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Presentació

En el marc de la Unió Europea, tant els estats membres i els seus agents econòmics i socials
com les institucions comunitàries necessiten disposar d’informació estadística fiable, compa-
rable i precisa. Aquesta necessitat requereix un sistema per classificar, d’una forma clara i or-
denada, el gran nombre de fenòmens individuals en què hauran de basar-se les activitats esta-
dístiques orientades a la producció i difusió de dades estadístiques.

En aquest context, el 6 de febrer del 2002, el Diari Oficial de les Comunitats Europees va publi-
car el Reglament núm. 204/2002 de la Comissió, de 19 de desembre del 2001, pel qual es va
modificar al seu torn el Reglament núm. 3696/1993 del Consell relatiu a la Classificació esta-
dística de productes per activitats (CPA) d’àmbit d’aplicació per a les Comunitats Europees. En
el Reglament esmentat es va aprovar una actualització o revisió d’aquesta classificació, ano-
menada CPA-2002, seguint els criteris recomanats per l’Oficina Estadística de les Nacions Uni-
des i inspirada en la nova classificació d’activitats econòmiques d’àmbit comunitari (NACE-
Rev.1.1), vigent des de l’1 de gener del 2003.

Aquesta revisió d’ordre menor de la classificació de productes comunitària cal entendre-la
com un pas més dins de l’actual procés global de revisió internacional de les classificacions
estadístiques d’activitats econòmiques i de productes. En aquest sentit, els instituts oficials
d’estadística de la Unió Europea ja han adaptat les seves classificacions d’activitats econòmi-
ques i de productes al nou marc definit per la NACE-Rev.1.1 i la CPA-2002. En l’àmbit estatal,
cal assenyalar que l’Institut Nacional d’Estadística va publicar el Reial decret 331/2003, de 14
de març, pel qual es va derogar l’anterior Classificació nacional de productes per activitats
1996 (CNPA-1996) i, des del 14 de març del 2003, es va oficialitzar directament la CPA-2002
d’àmbit comunitari com la nova classificació estatal de productes per activitats vigent a partir
de la data esmentada.

Pel que fa al Sistema estadístic català, l’Institut d’Estadística de Catalunya ha dut a terme
paral·lelament l’actualització de la Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-
96), arran de la necessitat de fer l’adaptació catalana de la CPA-2002. Així, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del 13 de març del 2007 va publicar l’Ordre del Conseller d’Economia
i Finances 75/2007 per la qual es va aprovar la revisió de la Classificació catalana de productes
per activitats (CCPA-96), que passa a denominar-se Classificació catalana de productes per
activitats 1996 Revisió 1 (CCPA-96 Rev.1), però manté les mateixes prestacions pel que fa al
seu nivell de desagregació, que inclou algunes especificitats del model econòmic català i que
garanteix, òbviament, al mateix temps, la doble correspondència amb les classificacions ho-
mòlogues d’àmbit estatal i comunitari, tot i que aquestes últimes, que són coincidents, només
es formulen fins a 6 dígits.

En aquest sentit, l’objectiu bàsic de la CCPA-96 Rev.1 és el de constituir-se com un instrument
adient de classificació de productes que permeti relacionar-los amb les diverses operacions
econòmiques específiques a què se sotmeten (producció, comerç exterior o transport). En la
CCPA-96 Rev.1 s’hi descriuen tota mena de productes, és a dir, béns susceptibles de ser fa-
bricats, transformats o cultivats, en un determinat espai econòmic, així com tots aquells ser-
veis que poden ser prestats a una col·lectivitat. La classificació resultant genera un vocabulari
extens pel que fa als productes perquè fa referència a tots els sectors productors de béns i
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serveis, de manera que el seu nivell de desagregació és molt detallat. D’altra banda, la CCPA-
96 Rev.1 es pot presentar com una desagregació de la Classificació catalana d’activitats eco-
nòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1) atès que els quatre primers dígits són comuns. En
tot cas, com la resta de nomenclatures i classificacions estadístiques oficials, la CCPA-96
Rev.1 és d’ús obligatori en tota la documentació administrativa derivada de l’activitat de les
administracions públiques catalanes en la qual figurin productes (béns i serveis) codificats per
activitats, independentment del seu aprofitament estadístic ulterior.

L’oficialització de classificacions i nomenclatures inclou, a banda de l’estructura pròpiament
dita de la classificació, un conjunt d’elements addicionals que en faciliten la utilització, com
són les notes explicatives i les taules de correspondències amb altres classificacions prece-
dents o homòlogues. Així, la primera part d’aquesta publicació sintetitza un conjunt d’utilitats
que situen el marc històric i conceptual on es desenvolupa la CCPA-96 Rev.1. En la segona
part s’esmenten les principals modificacions que suposa la nova classificació amb relació a
l’anterior CCPA-96, tant pel que fa a l’estructura com sobretot a les descripcions dels seus
ítems. La tercera part de la publicació s’inicia amb l’estructura pròpia de la CCPA-96 Rev.1 fins
a vuit dígits de desagregació; a continuació, figuren les notes explicatives sobre les seves ca-
tegories més desagregades, i finalment, les taules de correspondències amb l’anterior classifi-
cació catalana i amb la classificació homòloga en l’àmbit comunitari, que coincideix amb la
classificació homòloga en l’àmbit estatal. Per últim, els annexos recullen, a més de l’Ordre per
la qual s’aprova la CCPA-96 Rev.1, els criteris terminològics emprats en l’adaptació catalana i
els materials bibliogràfics utilitzats. Cal destacar d’altra banda que la consulta de tot aquest
material també es troba disponible en el web de l’Idescat.

El procés d’oficialització de classificacions i nomenclatures en el Sistema estadístic català
compta habitualment amb la col·laboració dels departaments de la Generalitat de Catalunya i
d’altres agents del Sistema estadístic de Catalunya. Fruit d’aquesta col·laboració, iniciada el
mes de juliol de l’any 2005 i a partir d’una proposta inicial elaborada per l’Idescat, s’han recollit
i valorat, entre d’altres, les aportacions dels responsables corresponents dels departaments de
Comerç, Turisme i Consum, de Medi Ambient i Habitatge, de Cultura, d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació i de Benestar i Família. En conseqüència, l’Institut d’Estadística de
Catalunya agraeix la col·laboració de tot el personal tècnic i estadístic d’aquestes entitats en el
decurs del procés, com també l’assessorament habitual del TERMCAT, Centre de Terminolo-
gia, que ha participat en el procés de revisió de la CCPA-96, amb la confiança que la seva ac-
tualització esdevindrà una eina més adequada en l’articulació de l’estadística oficial catalana.

Anna Ventura i Estalella

Directora
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Abreviacions

Abreviatures
cc centímetre cúbic
Rev. Revisió

Símbols
% per cent
≥ més gran o igual que
≤ més petit o igual que
< més petit que
> més gran que
l litre
m metre
m2 metre quadrat
m3 metre cúbic
A ampere
cm centímetre
cm2 centímetre quadrat
cm3 centímetre cúbic
h hora
Hz hertz
kbit quilobit
kg quilogram
km quilòmetre
kN quilonewton
kV quilovolt
kVA quilovoltampere
kvar quilovariància
kW quilowat
l litre
m metre
M milió
Mbit megabit
mm mil·límetre
MPa megapascal
t tona
V volt
W watt
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Sigles
ABS acrilonitril/butadiè/estirè
BMX bicicleta pròpia del bicicròs
CCAE Classificació catalana d’activitats econòmiques
CCD Consell de Cooperació Duanera
CCPA Classificació catalana de productes per activitats
CEE Comunitat Econòmica Europea
CIBS Classificació internacional de béns i serveis
CIIU Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques
CNAE Classificació nacional d’activitats econòmiques
CNBS Classificació nacional de béns i serveis
CNPA Classificació nacional de productes per activitats
CPA Classificació estadística de productes per activitats
CPC Classificació central de productes
CUCI Classificació uniforme per al comerç internacional
EPROM Memòria exclusivament de lectura, programable i esborrable
INE Institut Nacional d’Estadística
IP Isolationprüfung (il·luminació/verificació d’aïllament)
LCD pantalla de cristall líquid
MOS semiconductors d’òxid metàl·lic (tecnologia MOS)
NACE Nomenclatura estadística d’activitats econòmiques a la Comunitat Europea
NC Nomenclatura combinada
PVD Physical Vapour Deposition
NU Nacions Unides
RAM memòria d’accés aleatori
SH Sistema harmonitzat
SINAP Sistema integrat de nomenclatures d’activitats i de productes
UV raig ultraviolat

Sigles especials
cvd condicionat per a la venda al detall
ncaa no classificats en altres apartats
ncvd no condicionat per a la venda al detall
vqprd vi de qualitat produït en regions determinades

Acrònims
Eurostat Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
NIMEXE Classificació harmonitzada per a les estadístiques de comerç exterior dels països de

la CEE
NIPRO Nomenclatura comuna de productes industrials
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Primera part. Marc històric i conceptual



10 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 11

1. Classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques

Dins la metodologia científica, les classificacions apareixen com un instrument lògic d’ordena-
ció sistemàtica i categoritzada dels coneixements adquirits, a partir del qual es poden empren-
dre noves investigacions. Les classificacions constitueixen un model on les modalitats d’un
determinat fenomen s’ordenen segons una definició o criteri de classificació. En conseqüència,
aquest model es transforma en un llenguatge de referència que permet la comparació i l’anàlisi
del fenomen estudiat.

Els llenguatges estadístics han de satisfer unes determinades condicions:

a) Respondre a les necessitats dels principals productors i usuaris d’informació estadística,
públics i privats, que 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 i evitar desenvolupaments injustificats.

c) Avançar-se a les futures necessitats d’ampliació del llenguatge derivades de l’evolució cap
a noves tecnologies i productes, evitant així revisions massa freqüents que invalidin les
classificacions anteriors.

Les nomenclatures i classificacions constitueixen un sistema bàsic de llenguatges que assegu-
ren la coordinació entre la recollida, la presentació i l’anàlisi de les dades estadístiques i es ca-
racteritzen pel següent:

a) Garanteixen una estricta i detallada organització jeràrquica de les categories que permet re-
collir i presentar la informació en diversos nivells d’agregació, basada en la disponibilitat de
les dades.

b) Garanteixen una cobertura exhaustiva de l’univers observat.

c) Cada fenomen o objecte només es pot classificar en una categoria de la nomenclatura (ex-
clusió mútua de categories).

d) L’assignació a les diferents categories de la nomenclatura es regeix per principis metodolò-
gics coherents.

Els termes nomenclatura i classificació són utilitzats moltes vegades com a sinònims, mentre
que, per definició, corresponen a conceptes substancialment diferents.

El terme nomenclatura es defineix com una llista objectiva de terminologia de les característi-
ques o modalitats que presenta un fenomen en estudi. Perquè aquesta llista sigui manejable,
les característiques s’agrupen en categories segons uns elements o propietats comuns, amb la
qual cosa entrem en el camp de les classificacions.

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

Les classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques s’agrupen en dos grans tipus:
les d’activitats econòmiques i les de productes. Les classificacions d’activitats econòmi-
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ques es conceben per classificar les unitats productives segons el tipus d’activitat a què es
dediquen, amb vista a l’elaboració d’estadístiques sobre els aspectes relacionats amb el seu
funcionament econòmic: producció, utilització dels factors de producció (treball, capital, mate-
rials) o rendibilitat. Les classificacions de productes es conceben per classificar els produc-
tes a fi d’elaborar estadístiques que permetin observar aquests productes en les seves relaci-
ons funcionals amb les diverses operacions econòmiques específiques a què siguin sotmesos
(per exemple: producció, comerç exterior o transport). Es poden distingir dos tipus de produc-
tes: d’una banda, els béns transportables o mercaderies i, d’altra banda, els béns no transpor-
tables o serveis.

Classificacions d’activitats econòmiques
L’objectiu d’aquestes classificacions és establir un conjunt jerarquitzat de categories homogè-
nies d’activitats econòmiques que permeti classificar les unitats que les portin a terme i im-
plantar estadístiques diferenciades sobre aquestes activitats (producció, consum de primeres
matèries, rendiments, ocupació, inversions, etc.).

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

Les unitats es classifiquen segons la seva activitat principal, definida com l’acció d’una unitat
productiva de la qual s’obté el valor afegit màxim general (producció de béns o prestació de ser-
veis). La resta d’activitats productores es classifiquen com a secundàries i s’ignoren des del punt
de vista estadístic. Les seves dades queden assignades a l’activitat principal de l’explotació.

Classificacions de productes
Les classificacions de productes serveixen per classificar-los d’acord amb les necessitats de
les estadístiques que s’elaborin (producció, consum, comerç exterior, etc.). S’agrupen en dife-
rents famílies de les quals les principals són:

• Classificacions de productes per origen industrial: PRODCOM

• Classificacions de comerç exterior: CUCI, SH, NC i TARIC

• Classificacions de béns i serveis: CCP, CPA, CNPA i CCPA

Les dues primeres famílies són classificacions de béns transportables, d’una banda, adreça-
des a les estadístiques industrials i de producció, i de l’altra, adreçades a les estadístiques de
comerç exterior.

La majoria d’aquestes classificacions de mercaderies són incomparables les unes amb les al-
tres, de manera que per comparar-ne la informació s’utilitzen unes taules de correspondència
parcials i complexes que mai no asseguren una coherència perfecta de les dades i, per tant, hi
pot haver una pèrdua d’informació.

Les classificacions de béns i serveis són un híbrid que sintetitza, d’una banda, la informació
referida als béns transportables amb un criteri de classificació per origen industrial, i d’altra
banda, als béns no transportables o serveis que tenen com a objectiu recollir el resultat de les
activitats de serveis, un exemple de les quals és la Classificació catalana de productes per ac-
tivitats 1996 Rev.1 (CCPA-96) que ha estat aprovada per l’Ordre ECF/75/2007, de 13 de març.
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2. L’harmonització de les principals classificacions de productes

Atenent a l’agrupació de les classificacions econòmiques de caràcter estadístic, la majoria de
les tasques orientades a fer-ne l‘estandardització s’han centrat en l’establiment d’un sistema
harmonitzat de les classificacions econòmiques mitjançant el desenvolupament de correspon-
dències.

L’adaptació d’una classificació internacional en l’àmbit estatal o regional ha de tenir en compte
les consideracions següents:

a) Analitzar el marc conceptual de la classificació.

b) Mantenir la comparabilitat amb la classificació internacional o estatal.

c) Establir les correspondències necessàries amb la classificació internacional o estatal.

d) Generar la màxima difusió dels esborranys de la classificació i crear els grups de treball ne-
cessaris (institucionals i sectorials).

e) Establir els criteris per agregar o desagregar la classificació.

f) Establir els mecanismes de tramitació de la norma d’implantació de la classificació o els
canals per garantir-ne la difusió i utilització.

Durant l’últim decenni del segle XX s’ha dut a terme una revisió a fons de les nomenclatures
estadístiques internacionals, revisió que ha donat com a resultat el desenvolupament de noves
nomenclatures que formen un sistema estadístic integrat harmonitzat.

En aquest sentit, durant els anys 1972 i 1973, en la Comissió Estadística de les Nacions Unides
i en la Conferència d’Estadístics Europeus, respectivament, es va arribar per primera vegada a
l’acord generalitzat per millorar l’harmonització entre les classificacions econòmiques interna-
cionals, que fins al moment eren molt diferents i plantejaven problemes de comparabilitat de
les dades econòmiques entre els diversos països. En conseqüència, l’any 1974 varen aprovar
un programa en el qual s’establien les principals directrius per a l’harmonització, entre les
quals destacaven el disseny i l’elaboració d’un sistema integrat de nomenclatures i classificaci-
ons d’activitats i productes (SINAP), així com la creació d’una classificació central de produc-
tes no integrada amb les activitats, basada en el Sistema harmonitzat (SH), i que serviria tant
per a l’elaboració de les estadístiques de producció com per a l’elaboració de les estadístiques
de comerç exterior.

Les Nacions Unides han presidit el grup d’experts de les classificacions econòmiques interna-
cionals (i també d’altres àmbits temàtics) i han desenvolupat una tipologia de nomenclatures
basada en el grau d’integració del sistema revisat, distingint entre nomenclatures de referèn-
cia, nomenclatures relacionades i nomenclatures revisades.

Les nomenclatures de referència són aquelles classificacions, en aquest cas econòmiques,
derivades d’acords internacionals aprovats per la Comissió d’Estadística de les Nacions Uni-
des o bé per un altre organisme intergovernamental competent (OIT, FMI, UNESCO...), segons
l’àrea temàtica. Aquestes nomenclatures de referència han aconseguit una acceptació general
i oficial, i s’han aprovat i recomanat com a directrius per elaborar altres nomenclatures.
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Les nomenclatures derivades són aquelles que es basen en les nomenclatures de referència.
Es poden elaborar, bé adoptant l’estructura i les categories de les nomenclatures de referència
o bé reordenant o agregant els epígrafs d’una o diverses nomenclatures. Aquestes nomencla-
tures s’ajusten tot sovint per usar-les a l’àmbit nacional o supranacional.

Les nomenclatures relacionades són aquelles que s’ajusten parcialment a les nomenclatures
de referència, o bé que s’hi associen només en nivells específics de la seva estructura.

Com a resultat d’aquest procés d’hamonització internacional, l’any 1989 la Divisió Estadística
de les Nacions Unides (UNSD) va aprovar la tercera revisió de la seva Classificació industrial
internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques Revisió tercera (CIIU-Rev.3), i
l’any 1990 es va aprovar mitjançant un reglament l’estructura de la Nomenclatura estadística
d’activitats de la Comunitat Europea Revisió primera (NACE-Rev.1), classificacions que substi-
tuïen la CIIU-Rev.2 i la NACE-70, respectivament, vigents fins al moment. La CIIU-Rev.3 i la
NACE-Rev.1 són idèntiques pel que fa a l’estructura, contingut i codificació. En qualsevol cas, i
per tal de preservar l’harmonització internacional, la CIIU-Rev.3 va constituir la base a partir de
la qual es va obtenir l’estructura de la NACE-Rev.1.

La Classificació industrial internacional uniforme de totes les activitats econòmiques, Revisió 3
(CIIU Rev.3) de les Nacions Unides és un exemple de nomenclatura de referència, mentre que
la Nomenclatura estadística d’activitats de la Comunitat Europea Revisió primera (NACE-
Rev.1) és un exemple de nomenclatura derivada.

L’estructura de la NACE-Rev.1 aprovada va obligar tots els països membres de la Comunitat
Europea a adoptar-la. Aquesta estructura es va establir fins a un nivell de quatre dígits, i s’hi va
haver d’integrar la informació estadística de cada país membre. Partint d’aquesta estructura,
l’Oficina Estadística de les Comunitats Europees (Eurostat) va deixar als països membres la lli-
bertat d’establir desagregacions fins al nivell de cinc dígits.

El Reglament de la NACE-Rev.1 va complir així una sèrie d’objectius: comparabilitat de les da-
des a l’àmbit comunitari, comparabilitat de les dades a l’àmbit internacional, transmissió més
ràpida de les dades i estalvi per als agents econòmics, atès que se’ls permet proporcionar i
trobar informació fàcilment.

Durant l’any 1993, mitjançant un reial decret del Ministeri d’Economia i Hisenda, es va aprovar
la Clasificación nacional de actividades económicas del año 1993 (CNAE-93), que coincidia fins
al nivell de quatre dígits amb la NACE-Rev.1, la qual cosa garantia la comparabilitat de les da-
des estadístiques, i incorporava, a més, un cinquè nivell de desglossament d’acord amb l’eco-
nomia nacional de cada estat membre. Aquesta classificació va substituir l’anterior CNAE-74,
vigent fins al moment. I, en conseqüència, en el decurs de l’any 1995, mitjançant un decret del
Govern de la Generalitat de Catalunya s’aprova la Classificació catalana d’activitats econòmi-
ques 1993 (CCAE-93) que coincidia també fins al nivell de quatre dígits amb la NACE-Rev.1.

Atesa l’evolució de la realitat econòmica i social i, en conseqüència, la necessitat evident de
revisar les nomenclatures per tal d’adequar-les a la realitat, la Comissió d’Estadística de les
Nacions Unides va celebrar una reunió durant el mes de març de 1999 on es va arribar a
l’acord de revisar les classificacions internacionals d’activitats econòmiques, Classificació in-
ternacional industrial uniforme per a totes les activitats econòmiques Revisió 3 (CIIU-Rev.3) i
de productes, Classificació central de productes (CPC), amb l’objectiu d’aconseguir una major
harmonització entre les classificacions de tot el món.

Aquesta revisió consta de dues fases denominades “operació 2002” i “operació 2007”. La
revisió del 2002 es considera d’ordre menor, és a dir, principalment conté modificacions en
les notes explicatives i només s’han creat noves categories amb l’objectiu de caracteritzar
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millor el sector de la informació, l’activitat més rellevant en relació amb el concepte de “nova
economia”.

El resultat de la revisió de l’any 2002 és l’aprovació de la nova CIIU-Rev.3.1 i el reglament que
aprova la nova NACE-Rev.1.1, que és una actualització sense cap reestructuració important de
la NACE Rev.1, i pretén el següent:

a) Incloure les noves activitats que no existien quan es va elaborar la NACE Rev.1.

b) Desenvolupar les activitats que han esdevingut més importants des de l’elaboració de la NACE
Rev.1, ja sigui com a conseqüència del progrés tecnològic o bé per la realitat econòmica.

c) Corregir errors de la NACE Rev.1.

La NACE Rev.1.1 inclou molt pocs epígrafs nous i uns pocs canvis en els títols i també les mo-
dificacions provocades a causa de l’expiració del Tractat de la Comunitat Europea del Carbó i
de l’Acer (CECA) al juliol del 2002.

El reglament NACE Rev.1.1 permet als estats membres utilitzar una versió nacional derivada de
la NACE Rev.1.1 a efectes nacionals. No obstant, aquestes versions nacionals s’han d’enqua-
drar en el marc estructural i jeràrquic establert per la NACE Rev. 1.1. Tots els estats membres
han elaborat les versions nacionals, i han afegit un cinquè dígit a efectes nacionals per tal de
reproduir els seus respectius models econòmics nacionals. En aquest sentit, en el decurs de
l’any 2003 es va aprovar mitjançant Reial decret del Ministeri d’Economia i Hisenda la nova
Clasificación nacional de actividades económicas 1993 Revisión 1 (CNAE-93-Rev.1) i, de forma
paral·lela, des de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) es van endegar els correspo-
nents treballs d’adaptació a la llengua catalana d’aquesta nova classificació, així com els
ajustaments de l’estructura al nivell del cinquè dígit de la classificació requerits per la mateixa
realitat econòmica del nostre país, donant lloc a la nova Classificació catalana d’activitats
econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), aprovada mitjançant l’Ordre del Govern de la
Generalitat de Catalunya. Assenyalar que en tot moment la comparabilitat amb les seves ho-
mòlogues d’àmbit estatal, comunitari i internacional queda garantida mitjançant una taula de
correspondències.

Aquest procés també ha derivat, pel que a les classificacions de productes per activitats, en
l’actualització de les versions comunitària, estatal i catalana d’aquestes classificacions. En
l’àmbit comunitari, el Reglament de la Comissió de les Comunitats Europees núm. 204/2002,
de 19 de desembre del 2001, va modificar el Reglament del Consell de la Comunitat Econòmi-
ca Europea núm. 3696/1993 relatiu a la Classificació estadística de productes per activitats
(CPA), i va aprovar una actualització o revisió d’aquesta classificació, anomenada CPA-2002.
En l’àmbit estatal, el Reial decret 331/2003, de 14 de març, va derogar el Reial decret 81/1996,
de 26 de gener, pel qual s’havia aprovat la Classificació nacional de productes per activitats
(CNPA-96) i, des del 14 de març de 2003, s’ha oficialitzat directament la CPA-2002 d’àmbit
comunitari com la nova classificació estatal de productes per activitats vigent a partir de la
data esmentada. Finalment, pel que a l’àmbit de Catalunya, l’Ordre ECF/75/2007, de 13 de
març, ha aprovat la revisió de la Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96),
que va ser aprovada pel Decret 131/1999, de 4 de maig. Aquesta nova classificació catalana
de productes per activitats aprovada s’anomena CCPA-96 Rev. 1.

L’operació de l’any 2007 ha finalitzat i ja ha donat com a resultat noves classificacions d’acti-
vitats econòmiques en l’àmbit internacional, comunitari i estatal, amb canvis substantius pel
que fa a l’estructura de la classificació. En relació amb l’àmbit de Catalunya, ja s’ha iniciat el
procés d’oficialització que també donarà com a resultat una nova classificació d’activitats
econòmiques.
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En el quadre 1 s’ofereix un esquema general actualitzat de l’harmonització de les principals
classificacions econòmiques internacionals i en el quadre 2 s’ofereix un esquema general de
l’harmonització de les classificacions de productes internacionals i de les relacions que mante-
nen. Com es pot observar, realment es tracta d’un sistema de classificacions integrat on els
diferents organismes estadístics internacionals, comunitaris i estatals es corresponen amb els
nivells d’agregació del sistema, complementat per l’existència d’un circuit de correspondènci-
es entre classificacions de diferent naturalesa que permetrà obtenir una informació coherent i
comparable.
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Segona part. La revisió de la Classificació catalana de productes per
activitats 1996
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3. Característiques de la Classificació catalana de productes per activitats
1996 Revisió 1 (CCPA-96 Rev.1)

La Classificació catalana de productes per activitats 1996 Revisió 1 (CCPA-96 Rev.1) és una classi-
ficació de béns i serveis que sintetitza, d’una banda, la informació referida als béns transportables,
amb un criteri de classificació per origen industrial, i de l’altra, els béns no transportables o serveis
que tenen com a objectiu recollir els resultat de les activitats econòmiques de serveis.

La CCPA-96 Rev.1 és la revisió de l’anterior classificació de productes (CCPA-96), que estava
ordenada d’acord amb les activitats econòmiques de la Classificació catalana d’activitats eco-
nòmiques 1993 (CCAE-93). L’actual CCAE-93 Rev.1 ha substituït la CCAE-93, i, com a conse-
qüència, ha estat necessària l’elaboració d’una nova classificació de productes relacionada
amb la nova classificació d’activitats econòmiques.

Principis de classificació
Una classificació de productes es pot organitzar en funció de diferents criteris, tot i que en des-
taquen dos:

a) Segons la naturalesa i les propietats físiques dels productes. La Classificació central de pro-
ductes (CPC) de les Nacions Unides, el Sistema harmonitzat (SH) del Consell de Cooperació
Duanera i la Nomenclatura combinada (NC) de la Unió Europea segueixen aquest criteri.

b) Segon l’origen de la seva producció. La Classificació estadística de productes per activitats
(CPA) i la Classificació catalana de productes per activitats (CCPA) utilitzen aquest criteri.

El fet que la CCPA-96 Rev.1 s’organitzi pel criteri d’origen de producció significa que cada pro-
ducte s’assigna a l’activitat econòmica de la qual procedeix, entenent per activitat econòmica
a l’efecte d’aquesta classificació cada rúbrica de quatre dígits de la CCAE-93 Rev.1. Per exem-
ple: un formatge s’associa a les indústries làcties, una cadira a la fabricació de mobles i els ser-
veis de les autopistes de peatge a altres activitats afins al transport, codis 15.5, 36.1 i 63.2, res-
pectivament de la CCAE-93 Rev.1.

En la Classificació central de productes (CPC) de les Nacions Unides no es va utilitzar el princi-
pi d’origen de producció, perquè temien que la classificació de productes s’entengués com
una nota explicativa de la classificació d’activitats econòmiques.

Estructura i codificació
L’estructura d’una classificació es troba determinada pels diferents nivells d’agregació, que
són el resultat lògic d’ordenar i organitzar els fenòmens que s’han de classificar. Cada nivell
constitueix una nomenclatura, entesa com a llista de designacions on a cada fenomen per
classificar li correspon un sol element de la nomenclatura.

La Classificació catalana de productes per activitats 1996 Revisió 1 (CCPA-96 Rev.1) és el re-
sultat de l’adaptació a la llengua catalana de la CPA-2002 i l’actualització de l’anterior CCPA-
96. Aquesta classificació està estructurada en set nivells més un nivell intermedi d’una forma
jeràrquica piramidal.
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Nom Nivell Nombre de rúbriques Identificació

Secció Primer 17 codi alfabètic d’1 dígit
Subsecció Intermedi 31 codi alfabètic de 2 dígits
Divisió Segon 62 codi numèric de 2 dígits
Grup Tercer 223 codi numèric de 3 dígits
Classe Quart 502 codi numèric de 4 dígits
Categories Cinquè 1.146 codi numèric de 5 dígits
Subcategories Sisè 2.612 codi numèric de 6 dígits
Elements Setè 6.730 codi numèric de 8 dígits

Un codi de la CCPA-96 Rev.1 està constituït de la forma següent: fins al quart dígit coincideix
amb el codi de l’activitat econòmica de la classe de la CCAE-93 Rev.1 a la qual s’ha assignat
aquest producte, la part formada per cinc i sis dígits coincideixen amb els codis d’aquests ma-
teixos nivells de la CPA-2002 d’àmbit comunitari, i els dos últims dígits són propis de la CCPA-
96 Rev.1, i s’utilitzen per fer desagregacions específiques en l’àmbit català.

El contingut de la CCPA-96 Rev.1 s’agrupa en quatre parts diferenciades:

a) Sector agrari (divisions 01-05): recull els productes agraris i de la pesca, i els serveis que
s’hi relacionen.

b) Sector industrial (divisions 10-41): recull els productes industrials, així com els serveis que
són implícits al mateix producte industrial, i l’energia. Per fer la desagregació del sector in-
dustrial s’ha utilitzat la llista que s’empra en la recollida d’informació de l’enquesta de pro-
ducció industrial comunitària (PRODCOM). Aquesta revisió es caracteritza per incloure una
gran quantitat de serveis industrials.

c) Sector construcció (divisió 45): recull els treballs derivats de la construcció.
d) Sector serveis (divisions 50-99): recull els serveis que es deriven del sector comerç, trans-

port, comunicacions, serveis de lloguer, etc.

Pel que fa al sistema de codificació d’aquesta classificació cal destacar el següent:

a) El primer nivell i el nivell intermedi es troben representats per codis alfabètics que no estan
integrats en la resta del codi.

b) Els altres nivells estan representats per un codi numèric; el codi que representa cada nivell
està integrat en el nivell precedent fins al nivell de dos dígits. Per exemple: el codi 01111610
està integrat en la subcategoria 011116, categoria 01111, classe 0111, grup 011 i divisió 01.

c) Dintre de cada nivell les rúbriques segueixen un ordre seqüencial començant per l’1; aquest
ordre es trenca quan es tracta d’un dígit amb una significació especial:

c.1) en la cinquena posició s’utilitza un 9 per significar que aquesta rúbrica conté un servei
industrial. Per exemple: el codi 28229 Serveis industrials de fabricació, d’instal·lació, repa-
ració i manteniment de calderes per a calefacció central (excepte les calderes de vapor).
c.2) en la sisena posició s’utilitza un 0 per representar que el nivell de 6 dígits no s’ha desa-
gregat, per tant, aquesta rúbrica és idèntica a la de 5 dígits.
c.3) el nivell de desagregació identificat per un codi de 8 dígits té una codificació que ja no
és seqüencial en els seus dos últims dígits i, a més, aquests dos últims dígits no segueixen
cap ordenació lògica. L’objectiu ha estat crear espais entre codis successius de manera
que es puguin fer revisions d’aquest nivell, canviant tan sols la codificació, sense que sigui
necessària la recodificació de tota o part d’una categoria o subcategoria. En el setè nivell
s’utilitza un 00 per representar que aquest nivell de 8 dígits no s’ha desagregat, per tant,
aquesta rúbrica és idèntica a la de 6 dígits.
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4. Modificacions a l’estructura de la CCPA-96

Modificacions a l’estructura de la CCPA-96 a petició dels departaments de la Generalitat de
Catalunya i altres agents del Sistema estadístic català

A) Propostes del Departament de Comerç, Turisme i Consum

> CCPA-96
H SERVEIS D’HOTELERIA
55 SERVEIS D’HOTELERIA

751315 Serveis de regulació i gestió relacionats amb el comerç i l’hoteleria
75131500 Serveis de regulació i gestió relacionats amb el comerç i l’hoteleria

> CCPA-96 Rev.1
H SERVEIS D’HOSTALERIA
55 SERVEIS D’HOSTALERIA

751315 Serveis de regulació i gestió relacionats amb el comerç i l’hostaleria
75131500 Serveis de regulació i gestió relacionats amb el comerç i l’hostaleria

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

No procedeix

> CCPA-96
5511 Serveis d’allotjament en hotels, motels, hostals i pensions amb restaurant
55111 Serveis d’allotjament en hotels, motels, hostals i pensions amb restaurant
551110 Serveis d’allotjament en hotels, motels, hostals i pensions amb restaurant
55111010 Serveis d’allotjament en hotels i motels amb restaurant
55111020 Serveis d’allotjament en hostals i pensions amb restaurant
5512 Serveis d’allotjament en hotels, motels, hostals i pensions sense restaurant
55121 Serveis d’allotjament en hotels, motels, hostals i pensions sense restaurant
551210 Serveis d’allotjament en hotels, motels, hostals i pensions sense restaurant
55121010 Serveis d’allotjament en hotels i motels sense restaurant
55121020 Serveis d’allotjament en hostals i pensions sense restaurant

> CCPA-96 Rev.1

5510 Serveis d’allotjament en hotels i pensions
55101 Serveis d’allotjament en hotels i pensions
551010 Serveis d’allotjament en hotels i pensions
55101000 Serveis d’allotjament en hotels i pensions
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Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

5511 5510
55111 55101
551110 551010
55111010 55101000
55111020 55101000
5512 5510
55121 55101
551210 551010
55121010 55101000
55121020 55101000

> CCPA-96

552311 Serveis de campaments de vacances per a nens
55231100 Serveis de campaments de vacances per a nens
552312 Serveis de centres de vacances
55231200 Serveis de centres de vacances
552313 Serveis de lloguer d’allotjaments turístics amb mobles
55231310 Serveis de lloguer d’apartaments
55231320 Serveis de lloguer de xalets i similars
55231330 Serveis de lloguer d’habitacions en cases i similars

> CCPA-96 Rev.1

552311 Serveis d’allotjament en cases de colònies
55231100 Serveis d’allotjament en cases de colònies
552312 Serveis d’allotjament en centres de vacances
55231200 Serveis d’allotjament en centres de vacances
552313 Serveis de lloguer d’habitatges de vacances i apartaments turístics
55231340 Serveis de lloguer d’apartaments turístics
55231350 Serveis d’allotjament en cases de turisme rural
55231360 Altres serveis d’allotjament turístics

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

55231310 55231340
55231320 55231340
55231320 55231360
55231330 55231350
55231330 55231360

> CCPA-96

63301200 Serveis de venda de bitllets, allotjament i viatges amb desplaçament i allotjament
(fins i tot amb comissió o amb contracte)

> CCPA-96 Rev.1

63301210 Centrals de reserves
63301220 Altres serveis de venda de bitllets, allotjament i viatges amb desplaçament i allot-

jament (fins i tot amb comissió o amb contracte), excepte centrals de reserves

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

66301200 66301210
66301200 66301220
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B) Propostes del Departament de Medi Ambient i Habitatge

> CCPA-96

37101020 Serveis de valorització de metalls
37201091 Serveis de valorització de vehicles fora d’ús

> CCPA-96 Rev.1

37101020 Serveis de valorització de metalls i compostos amb metalls
37101050 Serveis de valorització de vehicles fora d’ús

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

37201091 37101050

> CCPA-96

37201050 Serveis de valorització de dissolvents
37201099 Serveis de valorització de residus no metàl·lics ncaa

> CCPA-96 Rev.1

37201051 Serveis de valorització de dissolvents
37201052 Serveis de valorització d’hidrocarburs
37201059 Serveis de valorització de substàncies químiques orgàniques ncaa
37201092 Serveis de valorització de substàncies químiques inorgàniques
37201093 Serveis de valorització de tèxtils
37201094 Serveis de valorització de runa i residus de la construcció
37201095 Serveis de valorització de pneumàtics
37201099 Serveis de valorització de residus no metàl·lics ncaa

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

37201050 37201051
37201099 37201052
37201099 37201059
37201099 37201092
37201099 37201093
37201099 37201094
37201099 37201095
37201099 37201099

> CCPA-96

9000 Serveis de sanejament públic
90001 Serveis de depuració d’aigües residuals i clavegueram
900011 Serveis de depuració i tractament d’aigües residuals
90001110 Serveis de depuració i tractament d’aigües residuals industrials
90001120 Serveis de depuració i tractament d’aigües residuals urbanes
90001130 Serveis de tractament dels fangs d’aigües residuals
900012 Serveis de tractament de pous negres i fosses sèptiques
90001200 Serveis de tractament de pous negres i fosses sèptiques
90002 Serveis de tractament de deixalles
900021 Serveis de recollida de deixalles
90002100 Serveis de recollida de deixalles
900022 Serveis d’incineració de deixalles
90002210 Serveis d’incineració de residus municipals
90002220 Serveis d’incineració de residus industrials
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90002290 Altres serveis d’incineració de deixalles (com ara residus sanitaris)
900023 Serveis de dipòsit controlat de residus
90002310 Serveis de dipòsit controlat de residus municipals
90002320 Serveis de dipòsit controlat de residus industrials
90002330 Serveis de dipòsit controlat de residus de la construcció
90002390 Serveis de dipòsit controlat de residus ncaa
900024 Serveis de tractament fisicoquímic de residus
90002410 Serveis de tractament fisicoquímic de residus industrials
90002490 Serveis de tractament fisicoquímic de residus ncaa
900025 Serveis de centre de recollida i transferència de residus
90002510 Serveis de centre de recollida i transferència de residus municipals
90002520 Serveis de centre de recollida i transferència de residus industrials
90002590 Serveis de centre de recollida i transferència de residus ncaa
900026 Serveis de deixalleria de residus
90002610 Serveis de deixalleria de residus municipals
90002690 Serveis de deixalleria de residus ncaa
900027 Serveis de compostatge de residus
90002710 Serveis de compostatge de residus municipals
90002790 Serveis de compostatge de residus ncaa
900028 Serveis especials de tractament de deixalles
90002810 Tractament de sòls contaminats
90002820 Tractament de marees negres
90002890 Serveis especials de tractament de deixalles ncaa
900029 Serveis de tractament de deixalles ncaa
90002910 Serveis d’aplicació agrícola
90002990 Altres serveis de tractament de deixalles ncaa
90003 Serveis de neteja de vies públiques i altres serveis de sanejament públic
900030 Serveis de neteja de vies públiques i altres serveis de sanejament públic
90003000 Serveis de neteja de vies públiques i altres serveis de sanejament públic

> CCPA-96 Rev.1

9001 Serveis de recollida i tractament d’aigües residuals
90011 Serveis de depuració d’aigües residuals i clavegueram
900111 Serveis de depuració i tractament d’aigües residuals
90011110 Serveis de depuració i tractament d’aigües residuals industrials
90011120 Serveis de depuració i tractament d’aigües residuals urbanes
90011130 Serveis de tractament dels fangs d’aigües residuals
900112 Serveis de tractament de pous negres i fosses sèptiques
90011200 Serveis de tractament de pous negres i fosses sèptiques
90012 Serveis de llots de depuració
900120 Serveis de llots de depuració
90012000 Serveis de llots de depuració
9002 Serveis de recollida i tractament de residus
90021 Serveis de tractament de residus
900211 Serveis de recollida de residus
90021110 Serveis de recollida de residus, excepte els serveis d’emmagatzematge temporal

de residus
90021180 Serveis d’emmagatzematge temporal de residus
900212 Serveis d’incineració de residus
90021210 Serveis d’incineració de residus perillosos
90021220 Serveis d’incineració de residus no perillosos
90021230 Altres serveis d’incineració de residus (com ara residus sanitaris)
900215 Altres serveis de tractament de residus
90021511 Serveis de dipòsit controlat de residus perillosos



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 27

90021512 Serveis de dipòsit controlat de residus no perillosos
90021513 Serveis de dipòsit controlat de residus inerts
90021519 Serveis de dipòsit controlat de residus ncaa
90021521 Serveis de tractament fisicoquímic de residus industrials
90021529 Serveis de tractament fisicoquímic de residus ncaa
90021531 Serveis de centre de recollida i transferència de residus perillosos
90021532 Serveis de centre de recollida i transferència de residus no perillosos
90021539 Serveis de centre de recollida i transferència de residus ncaa
90021540 Serveis de deixalleria de residus municipals
90021551 Serveis de compostatge de residus municipals
90021559 Serveis de compostatge de residus ncaa
90021560 Serveis de tractament biològic de residus
90021570 Serveis d’esterilització de residus
90021581 Serveis de triatge de residus municipals
90021589 Serveis de triatge de residus ncaa
90021591 Serveis d’aplicació agrícola de residus
90021599 Altres serveis de tractament de residus ncaa
900216 Serveis especials de tractament de residus
90021610 Serveis de tractament de sòls contaminats
90021620 Serveis de tractament de marees negres
90021690 Serveis especials de tractament de residus ncaa
90022 Residus
900220 Residus
90022011 Residus municipals domèstics
90022019 Residus municipals comercials
90022020 Residus industrials
90022030 Residus sanitaris
90022040 Residus de la construcció
90022050 Residus ramaders
9003 Serveis de sanejament, descontaminació i altres serveis similars
90031 Serveis de sanejament, descontaminació i altres serveis similars
900311 Serveis de sanejament de sòls i aigües subterrànies
90031100 Serveis de sanejament de sòls i aigües subterrànies
900312 Serveis de descontaminació i neteja d’aigües superficials contaminades
90031200 Serveis de descontaminació i neteja d’aigües superficials contaminades
900313 Serveis de neteja de vies públiques i altres serveis de sanejament públic
90031300 Serveis de neteja de vies públiques i altres serveis de sanejament públic

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

9000 9001
90001 90011
900011 900111
90001110 90011110
90001120 90011120
90001130 90011130
900012 900112
90001200 90011200
** 90012
** 900120
** 90012000
9000 9002
90002 90021
900021 900211
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90002100 90021110
90002100 90021180
900022 900212
90002210 90021210
90002220 90021220
90002290 90021230
900023 900215
90002310 90021511
90002320 90021511
90002330 90021511
90002310 90021512
90002320 90021512
90002330 90021512
90002310 90021513
90002320 90021513
90002330 90021513
90002390 90021519
900024 900215
90002410 90021521
90002490 90021529
900025 900215
90002510 90021531
90002520 90021531
90002510 90021532
90002520 90021532
90002590 90021539
900026 900215
90002610 90021540
90002690 90021540
900027 900215
90002710 90021551
90002790 90021559
900028 900216
90002810 90021610
90002820 90021620
90002890 90021690
900029 900215
90002910 90021591
90002990 90021560
90002990 90021570
90002990 90021581
90002990 90021589
90002990 90021599
** 90022
** 900220
** 90022011
** 90022019
** 90022020
** 90022030
** 90022040
** 90022050
9000 9003
90003 90031
900030 900311
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90003000 90031100
900030 900312
90003000 90031200
900030 900313
90003000 90031300

C) Propostes del Departament de Cultura

> CCPA-96

52421020 Serveis de comerç al detall de peces de vestir (llevat de les de pelleteria)
52461600 Serveis de comerç al detall de materials de construcció ncaa

> CCPA-96 Rev.1

52421030 Serveis de comerç al detall de vestuaris per les arts escèniques i musicals
52421040 Serveis de comerç al detall de peces de vestir, excepte les de pelleteria i vestua-

ris per les arts escèniques i musicals
52461610 Serveis de comerç al detall d’attrezzo utilitzat en el muntatge d’una escenografia

per a les arts escèniques i musicals i arts visuals
52461620 Serveis de comerç al detall de materials de construcció ncaa, excepte d’attrezzo

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

52421020 52421030
52421020 52421040
52461600 52461610
52461600 52461620

> CCPA-96

73201190 Altres serveis de recerca i desenvolupament de ciències culturals

> CCPA-96 Rev.1

73201191 Serveis de recerca i desenvolupament en patrimoni cultural
73201192 Serveis de recerca i desenvolupament en arts escèniques i musicals i arts visuals
73201193 Serveis de recerca i desenvolupament en patrimoni etnològic
73201199 Altres serveis de recerca i desenvolupament de ciències culturals

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

73201190 73201191
73201190 73201192
73201190 73201193
73201190 73201199

> CCPA-96

75121400 Serveis de regulació i gestió d’activitats recreatives, culturals i religioses

> CCPA-96 Rev.1

75121410 Serveis de regulació i gestió d’activitats recreatives
75121420 Serveis de regulació i gestió d’activitats culturals
75121430 Serveis de regulació i gestió d’activitats religioses
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Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

75121400 75121410
75121400 75121420
75121400 75121430

> CCPA-96

92312120 Serveis relacionats amb l’espectacle
92312220 Serveis proporcionats per autors literaris (poetes, dramaturgs, novel·listes, assa-

gistes i altres autors literaris)

> CCPA-96 Rev.1

92312121 Serveis dels promotors culturals
92312122 Serveis d’organització d’esdeveniments culturals (festivals, fires, exposicions i

espectacles multimèdia)
92312123 Serveis de difusió d’esdeveniments culturals (patrimoni, museus, biblioteques i

arxius)
92312124 Serveis de difusió d’espectacles culturals (programacions regulars i temporals)
92312125 Serveis d’organismes de desenvolupament i promoció cultural
92312129 Altres serveis relacionats amb l’espectacle
92312221 Serveis proporcionats per poetes, novel·listes i assagistes
92312222 Serveis proporcionats per dramaturgs i guionistes
92312229 Serveis proporcionats per altres autors literaris

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

92312120 92312121
92312120 92312122
92312120 92312123
92312120 92312124
92312120 92312125
92312120 92312129
92312220 92312221
92312220 92312222
92312220 92312229
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D) Propostes del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

> CCPA-96

803012 Altres serveis d’ensenyament superior
80301211 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, públic, centre inte-

grat, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
80301212 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, públic, centre inte-

grat, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)
80301213 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre adscrit

a universitat pública, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
80301214 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre adscrit

a universitat pública, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)
80301215 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre inte-

grat, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
80301216 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre inte-

grat, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)
80301217 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre asso-

ciat, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
80301218 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre asso-

ciat, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)
80301219 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, a distància
80301221 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, públic, cen-

tre integrat, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
80301222 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, públic, cen-

tre integrat, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)
80301223 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

adscrit a universitat pública, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
80301224 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

adscrit a universitat pública, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)
80301225 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

integrat, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
80301226 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

integrat, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)
80301227 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

associat, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
80301228 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

associat, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)
80301229 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, a distància
80301231 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, públic, centre inte-

grat, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
80301232 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, públic, centre inte-

grat, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)
80301233 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre adscrit

a universitat pública, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
80301234 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre adscrit

a universitat pública, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)
80301235 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre inte-

grat, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
80301236 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre inte-

grat, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)
80301237 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre associ-

at, títol homologat (llevat de l’ensenyament a distància)
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80301238 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre associ-
at, títol propi (llevat de l’ensenyament a distància)

80301239 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, a distància
80301241 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, doctorat (lle-

vat de l’ensenyament a distància)
80301242 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, màsters (lle-

vat de l’ensenyament a distància)
80301243 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, cursos de

postgrau (llevat de l’ensenyament a distància)
80301244 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, cursos d’es-

pecialització (llevat l’ensenyament a distància)
80301245 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, doctorats (lle-

vat de l’ensenyament a distància)
80301246 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, màsters (llevat

de l’ensenyament a distància)
80301247 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, cursos de

postgrau (llevat de l’ensenyament a distància)
80301248 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, cursos d’es-

pecialització (llevat de l’ensenyament a distància)
80301251 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, doctorats, a distància
80301252 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, màsters, a distància
80301253 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, cursos de postgrau, a

distància
80301254 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, cursos d’especialitza-

ció, a distància
80301260 Altres serveis d’ensenyament superior universitari
80301270 Altres serveis d’ensenyament superior no universitari

> CCPA-96 Rev.1

803012 Altres serveis d’ensenyament superior
80301201 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, públic, centre inte-

grat, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301202 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, públic, centre inte-

grat, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301203 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre adscrit

a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301204 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, públic, centre ads-

crit a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301205 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre adscrit

a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301206 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, públic, centre ads-

crit a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301207 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre inte-

grat, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301208 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre inte-

grat, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301209 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre asso-

ciat o vinculat a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a
distància

80301210 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre asso-
ciat o vinculat a universitat privada, títol homologat, excepte l’ensenyament a
distància
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80301220 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre asso-
ciat o vinculat a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301230 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre asso-
ciat o vinculat a universitat privada, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301240 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, a distància, títol ho-
mologat

80301249 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, a distància, títol propi
80301250 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, públic, cen-

tre integrat, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301255 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, públic, cen-

tre integrat, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301256 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

adscrit a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301257 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

adscrit a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301258 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

adscrit a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301259 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, públic, cen-

tre adscrit a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301261 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

integrat, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301262 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

integrat, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301263 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

associat o vinculat a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament
a distància

80301264 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre
associat o vinculat a universitat privada, títol homologat, excepte l’ensenyament
a distància

80301265 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre
associat o vinculat a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a dis-
tància

80301266 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre
associat o vinculat a universitat privada, títol propi, excepte l’ensenyament a dis-
tància

80301267 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, títol homolo-
gat, a distància

80301268 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, títol propi, a
distància

80301272 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, públic, centre inte-
grat, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància

80301273 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, públic, centre inte-
grat, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301274 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre adscrit
a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància

80301275 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, públic, centre adscrit
a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància

80301276 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre adscrit
a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301277 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, públic, centre adscrit
a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301278 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre inte-
grat, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
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80301279 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre inte-
grat, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301280 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre associ-
at o vinculat a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a dis-
tància

80301281 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre associ-
at o vinculat a universitat privada, títol homologat, excepte l’ensenyament a dis-
tància

80301282 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre associ-
at o vinculat a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301283 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre associ-
at o vinculat a universitat privada, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301284 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, títol homologat, a
distància

80301285 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, títol propi, a distància
80301286 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, doctorat, ex-

cepte l’ensenyament a distància
80301287 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, màsters, ex-

cepte l’ensenyament a distància
80301288 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, cursos de

postgrau, excepte l’ensenyament a distància
80301289 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, cursos d’es-

pecialització, excepte l’ensenyament a distància
80301290 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, doctorats, ex-

cepte l’ensenyament a distància
80301291 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, màsters, ex-

cepte l’ensenyament a distància
80301292 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, cursos de

postgrau, excepte l’ensenyament a distància
80301293 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, cursos d’es-

pecialització, excepte l’ensenyament a distància
80301294 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, doctorats, a distància
80301295 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, màsters, a distància
80301296 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, cursos de postgrau, a

distància
80301297 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, cursos d’especialitza-

ció, a distància
80301298 Altres serveis d’ensenyament superior universitari
80301299 Altres serveis d’ensenyament superior no universitari

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

80301211 80301201
80301212 80301202
80301213 80301203
80301260 80301204
80301214 80301205
80301260 80301206
80301215 80301207
80301216 80301208
80301217 80301209
80301217 80301210
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80301218 80301220
80301218 80301230
80301219 80301240
80301219 80301249
80301221 80301250
80301222 80301255
80301223 80301256
80301260 80301257
80301224 80301258
80301260 80301259
80301225 80301261
80301226 80301262
80301227 80301263
80301227 80301264
80301228 80301265
80301228 80301266
80301229 80301267
80301229 80301268
80301231 80301272
80301232 80301273
80301233 80301274
80301260 80301275
80301234 80301276
80301260 80301277
80301235 80301278
80301236 80301279
80301237 80301280
80301237 80301281
80301238 80301282
80301238 80301283
80301239 80301284
80301239 80301285
80301241 80301286
80301242 80301287
80301243 80301288
80301244 80301289
80301245 80301290
80301246 80301291
80301247 80301292
80301248 80301293
80301251 80301294
80301252 80301295
80301253 80301296
80301254 80301297
80301260 80301298
80301270 80301299
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E) Propostes del Departament de Benestar i Família

> CCPA-96

85311100 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones grans mitjançant cen-
tres residencials

> CCPA-96 Rev.1

85311110 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones grans mitjançant llars
residències i residències assistides

85311120 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones grans mitjançant habi-
tatges tutelats

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

85311100 85311110
85311100 85311120

> CCPA-96

85311200 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones amb disminucions físi-
ques o psíquiques mitjançant centres residencials

> CCPA-96 Rev.1

85311210 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones amb discapacitats físi-
ques o psíquiques mitjançant habitatges amb serveis comuns

85311220 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones amb discapacitats físi-
ques o psíquiques mitjançant centres residencials, excepte habitatges amb ser-
veis comuns

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

85311200 85311210
85311200 85311220

> CCPA-96

85311300 Serveis socials amb allotjament proporcionats a infants i adolescents mitjançant
centres residencials

> CCPA-96 Rev.1

85311310 Serveis socials amb allotjament proporcionats a infants i adolescents mitjançant
centres d’acolliment

85311320 Serveis socials amb allotjament proporcionats a infants i adolescents mitjançant
centres residencials en règim de guarda o tutela administrativa i mitjançant pisos
assistits per a joves de 16 a 18 anys

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

85311300 85311310
85311300 85311320

> CCPA-96

85311410 Serveis socials amb allotjament proporcionats a mares solteres i dones maltractades
85311420 Serveis socials amb allotjament proporcionats a toxicòmans (drogodependents i

alcohòlics)
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> CCPA-96 Rev.1

85311430 Serveis socials amb allotjament proporcionats a dones maltractades mitjançant
cases d’acolliment i pisos amb suport

85311440 Serveis socials amb allotjament proporcionats a toxicòmans mitjançant centres
residencials

85311490 Altres serveis socials amb allotjament proporcionats a altres col·lectius

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

85311410 85311430
85311420 85311440
85311410 85311490
85311420 85311490

> CCPA-96

85311500 Serveis socials amb allotjament ncaa

> CCPA-96 Rev.1

85311510 Serveis socials amb allotjament en centres residencials d’estada limitada
85311590 Serveis socials amb allotjament ncaa, excepte en centres residencials d’estada

limitada

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

85311500 85311510
85311500 85311590

> CCPA-96

85321200 Serveis d’atenció diürna per a infants i persones amb disminució

> CCPA-96 Rev.1

85321210 Serveis de centres oberts per a infants i adolescents
85321220 Serveis d’atenció precoç
85321230 Serveis de centres de dia d’atenció especialitzada per a persones amb disca-

pacitat
85321240 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat
85321250 Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

85321200 85321210
85321200 85321220
85321200 85321230
85321200 85321240
85321200 85321250

> CCPA-96

85321400 Serveis d’atenció diürna per a persones grans

> CCPA-96 Rev.1

85321410 Serveis de centres de dia per a persones grans
85321420 Serveis d’atenció diürna per a persones grans, excepte els centres de dia
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Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

85321400 85321410
85321400 85321420

> CCPA-96

853215 Serveis de rehabilitació professional
85321500 Serveis de rehabilitació professional

> CCPA-96 Rev.1

853215 Serveis de suport a la integració laboral
85321500 Serveis de suport a la integració laboral

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

No procedeix

> CCPA-96

85321610 Serveis d’assessorament i informació per a la dona
85321620 Altres serveis socials sense allotjament ncaa

> CCPA-96 Rev.1

85321630 Serveis socials sense allotjament per a dones que pateixen violència de gènere
en centres d’intervenció especialitzada

85321640 Serveis socials d’atenció especialitzada de suport a la dona en situació d’urgència
85321650 Serveis bàsics d’atenció social primària
85321660 Serveis socials d’atenció domiciliària
85321670 Serveis socials de menjador
85321680 Serveis socials d’integració familiar
85321690 Altres serveis socials sense allotjament ncaa

Taula de correspondències

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1

85321610 85321630
85321610 85321640
85321620 85321650
85321620 85321660
85321620 85321670
85321620 85321680
85321620 85321690
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Tercera part. La Classificació catalana de productes per activitats 1996
Revisió 1
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5. Estructura de la CCPA-96 Revisió 1

La Classificació catalana de productes per activitats 1996 Revisió 1 (CCPA-96 Rev.1) aprovada
per l’Ordre ECF/75/2007, de 13 de març, és el resultat de l’adaptació a la Classificació estadís-
tica de productes per activitats 2002 (CPA-2002) aprovada pel Reglament de la Comissió de
les Comunitats Europees núm. 204/2002, de 19 de desembre de 2001, que va modificar el Re-
glament del Consell de la Comunitat Econòmica Europea núm. 3696/1993 relatiu a la Classifi-
cació estadística de productes per activitats (CPA), i va aprovar una actualització o revisió
d’aquesta classificació. En l’àmbit estatal, el Reial decret 331/2003, de 14 de març, va derogar
el Reial decret 81/1996, de 26 de gener, pel qual s’havia aprovat la Classificació nacional de
productes per activitats (CNPA-96) i, des del 14 de març de 2003, s’ha oficialitzat directament
la CPA-2002 d’àmbit comunitari com la nova classificació estatal de productes per activitats
vigent a partir de la data esmentada.

Índex per secció, subsecció i divisió Pàgina

A PRODUCTES DE L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA, LA CAÇA I LA SILVICULTURA

AA PRODUCTES DE L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA, LA CAÇA I LA SILVICULTURA

01 PRODUCTES DE L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA, LA CAÇA
I SERVEIS QUE S’HI RELACIONEN 45

02 PRODUCTES DE LA SILVICULTURA, L’EXPLOTACIÓ FORESTAL I SERVEIS AFINS 51

B PEIX I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA, SERVEIS RELACIONATS AMB LA PESCA

BB PEIX I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA, SERVEIS RELACIONATS AMB LA PESCA

05 PEIX I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA, SERVEIS RELACIONATS AMB LA PESCA 52

C PRODUCTES DE LES INDÚSTRIES EXTRACTIVES

CA PRODUCTES ENERGÈTICS

10 ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA 53

11 PETROLI CRU I GAS NATURAL; SERVEIS RELACIONATS AMB L’EXTRACCIÓ
DE PETROLI I GAS, EXCEPTE LA PROSPECCIÓ 54

12 MINERALS D’URANI I DE TORI I ELS CONCENTRATS 54

CB ALTRES MINERALS,(EXCEPTE ELS PRODUCTES ENERGÈTICS

13 MINERALS METÀL·LICS 54

14 MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS 55

D PRODUCTES MANUFACTURATS

DA PRODUCTES ALIMENTARIS, BEGUDES I TABAC

15 PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES 57

16 TABAC MANUFACTURAT 73
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DB PRODUCTES DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL I DE LA CONFECCIÓ

17 PRODUCTES TÈXTILS 74

18 PECES DE VESTIR I PECES DE PELL 84

DC CUIR, PRODUCTES DE CUIR I CALÇAT

19 CUIR PREPARAT, ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE;
ARTICLES DE GUARNICIONERIA, TALABARDERIA I SABATERIA 90

DD FUSTA, SURO I PRODUCTES DE FUSTA I DE SURO (EXCEPTE MOBLES);
ARTICLES DE CISTELLERIA I ESPARTERIA

20 FUSTA, SURO I PRODUCTES DE FUSTA I DE SURO (EXCEPTE MOBLES);
ARTICLES DE CISTELLERIA I ESPARTERIA 93

DE PRODUCTES DE LA INDÚSTRIA DE PAPER; PRODUCTES DE L’EDICIÓ,
PRODUCTES IMPRESOS I MATERIAL ENREGISTRAT

21 PASTA DE PAPER, PAPER I CARTÓ I ARTICLES DE PAPER I CARTÓ 97

22 PRODUCTES DE L’EDICIÓ, PRODUCTES IMPRESOS I MATERIAL ENREGISTRAT 102

DF COC, PRODUCTES DE REFINACIÓ DE PETROLI I COMBUSTIBLES NUCLEARS

23 COC, PRODUCTES DE REFINACIÓ DE PETROLI I COMBUSTIBLES NUCLEARS 107

DG PRODUCTES QUÍMICS

24 PRODUCTES QUÍMICS 109

DH PRODUCTES DE CAUTXÚ I PRODUCTES PLÀSTICS

25 PRODUCTES DE CAUTXÚ I PRODUCTES PLÀSTICS 132

DI ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS

26 ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS 142

DJ PRODUCTES DE METAL·LÚRGIA I PRODUCTES METÀL·LICS

27 PRODUCTES DE METAL·LÚRGIA 151

28 PRODUCTES METÀL·LICS (EXCEPTE MAQUINÀRIA I EQUIPS) 162

DK MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS

29 MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS 175

DL MATERIALS I EQUIPS ELÈCTRICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS

30 MÀQUINES D’OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS 204

31 MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS 205

32 MATERIALS ELECTRÒNICS; EQUIPS I APARELLS DE RÀDIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS 215

33 EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA 220

DM MATERIAL DE TRANSPORT

34 VEHICLES AUTOMÒBILS, REMOLCS I SEMIREMOLCS 229

35 ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT 233

DN MANUFACTURES DIVERSES

36 MOBLES I MANUFACTURES NCAA 239

37 SERVEIS DE RECICLATGE 247

E ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA

EE ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AGUA

40 ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIGUA CALENTA 248

41 SERVEIS DE CAPTACIÓ, POTABILITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 249
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F TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

FF TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

45 TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ 250

G SERVEIS DE COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS,
MOTOCICLETES I CICLOMOTORS, I ARTICLES PERSONALS I D’ÚS DOMÈSTIC

GG SERVEIS DE COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS,
MOTOCICLETES I CICLOMOTORS, I ARTICLES PERSONALS I D’ÚS DOMÈSTIC

50 SERVEIS DE COMERÇ, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS,
MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; SERVEIS DE COMERÇ AL DETALL
DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES AUTOMÒBILS 255

51 SERVEIS DE COMERÇ A L’ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ
(EXCEPTE VEHICLES AUTOMÒBILS I MOTOCICLETES) 257

52 SERVEIS DE COMERÇ AL DETALL, EXCEPTE EL COMERÇ DE VEHICLES AUTOMÒBILS,
 MOTOCICLETES I CICLOMOTORS I SERVEIS DE REPARACIÓ D’EFECTES PERSONALS
I EFECTES DOMÈSTICS 265

H SERVEIS D’HOSTALERIA

HH SERVEIS D’HOSTALERIA

55 SERVEIS D’HOSTALERIA 270

I SERVEIS DE TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS

II SERVEIS DE TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS

60 SERVEIS DE TRANSPORT TERRESTRE I TRANSPORT PER CANONADES 271

61 SERVEIS DE TRANSPORT MARÍTIM, DE CABOTATGE
I PER VIES DE NAVEGACIÓ INTERIORS 273

62 SERVEIS DE TRANSPORT AERI I ESPACIAL 274

63 SERVEIS AFINS AL TRANSPORT I ACTIVITATS D’AGÈNCIES DE VIATGES 275

64 SERVEIS DE CORREUS I TELECOMUNICACIONS 276

J SERVEIS DE MEDIACIÓ FINANCERA

JJ SERVEIS DE MEDIACIÓ FINANCERA
64 SERVEIS DE CORREUS I TELECOMUNICACIONS 276

65 SERVEIS DE MEDIACIÓ FINANCERA, EXCEPTE ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS 277

66 SERVEIS D’ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS,
EXCEPTE ELS SERVEIS DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 278

67 SERVEIS AUXILIARS DE LA MEDIACIÓ FINANCERA 279

K SERVEIS IMMOBILIARIS I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS

KK SERVEIS IMMOBILIARIS I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS

70 SERVEIS IMMOBILIARIS 279

71 SERVEIS DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI,
D’EFECTES PERSONALS I EFECTES DOMÈSTICS 281

72 SERVEIS D’INFORMÀTICA 282

73 SERVEIS DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT 283

74 ALTRES SERVEIS EMPRESARIALS 285
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L SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA

LL SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA

75 SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 290

M SERVEIS D’EDUCACIÓ

MM SERVEIS D’EDUCACIÓ

80 SERVEIS D’EDUCACIÓ 292

N SERVEIS SANITARIS I VETERINARIS, SERVEIS SOCIALS

NN SERVEIS SANITARIS I VETERINARIS, SERVEIS SOCIALS

85 SERVEIS SANITARIS I VETERINARIS, SERVEIS SOCIALS 295

O ALTRES SERVEIS SOCIALS I SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT; SERVEIS PERSONALS

OO ALTRES SERVEIS SOCIALS I SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT; SERVEIS PERSONALS

90 SERVEIS DE SANEJAMENT PÚBLIC 297

91 SERVEIS PROPORCIONATS PER ASSOCIACIONS 298

92 SERVEIS RECREATIUS, CULTURALS I ESPORTIUS 299

93 ALTRES SERVEIS PERSONALS 302

P SERVEIS DE LES LLARS

PP SERVEIS DE LES LLARS

95 SERVEIS DE LES LLARS QUE DONEN OCUPACIÓ A PERSONAL DOMÈSTIC 303

96 SERVEIS DE LES LLARS QUE PRODUEIXEN BÉNS PER A ÚS PROPI 303

97 SERVEIS DE LES LLARS QUE PRODUEIXEN SERVEIS PER A ÚS PROPI 303

Q SERVEIS DELS ORGANISMES EXTRATERRITORIALS

QQ SERVEIS DELS ORGANISMES EXTRATERRITORIALS

99 SERVEIS DELS ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 303
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A PRODUCTES DE L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA, LA CAÇA I LA SILVICULTURA
AA PRODUCTES DE L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA, LA CAÇA I LA SILVICULTURA
01 PRODUCTES DE L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA, LA CAÇA I SERVEIS QUE S’HI

RELACIONEN
011 PRODUCTES DE L’AGRICULTURA
0111 Cereals i altres conreus
01111 Cereals
011111 Blat dur
01111100 Blat dur
011112 Blat tou (xeixa) i mestall
01111210 Blat tou (xeixa)
01111220 Mestall
011113 Blat de moro
01111300 Blat de moro
011114 Arròs amb pellofa
01111400 Arròs amb pellofa
011115 Ordi
01111500 Ordi
011116 Sègol i civada
01111610 Sègol
01111620 Civada
011117 Altres cereals
01111711 Mill
01111712 Melca (sorgo)
01111714 Espelta
01111715 Tritical
01111719 Altres cereals ncaa, excepte l’espelta i el tritical
01112 Llegums en gra, patates i altres arrels i tubercles comestibles
011121 Patates
01112111 Patates de sembra
01112112 Patates de consum
011122 Llegums en gra
01112211 Pèsols no farratgers
01112212 Pèsols farratgers
01112213 Cigrons
01112221 Mongetes seques
01112222 Faves
01112230 Llenties
01112241 Veces
01112242 Erbs
01112249 Altres llegums de gra ncaa (tramús, fesol, etc.)
011123 Altres arrels i tubercles comestibles rics en midó o inulina
01112300 Altres arrels i tubercles comestibles rics en midó o inulina
01113 Llavors i fruits oleaginosos
011131 Soia
01113100 Soia
011132 Cacauets
01113200 Cacauets
011133 Llavors de colza i de nap, gira-sol, sèsam, mostassa i safranó (càrtam)
01113310 Llavors de colza i de nap
01113320 Llavors de gira-sol
01113330 Llavors de sèsam, mostassa i safranó (càrtam)
011134 Llavors de cotó
01113400 Llavors de cotó
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011135 Altres llavors oleaginoses (lli, cascall, etc.)
01113500 Altres llavors oleaginoses (lli, cascall, etc.)
01114 Tabac sense elaborar
011140 Tabac sense elaborar
01114000 Tabac sense elaborar
01115 Plantes utilitzades per a la fabricació de sucre
011151 Bleda-rave sucrera
01115100 Bleda-rave sucrera
011152 Canya de sucre
01115200 Canya de sucre
01116 Palla, fenc i farratge
011160 Palla, fenc i farratge
01116011 Cereals d’hivern per a farratge
01116012 Blat de moro farratger
01116013 Melca farratgera (sorgo farratger)
01116014 Raigràs italià (Lolium multiflorum Lam.)
01116015 Altres gramínies farratgeres
01116021 Alfals i fenc d’alfals
01116031 Trèvol
01116032 Trepadella
01116033 Enclova
01116034 Veça farratgera
01116039 Altres llegums farratgers ncaa, excepte l’alfals
01116041 Nap farratger
01116042 Bleda-rave farratgera
01116043 Pastanaga farratgera
01116044 Nyàmera
01116049 Altres arrels i tubercles farratgers ncaa
01116051 Prat amb diverses espècies
01116052 Col farratgera
01116053 Carbassa farratgera
01116059 Altres farratges
01117 Matèries vegetals en brut utilitzades en la fabricació de tèxtils
011171 Cotó desmotat o sense desmotar
01117100 Cotó desmotat o sense desmotar
011172 Jute i altres fibres tèxtils del líber, excepte el lli, el cànem i el rami
01117200 Jute i altres fibres tèxtils del líber, excepte el lli, el cànem i el rami
011173 Lli, cànem, sisal i altres fibres tèxtils en brut
01117311 Lli
01117312 Cànem
01117313 Altres fibres tèxtils en brut
01118 Làtex de cautxú natural i altres formes de cautxú natural
011180 Làtex de cautxú natural i altres formes de cautxú natural
01118000 Làtex de cautxú natural i altres formes de cautxú natural
01119 Plantes utilitzades en perfumeria, farmàcia i similars, llavors de bleda-rave sucrera i de

plantes farratgeres, altres matèries vegetals en brut
011191 Plantes utilitzades en perfumeria i farmàcia, o per fabricar insecticides, plaguicides,

fungicides o similars
01119100 Plantes utilitzades en perfumeria i farmàcia, o per fabricar insecticides, plaguicides,

fungicides o similars
011192 Llavors de bleda-rave sucrera i de plantes farratgeres
01119211 Llavors de bleda-rave sucrera
01119212 Llavors de tramús
01119213 Llavors de veces i d’altres plantes farratgeres
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011193 Altres matèries vegetals en brut
01119300 Altres matèries vegetals en brut
0112 Hortalisses, especialitats hortícoles i productes de planter
01121 Hortalisses fresques o refrigerades
011211 Hortalisses d’arrel i tubercle
01121112 Porro
01121121 Nap
01121122 Pastanaga
01121123 All
01121124 Ceba i escalunya
01121125 Bleda-rave de taula
01121126 Rave
01121127 Altres arrels, bulbs i tubercles (cebollins, api-raves, etc.)
011212 Hortalisses de fruit, excepte el pebrot, la carbassa, el carbassó, l’albergínia i la maduixa
01121211 Tomàquet
01121212 Cogombre i cogombret
01121213 Meló i síndria
01121215 Mongetes, amb tavella o sense, fresques o refrigerades
01121216 Pèsols, amb tavella o sense, frescos o refrigerats
01121217 Faves, amb tavella o sense, fresques o refrigerades
01121219 Altres hortalisses, amb tavella o sense, fresques o refrigerades, excepte el pebrot, la

carbassa, el carbassó, l’albergínia i la maduixa
011213 Altres hortalisses
01121311 Coliflor i bròquil
01121312 Col de Brussel·les
01121313 Col cabdellada
01121314 Col llombarda
01121315 Col geganta
01121316 Altres tipus de cols
01121321 Api
01121322 Enciam
01121323 Escarola
01121324 Endívia
01121325 Espinac
01121326 Espàrrec
01121327 Bleda i card
01121328 Carxofa
01121329 Bolets i tòfones, inclosos els xampinyons
01121330 Altres hortalisses de fulla i tija ncaa (ruibarbre, créixens, julivert, blat de moro dolç, etc.)
01121331 Carbassa i carbassó
01121332 Albergínia
01121333 Pebrot
01122 Plantes vives, flors i poncelles tallades, llavors de flors i fruits, llavors de llegums i hortalisses
011221 Plantes vives, bulbs i altres tubercles i arrels, estaques i esqueixos, espores de fongs
01122111 Plançó d’arbre fruiter
01122112 Plançó de vinya
01122113 Plançó de planta ornamental
01122114 Plançó forestal
01122115 Plantes de viver
01122121 Tubercles i bulbs de flors
011222 Flors i poncelles tallades, inclosos els poms, les garlandes i similars
01122211 Rosa
01122212 Clavell
01122213 Altres flors i poncelles tallades, inclosos els poms, les garlandes i similars
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011223 Llavors de flors i fruits
01122300 Llavors de flors i fruits
011224 Llavors de llegums i hortalisses
01122400 Llavors de llegums i hortalisses
0113 Fruites, fruita seca, espècies i conreus de plantes per a begudes
01131 Raïm
011311 Raïm de taula
01131100 Raïm de taula
011312 Altres tipus de raïm fresc
01131211 Raïm per a vi
01131212 Raïm per a panses
01132 Altres tipus de fruites i fruita seca
011321 Dàtil, figa, plàtan, pinya, alvocat i altres fruites tropicals
01132110 Figa
01132121 Dàtil
01132122 Plàtan
01132123 Pinya
01132124 Altres fruites tropicals ncaa
011322 Cítrics
01132211 Taronja
01132212 Mandarina, clementina i altres híbrids similars de cítrics
01132213 Llimona
01132214 Aranja i aranja gran
01132215 Llimona dolça
01132216 Altres cítrics (poncems, bergamotes, etc.)
011323 Altres tipus de fruites, garrofa
01132311 Poma de taula
01132312 Poma per a sidra
01132321 Pera de taula
01132322 Pera per a confitura
01132331 Préssec (inclosos alberges i nectarines)
01132332 Albercoc
01132333 Cirera i guinda
01132334 Pruna, incloses la mirabel, clàudia i damascena
01132335 Aranyó
01132340 Codony
01132351 Grosella
01132352 Maduixa
01132353 Gerd
01132355 Móra
01132356 Altres baies ncaa
01132360 Papaia
01132371 Kiwi
01132372 Xirimoia
01132373 Nespra
01132374 Caqui
01132379 Altres tipus de fruites ncaa
01132380 Garrofa
011324 Altres tipus de fruita seca amb clofolla i oliva
01132411 Nou
01132412 Avellana
01132413 Ametlla
01132414 Castanya
01132415 Pistatxo
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01132416 Altres tipus de fruites amb clofolla ncaa, excepte les tropicals
01132421 Oliva de taula
01132422 Oliva per a almàssera
01133 Conreu de plantes per a begudes
011331 Cafè sense torrar no descafeïnat
01133100 Cafè sense torrar no descafeïnat
011332 Te verd (sense fermentar), te negre (fermentat) i te parcialment fermentat, en envàs

immediat d’un contingut superior a 3 kg
01133200 Te verd (sense fermentar), te negre (fermentat) i te parcialment fermentat, en envàs

immediat d’un contingut superior a 3 kg
011333 Mate
01133300 Mate
011334 Cacau en gra, cru o torrat
01133400 Cacau en gra, cru o torrat
01134 Espècies sense elaborar
011340 Espècies sense elaborar
01134011 Safrà
01134012 Bitxo per a pebre vermell
01134014 Altres espècies sense elaborar

012 PRODUCTES DE LA RAMADERIA
0121 Bestiar boví i els seus productes
01211 Bestiar boví
012111 Bestiar boví de més d’un any i 300 kg de pes o més
01211111 Bestiar boví reproductor d’un a dos anys
01211112 Bestiar boví no reproductor d’un a dos anys
01211113 Bestiar boví reproductor de més de dos anys
01211114 Bestiar boví no reproductor de més de dos anys
012112 Bestiar boví de menys d’un any i menys de 300 kg de pes
01211200 Bestiar boví de menys d’un any i menys de 300 kg de pes
01212 Llet crua de bestiar boví
012120 Llet crua de bestiar boví
01212000 Llet crua de bestiar boví
01213 Semen de bestiar  boví
012130 Semen de bestiar  boví
01213000 Semen de bestiar  boví
0122 Bestiar oví, cabrum i equí, i els seus productes
01221 Bestiar oví, cabrum i equí
012211 Bestiar oví
01221111 Ovelles
01221112 Altres tipus de bestiar oví
012212 Bestiar cabrum
01221211 Cabres
01221212 Altres tipus de bestiar cabrum
012213 Bestiar equí
01221311 Cavalls
01221312 Altres tipus de bestiar equí
01222 Llet crua d’ovella i cabra
012221 Llet crua d’ovella
01222100 Llet crua d’ovella
012222 Llet crua de cabra
01222200 Llet crua de cabra
01223 Llana i pèl d’animals
012231 Llana bruta d’esquilada
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01223100 Llana bruta d’esquilada
012232 Pèl fi o ordinari d’animals sense cardar ni pentinar, incloses les crins
01223200 Pèl fi o ordinari d’animals sense cardar ni pentinar, incloses les crins
0123 Bestiar porcí
01231 Bestiar porcí
012310 Bestiar porcí
01231011 Garrins fins a 20 kg
01231012 Porcs entre 20 i 50 kg
01231013 Porcs per a engreix de més de 50 kg
01231014 Truges reproductores de més de 50 kg
01231015 Altres tipus de bestiar porcí
0124 Aviram i ous
01241 Aviram
012410 Aviram
01241011 Gallines i galls
01241012 Polles i pollets
01241013 Altres tipus d’aviram (oques, galls dindis, etc.)
01242 Ous amb closca
012420 Ous amb closca
01242011 Ous de gallina per covar
01242012 Altres ous de gallina
01242021 Altres ous amb closca
0125 Altres animals vius amb els productes
01251 Altres animals vius
012510 Altres animals vius
01251010 Conills domèstics
01251020 Altres animals vius ncaa
01252 Altres productes animals
012521 Mel natural
01252100 Mel natural
012522 Cargols, excepte els marins, vius, frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o en

salmorra i cuixes de granota fresques, refrigerades o congelades
01252200 Cargols, excepte els marins, vius, frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o en

salmorra i cuixes de granota fresques, refrigerades o congelades
012523 Productes comestibles d’origen animal ncaa
01252300 Productes comestibles d’origen animal ncaa
012524 Capolls de cucs de seda per a debanament
01252400 Capolls de cucs de seda per a debanament
012525 Cera d’insectes i esperma de balena
01252500 Cera d’insectes i esperma de balena
01253 Pells sense adobar
012531 Pells fines sense adobar, excepte d’oví
01253100 Pells fines sense adobar, excepte d’oví
012532 Pells fines sense adobar d’oví
01253200 Pells fines sense adobar d’oví
012533 Pells sense adobar d’altres animals fresques o conservades
01253300 Pells sense adobar d’altres animals fresques o conservades

014 SERVEIS AGRÍCOLES I RAMADERS, EXCEPTE ELS SERVEIS VETERINARIS; SER-
VEIS DE MANTENIMENT DE JARDINS

0141 Serveis agrícoles i serveis de manteniment de jardins
01411 Serveis agrícoles i serveis de manteniment de jardins
014111 Serveis relacionats amb la producció agrícola
01411110 Serveis de llaurada, rasclada, sembra o plantada, birbada, poda i similars
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01411120 Serveis d’aplicació d’adobs, herbicides i productes fitosanitaris
01411130 Serveis de regatge
01411140 Serveis de recol·lecció de collites
01411150 Altres serveis agrícoles
014112 Serveis de plantada i manteniment de jardins, parcs i cementiris
01411200 Serveis de plantada i manteniment de jardins, parcs i cementiris
0142 Serveis ramaders, excepte els serveis veterinaris
01421 Serveis ramaders, excepte els serveis veterinaris
014210 Serveis ramaders, excepte els serveis veterinaris
01421010 Serveis ramaders relacionats amb la reproducció, cria i recria de bestiar
01421020 Altres serveis ramaders

015 SERVEIS DE CAÇA, CAPTURA D’ANIMALS, REPOBLACIÓ CINEGÈTICA I SERVEIS AFINS
0150 Serveis de caça, captura d’animals, repoblació cinegètica i serveis afins
01501 Serveis de caça, captura d’animals, repoblació cinegètica i serveis afins
015010 Serveis de caça, captura d’animals, repoblació cinegètica i serveis afins
01501010 Serveis de repoblació cinegètica
01501020 Serveis de protecció i vigilància
01501030 Altres serveis relacionats amb la caça

02 PRODUCTES DE LA SILVICULTURA, L’EXPLOTACIÓ FORESTAL I SERVEIS AFINS
020 PRODUCTES DE LA SILVICULTURA, L’EXPLOTACIÓ FORESTAL I SERVEIS AFINS
0201 Productes de la silvicultura i l’explotació forestal
02011 Fusta en brut
020111 Troncs i similars de fusta d’espècies coníferes
02011100 Troncs i similars de fusta d’espècies coníferes
020112 Troncs i similars de fusta d’espècies diferents de les coníferes i tropicals
02011200 Troncs i similars de fusta d’espècies diferents de les coníferes i tropicals
020113 Troncs i similars de fusta d’espècies tropicals
02011300 Troncs i similars de fusta d’espècies tropicals
020114 Llenya
02011400 Llenya
020115 Altres fustes en brut, inclosos els perxells i les estaquetes
02011500 Altres fustes en brut, inclosos els perxells i les estaquetes
02012 Gomes i resines naturals
020121 Balata, gutaperxa, guayule, xiclet i gomes i resines naturals similars
02012100 Balata, gutaperxa, guayule, xiclet i gomes i resines naturals similars
020122 Laca, gomes naturals, resines, goma resines i bàlsams
02012200 Laca, gomes naturals, resines, goma resines i bàlsams
02013 Suro natural, en escruix o simplement preparat
020130 Suro natural, en escruix o simplement preparat
02013000 Suro natural, en escruix o simplement preparat
02014 Altres productes de la silvicultura
020141 Parts de plantes, herbes, molses i líquens per a finalitats decoratives
02014100 Parts de plantes, herbes, molses i líquens per a finalitats decoratives
020142 Altres matèries vegetals ncaa, utilitzades per a trenat, farciment, embuatament,

tenyida o adobament i altres productes vegetals
02014211 Vímet, jonc i rotang
02014212 Canya i bambú
02014213 Altres matèries vegetals per a trenat, farciment, embuatament, tenyida o adobament ncaa
02014220 Glans i castanyes d’Índies
02015 Variacions de masses forestals
020150 Variacions de masses forestals
02015010 Variacions de masses forestals d’espècies coníferes
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02015020 Variacions de masses forestals d’espècies frondoses
02016 Serveis de planters forestals
020160 Serveis de planters forestals
02016000 Serveis de planters forestals
0202 Serveis relacionats amb la silvicultura i l’explotació forestal
02021 Serveis relacionats amb la silvicultura i l’explotació forestal
020210 Serveis relacionats amb la silvicultura i l’explotació forestal
02021010 Serveis de repoblació forestal
02021020 Serveis de protecció i lluita contra incendis
02021030 Serveis de tractament contra plagues forestals
02021040 Serveis de tala i extracció
02021050 Altres serveis relacionats amb l’explotació forestal

B PEIX I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA, SERVEIS RELACIONATS AMB LA PESCA
BB PEIX I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA, SERVEIS RELACIONATS AMB LA PESCA
05 PEIX I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA, SERVEIS RELACIONATS AMB LA PESCA
050 Peix i altres productes de la pesca, serveis relacionats amb la pesca
0500 Peix i altres productes de la pesca, serveis relacionats amb la pesca
05001 Peix viu i peix fresc o refrigerat
050011 Peixos ornamentals i altres peixos vius
05001110 Peixos ornamentals
05001120 Altres peixos vius
050012 Peix fresc o refrigerat
05001210 Salmoniformes (salmó, truita, etc.)
05001221 Llenguado
05001222 Bruixa (gall)
05001229 Altres pleuronectiformes (palaia, rèmol de petxines o empetxinat, etc.)
05001231 Lluç
05001232 Maire
05001239 Altres gadiformes (bacallà, abadejo, etc.)
05001241 Sorell
05001242 Besuc
05001243 Moll de roca
05001244 Moll de fang
05001245 Llobarro
05001246 Orada
05001249 Altres perciformes no escòmbrids (castanyola, anfós o mero, pixota vermella, etc.)
05001251 Sardina
05001252 Seitó
05001253 Alatxa
05001259 Clupeïformes ncaa (amploia, areng, etc.)
05001261 Bonítol
05001262 Verat
05001263 Bis
05001264 Tonyina
05001269 Altres perciformes escòmbrids
05001280 Peix fresc o refrigerat del gènere Lophius (rap)
05001290 Altres peixos frescos o refrigerats (cap-roig, lluerna, anguila, congre, etc.)
05002 Crustacis no congelats, mol·luscos i altres invertebrats aquàtics vius, frescos o refrigerats
050021 Crustacis no congelats
05002111 Gamba
05002112 Llagostí
05002119 Altres decàpodes nedadors
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05002121 Escamarlà
05002122 Cranc de mar comú
05002129 Altres decàpodes marxadors (llagosta, nècora, cabra, llamàntol, etc.)
05002130 Crustacis d’aigües no marines (cranc de riu, etc.)
05002141 Galera
05002149 Altres crustacis marins ncaa (peu de cabra, etc.)
050022 Ostra
05002210 Ostra, excepte la portuguesa
05002220 Ostra portuguesa
050023 Altres mol·luscos i invertebrats aquàtics vius, frescos o refrigerats
05002311 Tellerina
05002319 Altres mol·luscos bivalves, excepte les ostres
05002321 Pop roquer
05002322 Pop blanc
05002323 Calamar
05002324 Sèpia
05002329 Altres cefalòpodes
05002341 Cargol de punxes
05002349 Altres mol·luscos i invertebrats aquàtics marins vius ncaa, excepte el cargol de punxes
05002350 Altres mol·luscos i invertebrats aquàtics no marins vius ncaa
05003 Altres productes aquàtics
050031 Coralls i productes similars, petxines, crustacis o equinoderms i conquilles
05003100 Coralls i productes similars, petxines, crustacis o equinoderms i conquilles
050032 Esponges naturals d’origen animal
05003200 Esponges naturals d’origen animal
050033 Algues marines i altres algues, fresques, congelades o seques
05003300 Algues marines i altres algues, fresques, congelades o seques
05004 Perles
050041 Perles naturals sense tallar
05004100 Perles naturals sense tallar
050042 Perles cultivades sense tallar
05004200 Perles cultivades sense tallar
05005 Serveis relacionats amb la pesca
050050 Serveis relacionats amb la pesca
05005010 Serveis de repoblació pesquera
05005020 Altres serveis relacionats amb la pesca
05006 Serveis relacionats amb l’explotació, repoblament d’alevins i cria de peixos
050060 Serveis relacionats amb l’explotació, repoblament d’alevins i cria de peixos
05006000 Serveis relacionats amb l’explotació, repoblament d’alevins i cria de peixos

C PRODUCTES DE LES INDÚSTRIES EXTRACTIVES
CA PRODUCTES ENERGÈTICS
10 ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA
101 Antracita i hulla
1010 Antracita i hulla
10101 Antracita i hulla
101011 Antracita i hulla sense aglomerar
10101130 Hulla coquitzable
10101150 Hulla tèrmica
101012 Briquetes, ovoides i combustibles sòlids similars produïts a base d’antracita i hulla
10101200 Briquetes, ovoides i combustibles sòlids similars produïts a base d’antracita i hulla
101013 Serveis relacionats amb l’extracció d’antracita i hulla
10101300 Serveis relacionats amb l’extracció d’antracita i hulla
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102 Lignit bru
1020 Lignit bru
10201 Lignit bru
102010 Lignit bru
10201030 Lignit bru sense aglomerar
10201050 Lignit bru aglomerat
103 Torba
1030 Torba
10301 Torba
103010 Torba
10301000 Torba

11 PETROLI CRU I GAS NATURAL; SERVEIS RELACIONATS AMB L’EXTRACCIÓ DE
PETROLI I GAS, EXCEPTE LA PROSPECCIÓ

111 Petroli cru i gas natural
1110 Petroli cru i gas natural
11101 Oli brut de petroli i olis bruts extrets de minerals bituminosos
111010 Oli brut de petroli i olis bruts extrets de minerals bituminosos
11101030 Petroli cru
11101050 Condensats de gas natural
11102 Gas natural, liquat o en estat gasós
111020 Gas natural, liquat o en estat gasós
11102000 Gas natural, liquat o en estat gasós
11103 Liquació i regasificació de gas natural per al seu transport
111030 Liquació i regasificació de gas natural per al seu transport
11103000 Liquació i regasificació de gas natural per al seu transport
11104 Esquistos bituminosos i sorres quitraníferes
111040 Esquistos bituminosos i sorres quitraníferes
11104000 Esquistos bituminosos i sorres quitraníferes
112 Serveis relacionats amb l’extracció de petroli i gas, excepte la prospecció
1120 Serveis relacionats amb l’extracció de petroli i gas, excepte la prospecció
11201 Serveis relacionats amb l’extracció de petroli i gas, excepte la prospecció
112011 Serveis de perforació relacionats amb l’extracció de petroli i gas
11201100 Serveis de perforació relacionats amb l’extracció de petroli i gas
112012 Serveis d’instal·lació, reparació i enderrocament de torres de perforació, i serveis afins

relacionats amb l’extracció de petroli i gas
11201200 Serveis d’instal·lació, reparació i enderrocament de torres de perforació, i serveis afins

relacionats amb l’extracció de petroli i gas

12 MINERALS D’URANI I DE TORI I ELS CONCENTRATS
120 Minerals d’urani i de tori i els concentrats
1200 Minerals d’urani i de tori i els concentrats
12001 Minerals d’urani i de tori i els concentrats
120010 Minerals d’urani i de tori i els concentrats
12001000 Minerals d’urani i de tori i els concentrats

CB ALTRES MINERALS,(EXCEPTE ELS PRODUCTES ENERGÈTICS
13 MINERALS METÀL·LICS
131 Minerals de ferro i els concentrats
1310 Minerals de ferro i els concentrats
13101 Minerals de ferro i els concentrats
131010 Minerals de ferro i els concentrats
13101030 Minerals de ferro i els concentrats sense aglomerar, excepte les pirites de ferro torrades
13101050 Minerals de ferro i els concentrats aglomerats, excepte les pirites de ferro torrades
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132 Minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats, excepte els minerals d’urani i de tori i
els concentrats

1320 Minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats, excepte els minerals d’urani i de tori i
els concentrats

13201 Minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats, excepte els minerals d’urani i de tori i
els concentrats

132011 Minerals de coure i els concentrats
13201100 Minerals de coure i els concentrats
132012 Minerals de níquel i els concentrats
13201200 Minerals de níquel i els concentrats
132013 Minerals d’alumini i els concentrats
13201300 Minerals d’alumini i els concentrats
132014 Minerals de metalls preciosos i els concentrats
13201400 Minerals de metalls preciosos i els concentrats
132015 Minerals de plom, zinc, estany i els concentrats
13201530 Minerals d’estany i els concentrats
13201550 Minerals de plom i els concentrats
13201570 Minerals de zinc i els concentrats
132016 Altres minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats
13201630 Minerals de tungstè (wolframi) i els concentrats
13201650 Minerals de manganès i els concentrats
13201690 Altres minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats ncaa

14 MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS
141 Pedra
1411 Pedra ornamental i per a la construcció
14111 Pedra ornamental i per a la construcció
141111 Marbre i travertins, granit d’Écaussines i altres pedres calcàries ornamentals i per a la

construcció
14111133 Marbre i travertins, en brut o desbastats, de forma irregular
14111135 Marbre i travertins, trossejats en blocs o plaques inferiors o iguals a 25 cm de gruix
14111137 Marbre i travertins, trossejats en blocs o plaques superior a 25 cm de gruix
14111153 Granit d’écaussines i altres pedres calcàries ornamentals i per a la construcció;

alabastre en brut o desbastat
14111155 Pedres calcàries ornamentals i per a la construcció i alabastre, trossejats en plaques

inferiors o iguals a 25 cm de gruix
14111157 Pedres calcàries ornamentals i per a la construcció i alabastre, trossejats en blocs

superiors a 25 cm de gruix
141112 Granit, gres i altres pedres ornamentals i per a la construcció
14111233 Granit i roques similars en brut o desbastats, de forma irregular
14111235 Granit i roques similars, simplement trossejats en blocs o plaques inferiors o iguals a

25 cm de gruix
14111237 Granit i roques similars, trossejats en blocs o plaques superior a 25 cm de gruix
14111253 Gres en brut o desbastat
14111256 Gres trossejat en blocs o plaques
14111290 Altres pedres ornamentals i per a la construcció
1412 Pedra calcària, guix i creta
14121 Pedra calcària i guix
141210 Pedra calcària i guix
14121030 Guix natural i anhidrita (natural o sintètica)
14121053 Castines per a la fabricació de calç o de ciment; castines triturades per a usos indus-

trials i ambientals
14121055 Castines en pols
14122 Creta i dolomita
141220 Creta i dolomita
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14122010 Creta
14122033 Dolomita sense calcinar, en brut
14122035 Dolomita sense calcinar, tallada per a usos industrials
14122037 Dolomita sense calcinar, en pols
14122053 Dolomita calcinada
14122055 Dolomita sintertizada
14122070 Aglomerat de dolomita
1413 Pissarra
14131 Pissarra
141310 Pissarra
14131000 Pissarra
142 Sorra i argila
1421 Grava i sorra
14211 Grava i sorra
142111 Sorres naturals
14211150 Sorres silícees (sorres de quars i sorres industrials)
14211190 Sorres per a la construcció, excepte les minerals
142112 Grànuls, esquerdills i pols de pedra; còdols, grava i pedra partida o triturada
14211213 Grava
14211215 Palets, còdols i pedrenyal
14211233 Dolomita triturada o matxucada, utilitzades per a formigó o per a la construcció de

carreteres i altres usos similars
14211239 Altres pedres triturades o matxucades, utilitzades per a formigó o per a la construcció

de carreteres i altres usos similars, excepte la dolomita
14211250 Grànuls, esquerdills i pols de marbre
14211293 Grànuls i esquerdills de pedra, excepte el marbre
14211295 Pols de pedres, excepte el marbre
142113 Macadam i macadam enquitranat
14211330 Macadam d’escòries o rebutjos industrials similars
14211350 Macadam enquitranat
1422 Argila i caolí
14221 Argila i caolí
142211 Caolí i altres argiles de caolí
14221140 Caolí
14221160 Argiles de caolí (argiles plàstiques)
142212 Altres argiles, andalusita, distena i sil·limanita, mul·lita, terra de xamota o de Dinas
14221210 Bentonita (terra de paraire de sodi i calci), attapulgita i sepiolita (terres decolorants i

terres de paraire)
14221233 Argiles refractàries en brut
14221235 Argiles refractàries calcinades
14221250 Argiles i esquistos argilosos comuns per a la construcció, inclosos els de fabricar

maons, teules, canonades i ciment i excloses les argiles dilatades
14221270 Andalusita, distena, sil·limanita i mul·lita
14221290 Terra de xamota o de Dinas (argila refractària calcinada)

143 MINERALS PER A ADOBS I PRODUCTES QUÍMICS
1430 Minerals per a adobs i productes químics
14301 Minerals per a adobs i productes químics
143011 Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades; carnal·-

lita, silvita i altres sals de potassi naturals, en brut
14301130 Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades
14301150 Carnal·lita, silvita i altres sals de potassi naturals, en brut
143012 Pirites de ferro sense torrar; sofre en brut i sofre sense refinar
14301230 Pirites de ferro sense torrar
14301250 Sofre en brut i sofre sense refinar (inclòs el sofre recuperat)
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143013 Altres minerals per a productes químics
14301313 Sulfat de bari natural (baritina)
14301315 Carbonat de bari natural (witherita)
14301355 Borats de sodi naturals i els concentrats, fins i tot calcinats
14301359 Borats naturals i, àcid bòric natural, excepte el sodi i els concentrats
14301373 Fluorita, amb un contingut de fluorur de calci inferior o igual a 97% en pes
14301375 Fluorita, amb un contingut de fluorur de calci superior a 97% en pes
14301383 Kieserita i epsomita (sulfats de magnesi naturals)
14301389 Altres minerals per a productes químics ncaa

144 SAL I CLORUR DE SODI PUR (MARINA, DE FONT I SAL GEMMA)
1440 Sal i clorur de sodi pur (marina, de font i sal gemma)
14401 Sal i clorur de sodi pur (marina, de font i sal gemma)
144010 Sal i clorur de sodi pur (marina, de font i sal gemma)
14401000 Sal i clorur de sodi pur (marina, de font i sal gemma)

145 ALTRES MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS
1450 Altres minerals no metàl·lics ni energètics
14501 Betum i asfalt naturals; asfaltites i roques asfàltiques
145010 Betum i asfalt naturals; asfaltites i roques asfàltiques
14501000 Betum i asfalt naturals; asfaltites i roques asfàltiques
14502 Pedres precioses i semiprecioses, pedra tosca i esmeril, abrasius naturals, altres

minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
145021 Pedres precioses i semiprecioses, sense tallar, serrades o desbastades, excepte els

diamants industrials
14502150 Diamants sense classificar; diamants no industrials, en brut o serrats, exfoliats o

desbastats
14502190 Pedres precioses o semiprecioses sense treballar, excepte els diamants industrials
145022 Diamants industrials en brut; pedra tosca i esmeril; corindó natural, granat natural i

altres abrasius naturals
14502250 Pedra tosca i esmeril, corindó natural, granat natural i altres abrasius naturals
14502270 Diamants industrials, en brut o serrats, exfoliats o desbastats
145023 Altres minerals no metàl lics ni energètics ncaa
14502313 Grafit natural
14502315 Quars i quarsites per a ús industrial
14502320 Diatomita, incloses les farines silícies i terra de diatomees
14502333 Magnesita o carbonat de magnesi natural
14502335 Magnèsia, tant l’obtinguda a partir del carbonat de magnesi natural com la d’aigua

marina o de fonts d’aigua salada
14502340 Amiant
14502353 Mica bruta o exfoliada en fulles o en làmines irregulars, pols i rebutjos de mica
14502355 Talc, incloses l’esteatita i la clorita
14502363 Feldspat i altres minerals feldspàtics
14502365 Leucita, nefelina i sienita
14502370 Vermiculita, perlita i clorita (sense dilatar)
14502380 Escòries i cendres, excepte el macadam enquitranat

D PRODUCTES MANUFACTURATS
DA PRODUCTES ALIMENTARIS, BEGUDES I TABAC
15 PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES
151 CARN I PRODUCTES CARNIS
1511 Carn i despulles de bestiar boví, porcí, cabrum i equí, fresques, refrigerades i congelades
15111 Carn i despulles comestibles de bestiar boví, porcí, cabrum i equí, fresques, refrigera-

des i congelades
151111 Carn de bestiar boví fresca o refrigerada
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15111140 Carn de bestiar boví fresca o refrigerada, en canals o mitges canals
15111190 Carn de bestiar boví fresca o refrigerada, especejada d’altres maneres
151112 Carn de bestiar boví congelada
15111200 Carn de bestiar boví congelada
151113 Carn de bestiar porcí fresca o refrigerada
15111330 Carn de bestiar porcí fresca o refrigerada, en canals i mitges canals
15111350 Carn de bestiar porcí fresca o refrigerada, pernils sencers (amb os), espatlles i trossos

d’aquestes peces
15111390 Carn de bestiar porcí fresca o refrigerada, especejada d’altres maneres
151114 Carn de bestiar porcí congelada
15111430 Carn de bestiar porcí congelada, en canals i mitges canals
15111450 Carn de bestiar porcí congelada, pernils sencers (amb os), espatlles i trossos d’aques-

tes peces
15111490 Carn de bestiar porcí congelada, especejada d’altres maneres
151115 Carn de bestiar oví fresca o refrigerada
15111500 Carn de bestiar oví fresca o refrigerada
151116 Carn de bestiar oví congelada
15111600 Carn de bestiar oví congelada
151117 Carn de bestiar cabrum fresca, refrigerada o congelada
15111700 Carn de bestiar cabrum fresca, refrigerada o congelada
151118 Carn de cavall, ase, mul o mul somerí fresca, refrigerada o congelada
15111800 Carn de cavall, ase, mul o mul somerí fresca, refrigerada o congelada
151119 Despulles comestibles de bestiar boví, porcí, oví, cabrum i equí, fresques o congelades
15111900 Despulles comestibles de bestiar boví, porcí, oví, cabrum i equí, fresques o congelades
15112 Llana d’escorxador, cuirs i pells de bestiar boví, oví, equí o cabrum
151121 Llana d’escorxador
15112100 Llana d’escorxador
151124 Cuirs i pells de bestiar boví o equí, sencers
15112400 Cuirs i pells de bestiar boví o equí, sencers
151125 Cuirs i pells de bestiar boví o equí, excepte sencers
15112500 Cuirs i pells de bestiar boví o equí, excepte sencers
151126 Cuirs i pells de bestiar oví
15112600 Cuirs i pells de bestiar oví
151127 Cuirs i pells de bestiar cabrum
15112700 Cuirs i pells de bestiar cabrum
15113 Greixos de bestiar boví, oví, cabrum, porcí
151130 Greixos de bestiar boví, oví, cabrum, porcí
15113040 Greixos i cansalada de porc, frescos, refrigerats, congelats, en salaó o fumats,

excepte fosos
15113060 Llard, altres greixos i cansalada de porc, fosos
15113070 Greixos i sèus de bestiar boví, oví o cabrum, ni preparats ni elaborats
15114 Despulles en brut no comestibles
151140 Despulles en brut no comestibles
15114030 Budells, bufetes i estómacs d’animals, excepte de peix
15114090 Altres despulles en brut no comestibles, excepte de peix
15119 Serveis industrials per a la producció de carn fresca i en conserva, excepte d’aviram
151199 Serveis industrials per a la producció de carn fresca i en conserva, excepte d’aviram
15119900 Serveis industrials per a la producció de carn fresca i en conserva, excepte d’aviram
1512 Carn i despulles d’aviram, fresques, refrigerades i congelades
15121 Carn i despulles comestibles d’aviram, fresques, refrigerades i congelades
151211 Carn i despulles comestibles d’aviram, fresques o refrigerades
15121113 Pollastres i gallines sencers, frescos o refrigerats
15121115 Galls dindis sencers frescos o refrigerats
15121117 Ànecs, oques i pintades sencers, frescos o refrigerats
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15121130 Fetges greixosos d’oca o ànec, frescos o refrigerats
15121153 Peces de pollastre i gallina, fresques o refrigerades
15121155 Peces de gall dindi fresques o refrigerades
15121157 Peces d’ànec, oca i pintada, fresques o refrigerades
15121170 Despulles i fetges d’aviram, frescos o refrigerats
151212 Carn i despulles comestibles d’aviram, congelades
15121213 Pollastres i gallines, sencers congelats
15121215 Galls dindis sencers congelats
15121217 Ànecs, oques i pintades, sencers congelats
15121253 Peces de pollastre i gallina, congelades
15121255 Peces de gall dindi congelades
15121257 Peces d’oca, ànec i pintada, congelades
15121271 Despulles d’aviram congelades (excepte fetges)
15121275 Fetges d’aviram congelats
151213 Altres carns i despulles comestibles, inclosa la carn de conill, caça i altres animals,

excepte les cuixes de granota
15121300 Altres carns i despulles comestibles, inclosa la carn de conill, caça i altres animals,

excepte les cuixes de granota
151214 Greixos d’aviram
15121400 Greixos d’aviram
15122 Plomes i pells d’aviram amb plomes
151220 Plomes i pells d’aviram amb plomes
15122000 Plomes i pells d’aviram amb plomes
15129 Serveis industrials per a la producció de carn d’aviram fresca, refrigerada i congelada
151299 Serveis industrials per a la producció de carn d’aviram fresca, refrigerada i congelada
15129900 Serveis industrials per a la producció de carn d’aviram fresca, refrigerada i congelada
1513 Productes carnis
15131 Conserves i preparats de carn, despulles de carn o sang
151311 Carns i despulles comestibles de carn, salades, en salaó, seques o fumades, farines

comestibles de carn o despulles de carn
15131110 Pernils sencers (amb os), espatlles i trossos d’aquestes peces, de bestiar porcí,

assaonats, en salaó o fumats
15131130 Cansalada viada sencera o en peces, de bestiar porcí, assaonades, en salaó o fumades
15131150 Altres productes carnis de bestiar porcí, assaonats, en salaó o fumats
15131170 Carn de bestiar boví, assaonada, en salaó o fumada
15131190 Altres carns ncaa assaonades, en salaó o fumades, farines comestibles de carn o

despulles de carn
151312 Altres conserves i preparats de carn, despulles de carn o sang, extrets i sucs de carn,

peix i invertebrats aquàtics
15131213 Embotits i productes similars de fetge
15131215 Embotits i productes similars, excepte de fetge
15131223 Derivats del fetge d’oca i d’ànec
15131225 Derivats del fetge d’altres animals o aviram, excepte d’oca i d’ànec, preparats o en

conserva
15131233 Altres preparats de carn de gall dindi
15131235 Altres preparats de carn d’aviram, excepte de gall dindi
15131243 Pernils amb les peces
15131245 Espatlles de bestiar porcí amb les peces
15131253 Productes carnis elaborats amb menys del 40% del seu pes en carn i despulles,

inclosos el llard i el greix de porc
15131259 Productes carnis elaborats amb més del 40% del seu pes en carn i despulles, inclo-

sos el llard i el greix de porc
15131263 Productes alimentaris elaborats amb carn de bestiar boví
15131269 Altres productes derivats de carn de bestiar boví
15131270 Extrets i sucs de carn, peix i invertebrats aquàtics
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15131290 Altres productes carnis derivats, fins i tot elaborats amb sang de qualsevol animal
151313 Farines, pólvores i pilots de carn no aptes per al consum humà, llardons
15131300 Farines, pólvores i pilots de carn no aptes per al consum humà, llardons
15139 Cocció i altres serveis de preparació per a la producció d’articles carnis
151390 Cocció i altres serveis de preparació per a la producció d’articles carnis
15139000 Cocció i altres serveis de preparació per a la producció d’articles carnis
151399 Serveis industrials per a la producció de carn d’aviram i productes carnis derivats
15139900 Serveis industrials per a la producció de carn d’aviram i productes carnis derivats

152 PEIX I PRODUCTES DE PEIX ELABORATS I EN CONSERVA
1520 Peix i productes de peix elaborats i en conserva
15201 Peix i productes de peix elaborats i en conserva
152011 Filets de peix, altres tipus de carn de peix i fetges i ous de peix, frescos o refrigerats
15201130 Fetges i ous de peix, frescos o refrigerats
15201190 Filets de peix i altres tipus de carn de peix, frescos o refrigerats
152012 Peix, filets de peix, altres tipus de carn de peix i fetges i ous de peix, congelats
15201211 Lluç i llucet congelats
15201212 Sardina congelada
15201213 Bacora i bonítol congelats
15201214 Tonyina congelada
15201215 Altres peixos d’aigua salada congelats
15201230 Peixos d’aigua dolça congelats
15201250 Fetges i ous de peix, congelats
15201270 Filets de peix congelats
15201290 Altres tipus de carn de peix congelada
152013 Peix assecat, salat o en salmorra, peix fumat, farina comestible de peix
15201310 Pasta, fetges i ous de peix (assecat, fumat, en salaó), aptes per al consum humà
15201330 Filets de peix dessecats, en salaó o en salmorra, excepte els filets fumats
15201353 Salmó fumat del Pacífic, de l’Atlàntic i del Danubi, inclosos els filets
15201355 Arengades fumades, inclosos els filets
15201359 Altres tipus de peix fumat, inclosos els filets, excepte el salmó i les arengades
15201371 Bacallà dessecat o en salaó
15201372 Sardina dessecada o en salaó
15201373 Anxova dessecada o en salaó
15201374 Tonyina i bonítol dessecats o en salaó
15201375 Altres tipus de peix dessecat o en salaó
152014 Peix preparat o conservat; caviar i els succedanis
15201401 Sardina, sardina jove i similars, preparades o en conserva, en vinagre o escabetx
15201402 Sardina, sardina jove i similars, preparades o en conserva, excepte en vinagre o escabetx
15201403 Tonyina preparada o en conserva, en vinagre o escabetx
15201404 Tonyina preparada o en conserva, excepte en vinagre o escabetx
15201405 Bonítol i similars, preparats o en conserva, en vinagre o escabetx
15201406 Bonítol i similars, preparats o en conserva, excepte en vinagre o escabetx
15201407 Verat preparat o en conserva, en vinagre
15201408 Verat preparat o en conserva, excepte en vinagre
15201409 Anxova preparada o en conserva, en vinagre
15201410 Anxova preparada o en conserva, excepte en vinagre
15201411 Salmó preparat o en conserva
15201412 Arengades preparades o en conserva
15201417 Filets crus, precuinats en oli o congelats, de peixos ncaa
15201418 Croquetes de peix
15201419 Productes a base de peix, excepte els filets crus i les croquetes
15201421 Conserves i semiconserves de seitó, en vinagre o escabetx
15201422 Conserves i semiconserves de melva
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15201423 Conserves i semiconserves d’altres peixos
15201430 Altres productes a base de peix, preparats o en conserva, excepte els triturats
15201451 Caviar
15201459 Succedanis del caviar
152015 Crustacis congelats; mol·luscos i altres invertebrats aquàtics congelats, secs, salats o

en salmorra
15201531 Llagosta congelada
15201532 Gamba congelada
15201533 Altres crustacis congelats
15201553 Petxines de pelegrí i musclos, congelats
15201554 Sípia, canana i sípia petita congelades
15201555 Calamar congelat
15201556 Pop congelat
15201557 Altres mol·luscos i invertebrats aquàtics congelats, farines d’invertebrats aquàtics
152016 Crustacis, mol·luscos i altres invertebrats aquàtics, preparats o en conserva
15201603 Productes alimentaris elaborats amb crustacis i similars
15201606 Musclo preparat o en conserva
15201607 Catxel preparat o en conserva
15201608 Cloïssa preparada o en conserva
15201609 Sípia preparada o en conserva
15201610 Calamar preparat o en conserva, fins i tot arrebossat i congelat
15201611 Pop preparat o en conserva
15201612 Altres tipus de mol·luscos i similars, preparats o en conserva
152017 Farines i grànuls de peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics, no comestibles
15201700 Farines i grànuls de peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics, no comestibles
152018 Productes de peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics ncaa
15201800 Productes de peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics ncaa
15209 Fumat i altres serveis de conservació i preparació per a l’elaboració de productes de peix
152090 Fumat i altres serveis de conservació i preparació per a l’elaboració de productes de peix
15209000 Fumat i altres serveis de conservació i preparació per a l’elaboració de productes de peix

153 FRUITES I HORTALISSES PREPARADES I EN CONSERVA
1531 Patates preparades i en conserva
15311 Patates preparades i en conserva
153111 Patates congelades
15311100 Patates congelades
153112 Patates en conserva
15311210 Patates dessecades
15311230 Farina i flocs de patata
15311250 Patates en conserva, congelades, conservades sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15311270 Patates en conserva, sense congelar, en forma de farina i flocs
15311290 Altres patates en conserva, sense congelar, fins i tot fregides
15319 Cocció i altres serveis de preparació per a patates i productes de la patata
153190 Cocció i altres serveis de preparació per a patates i productes de la patata
15319000 Cocció i altres serveis de preparació per a patates i productes de la patata
1532 Sucs de fruites i hortalisses
15321 Sucs de fruites i hortalisses
153210 Sucs de fruites i hortalisses
15321013 Suc de taronja congelat, sense concentrar, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
15321015 Suc de taronja no congelat, sense concentrar, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
15321021 Suc d’aranja sense concentrar, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
15321022 Suc d’un sol cítric, sense concentrar, sense fermentar ni afegir-hi alcohol, mescles de

sucs, excepte de taronja i d’aranja
15321023 Suc de pinya sense concentrar, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
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15321024 Suc de tomàquet sense fermentar ni afegir-hi alcohol
15321025 Suc de raïm (inclòs el most) sense concentrar, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
15321026 Suc de poma sense concentrar, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
15321029 Suc d’algun altre fruit sol sense concentrar, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
15321030 Sucs mixtos sense concentrar, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
15321040 Sucs concentrats (fins i tot congelats) i les mescles
15329 Serveis industrials per a la fabricació de sucs de fruites i hortalisses
153299 Serveis industrials per a la fabricació de sucs de fruites i hortalisses
15329900 Serveis industrials per a la fabricació de sucs de fruites i hortalisses
1533 Conserves de fruites, llegums i hortalisses
15331 Llegums i hortalisses preparades i en conserva, excepte les patates
153311 Llegums i hortalisses congelats
15331100 Llegums i hortalisses congelats
153312 Llegums i hortalisses conservats provisionalment, per al consum no immediat
15331200 Llegums i hortalisses conservats provisionalment, per al consum no immediat
153313 Llegums i hortalisses dessecats
15331330 Cebes dessecades
15331350 Bolets, xampinyons i tòfones dessecats
15331390 Altres llegums i hortalisses dessecats, excepte les patates
153314 Llegums i hortalisses conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15331423 Tomàquets conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15331425 Pasta de tomàquet conservada sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15331427 Tomàquets concentrats conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15331433 Xampinyons conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15331439 Bolets i tòfones conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic, excepte els xampinyons
15331440 Altres llegums i hortalisses i les mescles, congelats, conservats sense utilitzar vinagre

ni àcid acètic, ncaa
15331461 Col fermentada (xucrut) sense congelar
15331462 Pèsols sense congelar, conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15331463 Mongetes sense tavella sense congelar, conservades sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15331464 Mongetes amb tavella sense congelar, conservades sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15331465 Espàrrecs sense congelar, conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15331466 Olives sense congelar, conservades sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15331467 Blat de moro dolç sense congelar, conservat sense utilitzar vinagre ni àcid acètic
15331490 Altres llegums i hortalisses i les mescles, sense congelar, conservats sense utilitzar

vinagre ni àcid acètic
153315 Llegums, hortalisses i fruites conservats en vinagre o àcid acètic
15331500 Llegums, hortalisses i fruites conservats en vinagre o àcid acètic
15332 Fruita i fruita seca preparades i en conserva
153321 Fruita i fruita seca congelades, cuites o sense coure (al vapor o per cocció)
15332100 Fruita i fruita seca congelades, cuites o sense coure (al vapor o per cocció)
153322 Melmelades, confitures i similars de fruita o fruita seca
15332230 Melmelades, confitures i similars de cítrics
15332290 Melmelades, confitures i similars de fruita o fruita seca, excepte de cítrics
153323 Nous, cacauets i altres tipus de fruita seca, torrats, salats o preparats d’altres maneres
15332330 Nous i cacauets torrats, salats o preparats d’altres maneres
15332390 Altres tipus de fruita seca (incloses les mescles) torrada, salada o preparada d’altres maneres
153324 Fruita i fruits conservats provisionalment per al consum no immediat
15332400 Fruita i fruits conservats provisionalment per al consum no immediat
153325 Altres fruites en conserva
15332510 Panses
15332520 Altres tipus de fruita seca
15332530 Escorces de cítrics, melons i síndries, fresques, congelades, dessecades o en salaó
15332550 Altres fruites ncaa, preparades o conservades d’altres maneres, excepte el musli
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153326 Pinyols i llavors d’albercoc, préssec o pruna
15332600 Pinyols i llavors d’albercoc, préssec o pruna
15333 Matèries, despulles, residus i subproductes vegetals utilitzats per a l’alimentació dels animals
153330 Matèries, despulles, residus i subproductes vegetals utilitzats per a l’alimentació dels animals
15333000 Matèries, despulles, residus i subproductes vegetals utilitzats per a l’alimentació dels animals
15339 Cocció i altres formes de preparació per a la conservació de productes vegetals
153390 Cocció i altres formes de preparació per a la conservació de productes vegetals
15339000 Cocció i altres formes de preparació per a la conservació de productes vegetals

154 OLIS I GREIXOS VEGETALS I ANIMALS
1541 Olis i greixos vegetals i animals sense refinar
15411 Olis i greixos vegetals i animals sense refinar
154111 Olis i greixos animals sense modificacions químiques, excepte greixos de bestiar boví,

oví, cabrum, porcí i aviram
15411130 Estearina de llard, oli de llard, oleoestearina, oleomargarina i oli de sèu, sense modifi-

cacions químiques
15411150 Olis i greixos de peix o mamífers marins i les fraccions, sense modificacions químiques
15411190 Altres olis i greixos d’altres animals i les fraccions, sense modificacions químiques
154112 Oli sense refinar de soia, cacauet, oliva, gira-sol, safranó, llavor de cotó, nap, colza i

mostassa i les fraccions, sense modificacions químiques
15411210 Oli sense refinar de soia i les fraccions, sense modificacions químiques
15411220 Oli sense refinar de fruita seca mòlta i les fraccions, sense modificacions químiques
15411230 Oli d’oliva verge i les fraccions, sense modificacions químiques
15411240 Oli sense refinar de llavor de gira-sol i safranó i les fraccions, sense modificacions

químiques
15411250 Oli sense refinar de llavor de cotó i les fraccions, sense modificacions químiques
15411260 Oli sense refinar de nap, colza o mostassa i les fraccions, sense modificacions químiques
154113 Oli sense refinar de palma, coco, palmiste, babaçú i llinosa i les fraccions, sense

modificacions químiques
15411310 Oli sense refinar de palma i les fraccions, sense modificacions químiques
15411330 Oli sense refinar de coco (copra) i les fraccions, sense modificacions químiques
15411350 Oli sense refinar de palmiste i babaçú i les fraccions, sense modificacions químiques
15411370 Oli sense refinar de llinosa i les fraccions, sense modificacions químiques
15412 Línters de cotó
154120 Línters de cotó
15412000 Línters de cotó
15413 Tortós de llavors oleaginoses i altres residus sòlids d’olis i greixos vegetals, farines de

llavors i fruits oleaginosos
154131 Tortós de llavors oleaginoses i altres residus sòlids d’olis i greixos vegetals
15413130 Tortós i altres residus sòlids de l’extracció de l’oli de soia, fins i tot mòlts o en grànuls
15413150 Tortós i altres residus sòlids de l’extracció d’olis i greixos de gira-sol, fins i tot mòlts o en grànuls
15413170 Tortós i altres residus sòlids de l’extracció d’olis i greixos de nap o de colza, fins i tot

mòlts o en grànuls
15413190 Tortós i altres residus sòlids de l’extracció d’olis i greixos d’altres vegetals ncaa, fins i

tot mòlts o en grànuls
154132 Farina de llavors i fruits oleaginosos, excepte la mostassa
15413200 Farina de llavors i fruits oleaginosos, excepte la mostassa
15419 Serveis industrials per a la fabricació d’olis i greixos vegetals i animals sense refinar
154199 Serveis industrials per a la fabricació d’olis i greixos vegetals i animals sense refinar
15419900 Serveis industrials per a la fabricació d’olis i greixos vegetals i animals sense refinar
1542 Olis i greixos vegetals i animals refinats
15421 Olis i greixos vegetals i animals refinats, excepte els residus
154211 Oli refinat de soia, cacauet, oliva, gira-sol, safranó, llavor de cotó, nap, colza, sèsam i

mostassa, i les fraccions, sense modificacions químiques
15421110 Oli refinat de soia i les fraccions, sense modificacions químiques
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15421120 Oli refinat de fruita seca mòlta i les fraccions, sense modificacions químiques
15421131 Oli refinat d’oliva i les fraccions, sense modificacions químiques
15421139 Altres olis refinats i les fraccions, obtinguts de l’oliva i altres ncaa, sense modificaci-

ons químiques
15421140 Oli refinat de llavors de gira-sol i de safranó i les fraccions, sense modificacions

químiques
15421150 Oli refinat de llavors de cotó i les fraccions, sense modificacions químiques
15421160 Oli refinat  de nap, colza o mostassa i les fraccions, sense modificacions químiques
15421170 Oli refinat de sèsam i les fraccions, sense modificacions químiques
154212 Oli refinat de palma, coco, palmiste, babaçú i llinosa i oli de ricí, tung i jojoba, i olis i

greixos vegetals fixos ncaa, i les fraccions, sense modificacions químiques, excepte
l’oli de blat de moro

15421210 Oli refinat de palma i les fraccions, sense modificacions químiques
15421220 Oli refinat de coco (copra) i les fraccions, sense modificacions químiques
15421230 Oli refinat de palmiste i babaçú i les fraccions, sense modificacions químiques
15421240 Oli refinat de llinosa i les fraccions, sense modificacions químiques
15421250 Oli de ricí i les fraccions, sense modificacions químiques
15421260 Oli de tung i les fraccions, sense modificacions químiques
15421280 Olis i greixos vegetals fixos ncaa i les fraccions, sense modificacions químiques
154213 Olis i greixos vegetals o animals i les fraccions, hidrogenats, esterificats, però sense

altres preparats
15421330 Olis i greixos animals i les fraccions, hidrogenats i similars
15421350 Olis i greixos vegetals i les fraccions, hidrogenats i similars
15422 Ceres vegetals, desgreixatge, residus resultants del tractament de substàncies

greixoses o ceres animals o vegetals, excepte els triglicèrids
154220 Ceres vegetals (excepte els triglicèrids), desgreixatge, residus resultants del tracta-

ment de substàncies greixoses o ceres animals o vegetals
15422030 Ceres vegetals, excepte els triglicèrids
15422050 Desgreixatge, residus de substàncies greixoses o de ceres animals o vegetals
15429 Serveis industrials per a la fabricació d’olis i greixos vegetals i animals refinats
154299 Serveis industrials per a la fabricació d’olis i greixos vegetals i animals refinats
15429900 Serveis industrials per a la fabricació d’olis i greixos vegetals i animals refinats
1543 Margarina i greixos comestibles similars
15431 Margarina i greixos comestibles similars
154310 Margarina i greixos comestibles similars
15431033 Margarina (amb més del 80% del seu pes en greix)
15431035 Productes per untar, reduïts i pobres en greixos (inclosa la margarina) amb un 3% o

menys del seu pes en greix de la llet (referit al contingut de greix del producte final)
15431037 Mescles de greixos vegetals i animals amb superior a del 10% del seu pes en greix de

la llet (referit al contingut de greix del producte final)
15431050 Preparats comestibles d’olis i greixos (margarina líquida)
15439 Serveis industrials per a la fabricació de margarina i greixos comestibles similars
154399 Serveis industrials per a la fabricació de margarina i greixos comestibles similars
15439900 Serveis industrials per a la fabricació de margarina i greixos comestibles similars

155 PRODUCTES LACTIS I GELATS
1551 Productes lactis
15511 Llet i nata en estat líquid
155111 Llet i nata en estat líquid amb un contingut de matèria grassa inferior al 6%, sense

concentrar ni edulcorar
15511130 Llet i nata en estat líquid amb un contingut de matèria grassa inferior o igual a a l’1%,

sense concentrar ni edulcorar
15511143 Llet i nata en estat líquid amb un contingut de matèria grassa superior a a l’1%, però

inferior o igual al 3%, sense concentrar ni edulcorar, pasteuritzada
15511145 Llet i nata amb un contingut de matèria grassa superior a l’1% i inferior o igual al 3%,

sense concentrar ni edulcorar, esterilitzada
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15511147 Llet i nata en estat líquid amb un contingut de matèria grassa superior a a l’1%, però
inferior o igual al 3%, sense concentrar ni edulcorar, uperitzada

15511163 Llet i nata en estat líquid amb un contingut de matèria grassa superior a al 3 però
inferior o igual al 6%, sense concentrar ni edulcorar, pasteuritzada

15511165 Llet i nata en estat líquid amb un contingut de matèria grassa superior a al 3 però
inferior o igual al 6%, sense concentrar ni edulcorar, esterilitzada

15511167 Llet i nata en estat líquid amb un contingut de matèria grassa superior a al 3 però
inferior o igual al 6%, sense concentrar ni edulcorar, uperitzada

155112 Llet i nata en estat líquid amb un contingut de matèria grassa superior a al 6%, sense
concentrar ni edulcorar

15511205 Llet i nata en estat líquid amb un contingut de matèria grassa superior a al 6% però
inferior o igual al 29%, sense concentrar ni edulcorar

15511207 Llet i nata en estat líquid amb un contingut de matèria grassa superior a al 29%, sense
concentrar ni edulcorar

15512 Llet i nata en estat sòlid
155120 Llet i nata en estat sòlid
15512030 Llet i nata en estat sòlid amb un contingut de matèria grassa inferior o igual a l’1,5%
15512060 Llet i nata en estat sòlid amb un contingut de matèria grassa superior a a l’1,5%
15513 Mantega i productes lactis per untar
155130 Mantega i productes lactis per untar
15513030 Mantega amb un contingut de matèria grassa inferior o igual al 85%
15513050 Mantega amb un contingut de matèria grassa superior al 85%
15513070 Productes lactis per untar
15514 Formatge i mató
155140 Formatge i mató
15514030 Formatge fresc sense fermentar i mató
15514050 Formatge ratllat o en pols, formatge amb estries blaves i altres tipus de formatge ncaa
15514070 Formatge elaborat, excepte ratllat o en pols
15515 Altres productes lactis
155151 Altres tipus de llet i nata concentrades, excepte en estat sòlid
15515104 Altres tipus de llet i nata concentrades, sense edulcorar, excepte en estat sòlid
15515108 Altres tipus de llet i nata concentrades ncaa, excepte en estat sòlid
155152 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, iogurt i altres tipus de llet i nata fermentades

o acidificades
15515243 Llet i nata quallades, iogurt i altres tipus de llet i nata fermentades o acidificades,

sense aromatitzar i sense fruites, fruita seca o cacau
15515245 LLet i nata quallades, iogurt i altres tipus de llet i nata fermentades o acidificades,

aromatitzats o amb fruites, fruita seca o cacau
15515247 Llet i nata quallades, iogurt i altres tipus de llet i nata fermentades o acidificades, en

pols, grànuls i altres en estat sòlid
15515263 Sèrum de mantega en pols
15515265 Sèrum de mantega en altres formes
155153 Caseïna
15515300 Caseïna
155154 Lactosa i xarop de lactosa
15515400 Lactosa i xarop de lactosa
155155 Lactosèrum i productes formats per components naturals de la llet ncaa
15515533 Lactosèrum en pols, grànuls o altres formes en estat sòlid
15515543 Lactosèrum en estat líquid
15515547 Lactosèrum en estat concentrat
15515590 Productes formats per components naturals de la llet ncaa
15519 Serveis industrials per a la fabricació de productes lactis
155199 Serveis industrials per a la fabricació de productes lactis
15519900 Serveis industrials per a la fabricació de productes lactis
1552 Gelats i productes similars amb cacau o sense
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15521 Gelats i productes similars amb cacau o sense
155210 Gelats i productes similars amb cacau o sense
15521000 Gelats i productes similars amb cacau o sense
15529 Serveis industrials per a la fabricació de gelats i productes similars
155299 Serveis industrials per a la fabricació de gelats i productes similars
15529900 Serveis industrials per a la fabricació de gelats i productes similars

156 PRODUCTES DE MOLINERIA, MIDONS I PRODUCTES AMILACIS
1561 Productes de molineria
15611 Arròs espellofat
156110 Arròs espellofat
15611000 Arròs espellofat
15612 Farina de cereals o llegums i les mescles
156121 Farina de blat o farina mesclada
15612100 Farina de blat o farina mesclada
156122 Farina de cereals, excepte la farina de blat o farina mesclada
15612200 Farina de cereals, excepte la farina de blat o farina mesclada
156123 Farina, sèmola i pols de llegums secs, segó i mandioca
15612300 Farina, sèmola i pols de llegums secs, segó i mandioca
156124 Mescles i pastes per a la preparació de productes de fleca, pastisseria o galeteria
15612400 Mescles i pastes per a la preparació de productes de fleca, pastisseria o galeteria
15613 Semolina, sèmola i grànuls de cereals i productes de gra de cereals
156131 Semolina, sèmola i grànuls de blat
15613133 Farinetes i sèmola de blat dur
15613135 Farinetes i sèmola de blat comú (tou i espelta)
15613150 Grànuls de blat
156132 Semolina, sèmola i grànuls de cereals, excepte de blat
15613230 Semolina i sèmola de cereals, excepte de blat
15613250 Grànuls de cereals, excepte de blat
156133 Productes de grans de cereals
15613333 Grans de cereals
15613335 Gèrmens de cereals, sencers, aixafats, en flocs o triturats
15613351 Preparats del tipus musli
15613353 Altres aliments preparats obtinguts per inflament o torrefacció de cereals
15613355 Cereals diferents del blat de moro, en forma de gra, precuits o elaborats d’altres maneres
15614 Arròs semiblanquejat o blanquejat i arròs partit
156140 Arròs semiblanquejat o blanquejat i arròs partit
15614030 Arròs semiblanquejat o blanquejat, fins i tot polit i setinat
15614050 Arròs partit
15615 Segó, segonet i altres productes residuals de l’elaboració de cereals o lleguminoses
156150 Segó, segonet i altres productes residuals de l’elaboració de cereals o lleguminoses
15615010 Segó, segonet i altres productes residuals del blat de moro
15615030 Segó, segonet i altres productes residuals de l’arròs
15615050 Segó, segonet i altres productes residuals del blat
15615090 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, de la mòlta o d’altres

tractaments dels cereals ncaa o de lleguminoses
15619 Serveis industrials per a la fabricació de productes de molineria
156199 Serveis industrials per a la fabricació de productes de molineria
15619900 Serveis industrials per a la fabricació de productes de molineria
1562 Midons i productes amilacis
15621 Oli de blat de moro i les fraccions, sense modificacions químiques
156210 Oli de blat de moro i les fraccions, sense modificacions químiques
15621030 Oli sense refinar de blat de moro i les fraccions, sense modificacions químiques
15621050 Oli de blat de moro i les fraccions, sense modificacions químiques, excepte sense refinar
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15622 Midó i productes amilacis; sucres i xarops de sucre ncaa
156221 Glucosa i xarop de glucosa, fructosa i xarop de fructosa, sucre invertit, sucres i

xarops de sucres ncaa, mel artificial, caramel
15622110 Glucosa i xarop de glucosa
15622120 Fructosa, xarop de fructosa i isoglucosa
15622130 Maltodextrina i xarop de maltodextrina
15622140 Sucres i melasses encaramel·lats (sobre base de sucre)
15622150 Altres sucres i melasses encaramel·lats
15622190 Altres sucres ncaa, inclosos el sucre invertit i la mel artificial
156222 Midó, fècules, inulina, gluten de blat, dextrines i altres fècules modificades
15622211 Midó de blat
15622213 Midó de blat de moro
15622215 Fècula de patata
15622219 Altres midons i fècules
15622230 Inulina
15622250 Gluten de blat
15622270 Dextrines i altres fècules modificades
156223 Tapioca i succedanis preparats amb fècules en flocs, grans i formes similars
15622300 Tapioca i succedanis preparats amb fècules en flocs, grans i formes similars
15623 Residus de la fabricació de midó i similars
156230 Residus de la fabricació de midó i similars
15623000 Residus de la fabricació de midó i similars
15629 Serveis industrials per a la fabricació de midons i productes amilacis
156299 Serveis industrials per a la fabricació de midons i productes amilacis
15629900 Serveis industrials per a la fabricació de midons i productes amilacis

157 ALIMENTS PREPARATS PER A ANIMALS
1571 Aliments preparats per a animals de granja
15711 Aliments preparats per a animals de granja, excepte farina i grànuls d’alfals
157110 Aliments preparats per a animals de granja, excepte farina i grànuls d’alfals
15711010 Premescles per a pinsos d’animals de granja
15711033 Productes elaborats utilizats per a l’alimentació del bestiar porcí, excepte les premescles
15711035 Productes elaborats utilitzats per a l’alimentació del bestiar boví, oví, cabrum, etc.,

excepte les premescles
15711037 Productes elaborats utilitzats per a l’alimentació d’aviram, excepte les premescles
15711039 Productes elaborats utilitzats per a l’alimentació de peixos i altres animals marins,

excepte les premescles
15712 Farina i grànuls d’alfals
157120 Farina i grànuls d’alfals
15712000 Farina i grànuls d’alfals
15719 Serveis industrials per a la fabricació d’aliments preparats per a animals de granja
157199 Serveis industrials per a la fabricació d’aliments preparats per a animals de granja
15719900 Serveis industrials per a la fabricació d’aliments preparats per a animals de granja
1572 Aliments preparats per a animals de companyia
15721 Aliments preparats per a animals de companyia
157210 Aliments preparats per a animals de companyia
15721033 Menjar per a gossos, preparat per a la venda al detall
15721035 Menjar per a gats, preparat per a la venda al detall
15721060 Aliments preparats per a animals de companyia per a la venda al detall, excepte

aliments preparats per a gossos i gats
15729 Serveis industrials per a la fabricació d’aliments preparats per a animals de companyia
157299 Serveis industrials per a la fabricació d’aliments preparats per a animals de companyia
15729900 Serveis industrials per a la fabricació d’aliments preparats per a animals de companyia
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158 ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS
1581 Pa, productes de fleca i de pastisseria, frescos
15811 Pa, productes de fleca i de pastisseria, frescos
158111 Pa fresc, sense afegir-hi mel, ous, formatge o fruites
15811100 Pa fresc, sense afegir-hi mel, ous, formatge o fruites
158112 Productes de fleca i de pastisseria, frescos, amb additius edulcorants
15811200 Productes de fleca i de pastisseria, frescos, amb additius edulcorants
15819 Serveis industrials per a la fabricació de pa, productes de fleca i de pastisseria frescos
158199 Serveis industrials per a la fabricació de pa, productes de fleca i de pastisseria frescos
15819900 Serveis industrials per a la fabricació de pa, productes de fleca i de pastisseria frescos
1582 Galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
15821 Galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
158211 Pa torrat i productes torrats similars
15821130 Pa cruixent
15821150 Pa torrat i productes torrats similars, excepte pa cruixent
158212 Pa de gingebre i similars, galetes dolces, pastes, galetes de relleu, pa d’àngel i neules
15821230 Pa de gingebre i similars
15821253 Galetes dolces, pastes, galetes de relleu, pa d’àngel i neules amb cacau
15821255 Galetes dolces i pastes sense cacau
15821259 Galetes de relleu, pa d’àngel i neules sense cacau
158213 Altres tipus de pa i altres productes de fleca
15821310 Pa àzim
15821320 Hòsties i productes similars
15821330 Pa d’àngel i neules amb un contingut d’aigua superior al 10% en pes
15821340 Altres galetes
15821350 Productes extrudits o expandits, salats o aromatitzats
15821390 Altres productes de fleca ncaa
15829 Serveis industrials per a la fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de

llarga durada
158299 Serveis industrials per a la fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de

llarga durada
15829900 Serveis industrials per a la fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de

llarga durada
1583 Sucre
15831 Sucre
158311 Sucre sense refinar de canya i de bleda-rave en estat sòlid, sense aromatitzants ni

colorants
15831100 Sucre sense refinar de canya i de bleda-rave en estat sòlid, sense aromatitzants ni colorants
158312 Sucre refinat de canya i de bleda-rave, i sacarosa químicament pura, en estat sòlid,

sense aromatitzants ni colorants
15831230 Sucre refinat blanc de canya i de bleda-rave en estat sòlid, sense aromatitzants ni colorants
15831290 Sucre refinat de canya i de bleda-rave (excepte el blanc) en estat sòlid, i sacarosa

químicament pura, sense aromatitzants ni colorants
158313 Sucre refinat de canya o de bleda-rave, amb aromatitzants o colorants; sucre i xarop d’auró
15831330 Sucre refinat de canya o de bleda-rave, amb aromatitzants o colorants
15831350 Sucre i xarop d’auró
158314 Melasses
15831430 Melasses de canya obtingudes amb l’extracció o refinament del sucre
15831450 Melasses obtingudes amb l’extracció o refinament del sucre, excepte de canya
15832 Polpa de bleda-rave, bagàs i altres rebutjos de la indústria sucrera
158320 Polpa de bleda-rave, bagàs i altres rebutjos de la indústria sucrera
15832000 Polpa de bleda-rave, bagàs i altres rebutjos de la indústria sucrera
15839 Serveis industrials per a la fabricació de sucre
158399 Serveis industrials per a la fabricació de sucre
15839900 Serveis industrials per a la fabricació de sucre
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1584 Cacau, xocolata i articles de confiteria
15841 Cacau
158411 Pasta de cacau (fins i tot desgreixada)
15841100 Pasta de cacau (fins i tot desgreixada)
158412 Mantega, greix i oli de cacau
15841200 Mantega, greix i oli de cacau
158413 Cacau en pols sense addició de sucre ni altres edulcorants
15841300 Cacau en pols sense addició de sucre ni altres edulcorants
158414 Cacau en pols amb addició de sucre i altres edulcorants
15841400 Cacau en pols amb addició de sucre i altres edulcorants
15842 Xocolata i articles de confiteria
158421 Xocolata i altres productes similars a base de cacau, en barres i pastilles de pes

superior a 2 kg, excepte de cacau en pols edulcorat
15842133 Xocolata i altres productes similars a base de cacau, en barres i pastilles de pes

superior a 2 kg, amb més d’un 31% de mantega de cacau i greix de llet, excepte de
cacau en pols edulcorat

15842135 Xocolata i altres productes similars a base de cacau, en barres i pastilles de pes
superior a 2 kg, amb un percentatge de mantega de cacau i greix de llet superior al
25% i inferior al 31% , excepte de cacau en pols edulcorat

15842137 Xocolata i altres productes similars a base de cacau, en barres i pastilles de pes
superior a 2 kg, amb un percentatge de mantega de cacau superior al 18%, excepte
cacau en pols edulcorat

15842150 Preparats de xocolata anomenats crumb en barres i pastilles de pes superior a 2 kg
15842170 Bany de cacau en barres i pastilles de pes superior a 2 kg
15842190 Altres preparats a base de cacau en blocs o envasos de pes superior a 2 kg, excepte

el bany de cacau
158422 Xocolata i altres productes similars a base de cacau, en barres i pastilles de pes

inferior o igual a 2 kg, excepte el cacau en pols edulcorat
15842233 Xocolata i altres productes similars a base de cacau en barres o pastilles de pes

inferior o igual a 2 kg farcides, excepte el cacau en pols edulcorat
15842235 Xocolata i altres productes similars a base de cacau en barres o pastilles de pes

inferior o igual a 2 kg amb cereals, fruites o fruita seca, sense farcir, excepte el cacau
en pols edulcorat

15842239 Xocolata i altres productes similars a base de cacau en barres o pastilles de pes
inferior o igual a 2 kg sense farcir ncaa, excepte el cacau en pols edulcorat

15842243 Bombons amb licor
15842245 Altres bombons (fins i tot farcits), excepte amb licor
15842253 Altres xocolates i productes de xocolata farcits
15842255 Altres xocolates i productes de xocolata sense farcir
15842260 Articles de confiteria i productes similars a base de cacau
15842270 Pastes per untar elaborades a base de cacau
15842280 Productes per fer begudes a base de cacau
15842290 Preparats alimentaris a base de cacau, ncaa
158423 Articles de confiteria preparats amb sucre, inclosa la xocolata blanca que no contin-

guin cacau
15842310 Xiclet
15842320 Productes de confiteria preparats amb sucre i que no contenen ni cacau ni extret de

licor
15842330 Productes de confiteria preparats amb sucre, xocolata blanca
15842353 Altres articles de confiteria que no contenen cacau
15842355 Pastilles i caramels per a la gola
15842363 Confits i productes recoberts de sucre
15842365 Gomes i llaminadures similars, inclosos els dolços de fruites
15842373 Caramels de sucre cuit, farcits o sense farcir
15842375 Altres caramels tous o durs
15842383 Altres dolços i llaminadures obtinguts per compressió
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15842390 Altres dolços i llaminadures ncaa
158424 Fruites, fruita seca, escorces de fruites i altres parts de plantes confitades amb sucre
15842400 Fruites, fruita seca, escorces de fruites i altres parts de plantes confitades amb sucre
15843 Clofolles de cacau, pel·lícules i altres residus del cacau
158430 Clofolles de cacau, pel·lícules i altres residus del cacau
15843000 Clofolles de cacau, pel·lícules i altres residus del cacau
15849 Serveis industrials per a la fabricació de cacau, xocolata i articles de confiteria
158499 Serveis industrials per a la fabricació de cacau, xocolata i articles de confiteria
15849900 Serveis industrials per a la fabricació de cacau, xocolata i articles de confiteria
1585 Pastes alimentàries
15851 Pastes alimentàries
158511 Pastes alimentàries sense coure, sense farcir ni preparades d’altres maneres
15851130 Pastes alimentàries sense coure ni farcir, que continguin ou
15851150 Altres pastes alimentàries sense coure, sense farcir ni preparades d’altres maneres
158512 Pastes alimentàries cuites, farcides o preparades d’altres maneres; cuscús
15851233 Pastes alimentàries cuites o farcides
15851235 Altres tipus de pastes alimentàries (dessecades o preparades d’altres maneres) ncaa
15851250 Cuscús
15859 Serveis industrials per a la fabricació de pastes alimentàries
158599 Serveis industrials per a la fabricació de pastes alimentàries
15859900 Serveis industrials per a la fabricació de pastes alimentàries
1586 Cafè, te i infusions
15861 Cafè, te i infusions
158611 Cafè sense torrar i cafè torrat
15861130 Cafè sense torrar descafeïnat
15861150 Cafè torrat sense descafeïnar
15861170 Cafè torrat descafeïnat
158612 Succedanis de cafè, extrets, essències i concentrats o succedanis de cafè, pellofes del cafè
15861210 Succedanis del cafè torrat que continguin cafè
15861230 Extrets, essències i concentrats de cafè, en estat sòlid
15861250 Extrets, essències, concentrats i altres preparats de cafè, inclosos els líquids
15861270 Xicoira torrada i altres succedanis del cafè torrat, inclosos els extrets i essències
158613 Te verd (sense fermentar), te negre (fermentat) i te parcialment fermentat en envasos

immediats de pes inferior o igual a 3 kg
15861300 Te verd (sense fermentar), te negre (fermentat) i te parcialment fermentat en envasos

immediats de pes inferior o igual a 3 kg
158614 Extrets, essències, concentrats i preparats de te o herba mate
15861400 Extrets, essències, concentrats i preparats de te o herba mate
158615 Infusions d’herbes
15861500 Infusions d’herbes
15869 Serveis industrials per a la fabricació cafè, te i infusions
158699 Serveis industrials per a la fabricació cafè, te i infusions
15869900 Serveis industrials per a la fabricació cafè, te i infusions
1587 Espècies, salses i condiments
15871 Vinagre, salses, condiments mixtos, farina de mostassa i mostassa preparada
158711 Vinagre i succedanis del vinagre obtinguts a base d’àcid acètic
15871130 Vinagre vínic
15871190 Vinagre no vínic i succedanis del vinagre obtinguts a base d’àcid acètic
158712 Salses i preparats de salses i condiments mixtos, farina de mostassa i mostassa preparada
15871210 Salsa de soia
15871230 Salsa quetxup i altres salses de tomàquet
15871253 Farina de mostassa
15871255 Mostassa preparada
15871270 Salses i preparats de salses ncaa, condiments mixtos
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15872 Espècies elaborades
158720 Espècies elaborades
15872000 Espècies elaborades
15879 Serveis industrials per a la fabricació d’espècies, salses i condiments
158799 Serveis industrials per a la fabricació d’espècies, salses i condiments
15879900 Serveis industrials per a la fabricació d’espècies, salses i condiments
1588 Preparats per a l’alimentació infantil i preparats dietètics
15881 Preparats per a l’alimentació infantil i preparats dietètics
158810 Preparats per a l’alimentació infantil i preparats dietètics
15881010 Productes elaborats homogeneïtzats de carn, vísceres comestibles o sang
15881030 Llegums i hortalisses homogeneïtzats, preparats o conservats sense congelar, excep-

te en vinagre o àcid acètic
15881050 Confitures, gelatines de fruita, melmelades i similars, homogeneïtzades
15881060 Preparats alimentaris compostos homogeneïtzats
15881070 Preparats per a l’alimentació infantil condicionats per la venda al detall, a base de

farina, fècula, productes lactis i similars
15889 Serveis industrials per a la fabricació de preparats per a l’alimentació infantil i prepa-

rats dietètics
158899 Serveis industrials per a la fabricació de preparats per a l’alimentació infantil i prepa-

rats dietètics
15889900 Serveis industrials per a la fabricació de preparats per a l’alimentació infantil i prepa-

rats dietètics
1589 Altres productes alimentaris
15891 Sopes i brous, ous sense closa i rovells d’ou, llevats (actius o inactius) i altres produc-

tes alimentaris ncaa
158911 Sopes i brous amb els preparats
15891100 Sopes i brous amb els preparats
158912 Ous sense closca i rovells d’ou, frescos o en conserva; albúmina d’ou
15891230 Ous sense closca i rovells d’ou, frescos o en conserva
15891250 Albúmina d’ou
158913 Llevats (actius o inactius), altres microorganismes unicel·lulars morts, llevats artificials

(pólvores per enfornar preparats)
15891333 Llevats de panificació dessecats
15891335 Llevats de panificació sense dessecar
15891339 Altres llevats actius
15891350 Llevats inactius i altres microorganismes unicel·lulars morts
15891370 Llevats artificials (pólvores per enfornar preparats)
158914 Altres productes alimentaris ncaa
15891431 Extret de malt
15891439 Productes alimentaris elaborats amb farina de blat, farina de blat de moro, fècula i similars
15891491 Concentrats de proteïnes i xarops a base de sucre amb addició de gustos o colorants
15891499 Formatges fosos i altres productes alimentaris elaborats ncaa
15892 Sucs i extrets vegetals, substàncies pèptiques, mucílags i altres substàncies per espessir
158920 Sucs i extrets vegetals, substàncies pèptiques, mucílags i altres substàncies per espessir
15892000 Sucs i extrets vegetals, substàncies pèptiques, mucílags i altres substàncies per espessir
15899 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes alimentaris ncaa
158999 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes alimentaris ncaa
15899900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes alimentaris ncaa

159 BEGUDES
1591 Begudes alcohòliques destil·lades
15911 Begudes alcohòliques destil·lades
159110 Begudes alcohòliques destil·lades
15911020 Aiguardents obtinguts per destil·lació de brisa o vi de raïm
15911030 Whisky



72 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1

Codi
CCPA-96 Rev.1 Descripció

15911040 Rom i similars
15911050 Ginebra i similars
15911063 Vodka
15911065 Begudes alcohòliques produïdes per destil·lació de fruites
15911070 Alcohol etílic sense desnaturalitzar de grau alcohòlic inferior al 80% volum
15911080 Licors i altres begudes alcohòliques destil·lades
15919 Serveis industrials per a la fabricació de begudes alcohòliques destil·lades
159199 Serveis industrials per a la fabricació de begudes alcohòliques destil·lades
15919900 Serveis industrials per a la fabricació de begudes alcohòliques destil·lades
1592 Alcohol etílic procedent de fermentació
15921 Alcohol etílic procedent de fermentació
159211 Alcohol etílic sense desnaturalitzar de grau alcohòlic superior o igual al 80% volum
15921100 Alcohol etílic sense desnaturalitzar de grau alcohòlic superior o igual al 80% volum
159212 Alcohol etílic i altres aiguardents desnaturalitzats de qualsevol graduació
15921200 Alcohol etílic i altres aiguardents desnaturalitzats de qualsevol graduació
15929 Serveis industrials per a l’obtenció d’alcohol etílic procedent de fermentació
159299 Serveis industrials per a l’obtenció d’alcohol etílic procedent de fermentació
15929900 Serveis industrials per a l’obtenció d’alcohol etílic procedent de fermentació
1593 Vins
15931 Vins
159311 Vi escumós
15931130 Vins escumosos elaborats per xampanyització de grau alcohòlic superior o igual al

8,5% volum
15931193 Altres vins escumosos de grau alcohòlic superior o igual al 8,5% volum, excepte els

obtinguts per xampanyització
15931195 Altres vins escumosos de grau alcohòlic inferior al 8,5% volum
159312 Vi de raïm fresc i most de raïm, excepte el vi escumós
15931211 Vins blancs (vqprd) de grau alcohòlic inferior al 13% volum
15931213 Vins (vqprd) de grau alcohòlic superior o igual al 13% i inferior o igual al 15% volum,

vins blancs sense denominació d’origen de grau alcohòlic inferior al 13% volum
15931215 Vins amb sobrepressió, excepte els vins escumosos
15931217 Vi (vqprd) de grau alcohòlic inferior al 13% volum, excepte el vi blanc
15931219 Vins sense denominació d’origen de grau alcohòlic superior o igual al 13% i inferior o

igual al 15% volum i vins sense denominació d’origen de grau alcohòlic inferior al 13%
volum, excepte el vi blanc

15931230 Vins (porto, madeira, xerès, tokay i altres) de grau alcohòlic superior al 15% volum
15931253 Most de raïm en fermentació
15931259 Altres mostos de raïm
15932 Pòsits de vi i tartrà brut
159320 Pòsits de vi i tartrà brut
15932000 Pòsits de vi i tartrà brut
15939 Serveis industrials per a l’elaboració de vins
159399 Serveis industrials per a l’elaboració de vins
15939900 Serveis industrials per a l’elaboració de vins
1594 Sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites (suc de pera i aiguamel)
15941 Sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites (suc de pera i aiguamel)
159410 Sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites (suc de pera i aiguamel)
15941000 Sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites (suc de pera i aiguamel)
15949 Serveis industrials per a l’elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
159499 Serveis industrials per a l’elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
15949900 Serveis industrials per a l’elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
1595 Vermut i altres vins aromatitzats de raïm fresc
15951 Vermut i altres vins aromatitzats de raïm fresc
159510 Vermut i altres vins aromatitzats de raïm fresc
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15951000 Vermut i altres vins aromatitzats de raïm fresc
15959 Serveis industrials per a l’elaboració de vermut i altres vins aromatitzats de raïm fresc
159599 Serveis industrials per a l’elaboració de vermut i altres vins aromatitzats de raïm fresc
15959900 Serveis industrials per a l’elaboració de vermut i altres vins aromatitzats de raïm fresc
1596 Cervesa de malt; pòsits i rebutjos de la fabricació o destil·lació de cervesa
15961 Cervesa de malt, excepte pòsits i rebutjos
159610 Cervesa de malt, excepte pòsits i rebutjos
15961000 Cervesa de malt, excepte pòsits i rebutjos
15962 Pòsits i rebutjos de la fabricació o destil·lació de cervesa
159620 Pòsits i rebutjos de la fabricació o destil·lació de cervesa
15962000 Pòsits i rebutjos de la fabricació o destil·lació de cervesa
15969 Serveis industrials per a la fabricació de cervesa de malt
159699 Serveis industrials per a la fabricació de cervesa de malt
15969900 Serveis industrials per a la fabricació de cervesa de malt
1597 Malt
15971 Malt
159710 Malt
15971030 Malt sense torrar
15971050 Malt torrat
15979 Serveis industrials per a la fabricació de malt
159799 Serveis industrials per a la fabricació de malt
15979900 Serveis industrials per a la fabricació de malt
1598 Aigües minerals i begudes analcohòliques
15981 Aigües minerals i begudes analcohòliques
159811 Aigua mineral i aigua gasificada, sense edulcorar ni aromatitzar
15981130 Aigua mineral natural i aigua gasificada, sense edulcorar ni aromatitzar
15981150 Altres aigües minerals sense edulcorar ni aromatitzar
159812 Altres begudes analcohòliques
15981230 Aigües minerals edulcorades i aromatitzades, i begudes refrescants analcohòliques
15981250 Altres begudes analcohòliques sense greixos lactis
15981270 Altres begudes analcohòliques amb greixos lactis
15989 Serveis industrials per a la producció d’aigües minerals i begudes analcohòliques
159899 Serveis industrials per a la producció d’aigües minerals i begudes analcohòliques
15989900 Serveis industrials per a la producció d’aigües minerals i begudes analcohòliques

16 TABAC MANUFACTURAT
160 Tabac manufacturat
1600 Tabac manufacturat
16001 Tabac manufacturat, excepte els residus de tabac
160011 Cigars, cigars petits i cigarrets elaborats amb tabac o succedanis de tabac
16001130 Cigars i cigars petits de tabac
16001150 Cigarrets, elaborats amb tabac
16001170 Cigars, cigars petits, cigarrets, de succedanis de tabac
160012 Altres tipus de tabac i succedanis de tabac, tabac homogeneïtzat o reconstituït,

extrets i essències de tabac
16001230 Picadura de tabac i tabac per a pipa
16001290 Altres tipus de tabac i succedanis de tabac, tabac homogeneïtzat o reconstituït,

extrets i essències de tabac, excepte la picadura de tabac i tabac per a pipa
16002 Residus de tabac
160020 Residus de tabac
16002000 Residus de tabac
16009 Serveis industrials per a la fabricació de tabac manufacturat
160099 Serveis industrials per a la fabricació de tabac manufacturat
16009900 Serveis industrials per a la fabricació de tabac manufacturat



74 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1

Codi
CCPA-96 Rev.1 Descripció

DB PRODUCTES DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL I DE LA CONFECCIÓ
17 PRODUCTES TÈXTILS
171 Filats de fibres tèxtils
1710 Filats de fibres tèxtils
17101 Greix de llana (inclosa la lanolina)
171010 Greix de llana (inclosa la lanolina)
17101000 Greix de llana (inclosa la lanolina)
17102 Fibres tèxtils naturals preparades per a la filatura
171020 Fibres tèxtils naturals preparades per a la filatura
17102011 Seda crua sense tòrcer
17102019 Rebutjos de seda cardada o pentinada
17102021 Llana esquilada, sense cardar ni pentinar, excepte la carbonitzada
17102023 Llana carbonitzada, sense cardar ni pentinar
17102025 Punxes o borres de llana o de pèl fi
17102027 Caps i torçals cardats de llana o de pèl
17102030 Cotó cardat o pentinat
17102040 Lli esfilagarsat sense filar; estopes i rebutjos de lli
17102050 Fibres vegetals del líber treballades sense filar, excepte el lli
17103 Fibres tèxtils discontínues manufacturades, elaborades per a la filatura
171030 Fibres tèxtils discontínues manufacturades, elaborades per a la filatura
17103030 Fibres sintètiques discontínues cardades, pentinades o transformades per a la filatura
17103050 Fibres artificials discontínues cardades, pentinades o transformades per a la filatura
17104 Filats i fils tèxtils de fibres naturals
171041 Filats de seda ncvd
17104150 Filats de seda ncvd, excepte els filats de rebutjos de seda
17104190 Filats de rebutjos de seda ncvd
171042 Filats de llana ncvd
17104231 Filats de llana cardada o de pèl fi, per a catifes i revestiments tèxtils per a terres ncvd
17104233 Filats de llana cardada o de pèl fi, per a teixits de punt i articles de calceteria ncvd
17104235 Filats de llana cardada o de pèl fi, per a altres usos, ncvd
17104251 Filats de llana pentinada o de pèl fi pentinat, per a catifes i revestiments tèxtils per a

terres ncvd
17104252 Filats de llana pentinada o de pèl fi pentinat i filats de pèl gruixut, per a teixits ncvd,

excepte per a catifes, revestiments tèxtils per a terres i articles de calceteria
17104253 Filats de llana pentinada o de pèl fi pentinat, per a teixits de punt i articles de calcete-

ria ncvd
17104259 Filats de llana pentinada o de pèl fi pentinat, per a altres usos ncvd
171043 Filats de cotó ncvd
17104332 Filats de cotó de fibres sense pentinar, per a teixits de calada ncvd, excepte per a

catifes i revestiments tèxtils per a terres
17104333 Filats de cotó de fibres sense pentinar, per a teixits de punt i articles de calceteria ncvd
17104335 Filats de cotó de fibres sense pentinar, per a altres usos (fins i tot per a catifes i

revestiments tèxtils per a terres) ncvd
17104352 Filats de cotó de fibres pentinades, per a teixits de calada ncvd, excepte per a catifes

i revestiments tèxtils per a terres
17104353 Filats de cotó de fibres pentinades, per a teixits de punt i articles de calceteria ncvd
17104355 Filats de cotó de fibres pentinades, per a altres usos (fins i tot per a catifes i revesti-

ments tèxtils per a terres) ncvd
171044 Filats de lli ncvd
17104400 Filats de lli ncvd
171045 Filats i fils de costura
17104510 Filats de seda, de rebutjos de seda cvd, pèl de Messina (crin de Florència)
17104530 Filats de llana o de pèl fi cvd
17104553 Fils de cosir de cotó ncvd
17104555 Fils de cosir de cotó cvd
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17104557 Filats de cotó cvd, excepte els fils de cosir
17104570 Filats de lli cvd
171046 Filats de jute o d’altres fibres tèxtils de filassa; filats d’altres fibres tèxtils vegetals

(excepte de lli) i filats de paper
17104600 Filats de jute o d’altres fibres tèxtils de filassa; filats d’altres fibres tèxtils vegetals

(excepte de lli) i filats de paper
17105 Filats tèxtils de filaments o de fibres discontínues, sintètiques o artificials
171051 Filats de filaments sintètics i artificials ncvd
17105130 Filats retorts o cablejats de filaments sintètics ncvd
17105150 Filats retorts o cablejats de filaments artificials ncvd
171052 Filats de fibres sintètiques discontínues ncvd
17105232 Filats amb un contingut superior o igual al 85% en pes de fibres sintètiques discontínu-

es per a teixits de calada ncvd, excepte per a catifes i revestiments tèxtils per a terres
17105233 Filats amb un contingut superior o igual al 85% en pes de fibres sintètiques discontí-

nues per a teixits de punt i articles de calceteria ncvd
17105235 Filats amb un contingut superior o igual al 85% en pes de fibres sintètiques discontí-

nues per a altres usos (fins i tot per a catifes i revestiments tèxtils per a terres) ncvd,
excepte els fils de cosir

17105252 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres de polièster discontínues,
mesclades amb fibres artificials, per a teixits de calada ncvd, excepte per a catifes i
revestiments per a terres

17105253 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres de polièster discontínues,
mesclades  amb fibres artificials, per a teixits de punt i articles de calceteria, ncvd

17105255 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres de polièster discontínues,
mesclades amb fibres artificials, per a altres usos (fins i tot per a catifes i revestiments
tèxtils per a terres), ncvd

17105272 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues,
mesclades amb cotó, per a teixits de calada ncvd, excepte per a catifes i revestiments
tèxtils per a terres

17105273 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues,
mescaldes amb cotó, per a teixits de punt i articles de calceteria ncvd

17105275 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues,
mesclades amb cotó, per als altres usos (fins i tot per a catifes i revestiments tèxtils
per a terres) ncvd

17105292 Altres filats de fibres sintètiques discontínues per a teixits de calada ncvd, excepte per
a catifes i revestiments tèxtils per a terres

17105293 Altres filats de fibres sintètiques discontínues per a teixits de punt i articles de calcete-
ria ncvd

17105295 Altres filats de fibres sintètiques discontínues per a altres usos (fins i tot per a catifes i
revestiments tèxtils per a terres) ncvd

171053 Filats de fibres sintètiques discontínues mesclades amb llana o pèl fi ncvd
17105332 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues

mesclades amb llana cardada o pèl fi cardat, per a teixits de calada ncvd, excepte per
a catifes i revestiments tèxtils per a terres

17105333 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues mescla-
des amb llana cardada o pèl fi cardat, per a teixits de punt i articles de calceteria, ncvd

17105335 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues
mesclades amb llana cardada o pèl fi cardat, per altres usos (fins i tot per a catifes i
revestiments tèxtils per a terres) ncvd

17105352 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues,
mesclades amb llana pentinada o pèl fi pentinat, per a teixits de calada ncvd, excepte
per a catifes i revestiments tèxtils per a terres

17105353 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mescla-
des amb llana pentinada o pèl fi pentinat, per a teixits de punt i articles de calceteria, ncvd

17105355 Filats amb un contingut inferior al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues,
mescaldes amb llana pentinada o pèl fi pentinat, per altres usos (fins i tot per a catifes
i revestiments tèxtils per a terres), ncvd

171054 Filats de fibres artificials discontínues ncvd, excepte fils de cosir
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17105402 Filats de fibres artificials discontínues per a altres teixits ncvd, excepte fils de cosir
17105403 Filats de fibres artificials discontínues per a teixits de punt i articles de calceteria ncvd,

excepte fils de cosir
17105405 Filats de fibres artificials discontínues per a altres usos (fins i tot per a catifes i revesti-

ments tèxtils per a terres) ncvd, excepte fils de cosir
171055 Fils i filats per a costura de filaments i fibres artificials i sintètics
17105513 Fils de cosir de filaments sintètics o artificials ncvd
17105515 Fils de cosir de filaments sintètics o artificials cvd
17105530 Filats de filaments sintètics o artificials cvd, excepte fils de cosir
17105553 Fils de cosir de fibres sintètiques o artificials discontínues ncvd
17105555 Fils de cosir de fibres sintètiques o artificials discontínues cvd
17105570 Filats de fibres sintètiques o artificials discontínues cvd, excepte fils de cosir
17106 Rebutjos de seda; rebutjos de llana o de pèl fi o ordinari d’animals; rebutjos de cotó
171061 Rebutjos de seda sense cardar ni pentinar
17106100 Rebutjos de seda sense cardar ni pentinar
171062 Rebutjos de llana o de pèl fi o ordinari d’animals
17106200 Rebutjos de llana o de pèl fi o ordinari d’animals
171063 Filagarses de llana o de pèl fi o ordinari d’animals
17106300 Filagarses de llana o de pèl fi o ordinari d’animals
171064 Rebutjos de filats del cotó, excepte les filagarses
17106400 Rebutjos de filats del cotó, excepte les filagarses
171065 Altres rebutjos de cotó, incloses les filagarses
17106500 Altres rebutjos de cotó, incloses les filagarses
17109 Serveis de preparació de fibres tèxtils naturals
171090 Serveis de preparació de fibres tèxtils naturals
17109000 Serveis de preparació de fibres tèxtils naturals
172 Teixits
1720 Teixits
17201 Teixits de fibres naturals diferents del cotó, excepte els especials
172010 Teixits de fibres naturals diferents del cotó, excepte els especials
17201010 Teixits de seda o teixits de rebutjos de seda
17201022 Teixits de llana cardada o de pèl fi cardat per a peces de vestir
17201025 Teixits de llana cardada o de pèl fi cardat per a tèxtils d’ús domèstic
17201029 Teixits de llana cardada o de pèl fi cardat per a usos industrials o tècnics
17201032 Teixits de llana pentinada, de pèl fi pentinat, de pèl ordinari o de crin, per a peces de vestir
17201035 Teixits de llana pentinada, de pèl fi pentinat, de pèl ordinari o de crin, per a tèxtils d’ús

domèstic
17201039 Teixits de llana pentinada, de pèl fi pentinat, de pèl ordinari o de crin, per a usos

industrials o tècnics
17201042 Teixits de lli amb un contingut superior o igual al 85% del pes en lli, per a peces de vestir
17201045 Teixits de lli amb un contingut superior o igual al 85% del pes en lli, per a tèxtils d’ús

domèstic
17201049 Teixits de lli amb un contingut superior o igual al 85% del pes en lli, per a usos

industrials o tècnics
17201070 Teixits de jute i altres fibres tèxtils del líber
17201082 Teixits de lli amb un contingut inferior al 85% del pes en lli, per a peces de vestir
17201085 Teixits de lli amb un contingut inferior al 85% del pes en lli, per a tèxtils d’ús domèstic
17201089 Teixits de lli amb un contingut inferior al 85% del pes en lli, per a usos industrials o tècnics
17201090 Teixits de cànem pur, rami  o d’altres fibres tèxtils vegetals i filats de paper, excepte el

lli, el jute i altres fibres tèxtils del líber
17202 Teixits de cotó, excepte els especials
172020 Teixits de cotó, excepte els especials
17202011 Teixits de cotó sense fils de colors de pes inferior o igual a 200 g/m2, per a camises i bruses
17202012 Teixits de cotó sense fils de colors de pes inferior o igual a 200 g/m2, per a altres

peces de vestir, excepte per a camises i bruses
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17202013 Teixits de calada de cotó sense fils de colors de pes inferior o igual a 200 g/m2, per a
roba de la llar

17202015 Teixits de calada de cotó sense fils de colors de pes inferior o igual a 200 g/m2, per a
altres tèxtils d’ús domèstic

17202019 Teixits de calada de cotó sense fils de colors de pes inferior o igual a 200 g/m2, per a
usos tècnics o industrials, excepte la gasa

17202020 Gases per a compreses
17202031 Teixits de cotó amb fils de colors de pes inferior o igual a 200 g/m2, per a camises i bruses
17202042 Teixits de cotó sense fils de colors de pes superior a 200 g/m2, per a peces de vestir
17202043 Teixits de cotó sense fils de colors de pes superior a 200 g/m2, per a roba de la llar
17202045 Teixits de cotó sense fils de colors de pes superior a 200 g/m2, per a altres tèxtils

d’ús domèstic
17202049 Teixits de cotó sense fils de colors de pes superior a 200 g/m2, per a usos tècnics o

industrials
17202060 Teixits de cotó, teixits de mescla de poc cos (denim) de pes superior a 200 g/m2,

excepte el denim blau
17202072 Teixits de cotó amb fils de colors per a peces de vestir
17202073 Teixits de cotó amb fils de colors per a roba de la llar
17202075 Teixits de cotó amb fils de colors per a tèxtils d’ús domèstic
17202079 Teixits de cotó amb fils de colors per a usos tècnics o industrials
17203 Teixits de filaments o de fibres discontínues, sintètics o artificials, excepte els especials
172031 Teixits de filaments sintètics i artificials
17203130 Teixits de filaments sintètics i artificials de gran resistència, amb tires o formes

similars, inclosos el niló, altres poliamides, polièster i raió de viscosa
17203152 Teixits de calada de filaments sintètics per a peces de vestir, excepte els de gran

resistència, amb tires o formes similars
17203154 Teixits de filaments sintètics per a cortinatges, excepte els de gran resistència, amb

tires o formes similars
17203155 Teixits de filaments sintètics per a tèxtils d’ús domèstic i roba de la llar, excepte els de

gran resistència, amb tires o formes similars
17203159 Teixits de filaments sintètics per a usos tècnics o industrials, excepte els de gran

resistència, amb tires o formes similars
17203172 Teixits de filaments artificials per a peces de vestir, excepte els de gran resistència,

amb tires o formes similars
17203175 Teixits de filaments artificials per a tèxtils d’ús domèstic i roba de la llar, excepte els

de gran resistència, amb tires o formes similars
17203179 Teixits de filaments artificials per a usos tècnics o industrials, excepte els de gran

resistència, amb tires o formes similars
172032 Teixits de fibres sintètiques discontínues
17203212 Teixits de fibres sintètiques discontínues amb un contingut superior o igual al 85% en

pes de fibres sintètiques, per a peces de vestir
17203213 Teixits de fibres sintètiques discontínues amb un contingut superior o igual al 85% en

pes de fibres sintètiques, per a roba de la llar
17203214 Teixits de fibres sintètiques discontínues amb un contingut superior o igual al 85% en

pes de fibres sintètiques, per a cortines, gelosies i cortinetes
17203215 Teixits de fibres sintètiques discontínues amb un contingut superior o igual al 85% en pes de

fibres sintètiques, per a altres tèxtils d’ús domèstic, excepte cortines, gelosies i cortinetes
17203219 Teixits de fibres sintètiques discontínues amb un contingut superior o igual al 85% en

pes de fibres sintètiques, per a usos tècnics i industrials
17203221 Teixits de fibres sintètiques discontínues, sense fils de colors, amb un contingut inferior

al 85% en pes de fibres sintètiques i mesclades amb cotó, per a camises i bruses
17203222 Teixits de fibres sintètiques discontínues, sense fils de colors, amb un contingut

inferior al 85% en pes de fibres sintètiques i mesclades amb cotó, per a peces de
vestir, excepte camises i bruses

17203224 Teixits de fibres sintètiques discontínues, sense fils de colors, amb un contingut
inferior al 85% en pes de fibres sintètiques i mesclades amb cotó, per a tèxtils d’ús
domèstic i roba de la llar
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17203229 Teixits de fibres sintètiques discontínues, sense fils de colors, amb un contingut inferior al
85% en pes de fibres sintètiques i mesclades amb cotó, per a usos tècnics i industrials

17203231 Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb fils de colors, amb un contingut inferior
al 85% en pes de fibres sintètiques i mesclades amb cotó, per a camises i bruses

17203232 Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb fils de colors, amb un contingut inferior
al 85% en pes de fibres sintètiques i mesclades amb cotó, per a peces de vestir,
excepte camises i bruses

17203234 Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb fils de colors, amb un contingut inferior
al 85% en pes de fibres sintètiques i mesclades amb cotó, per a tèxtils d’ús domèstic
i roba de la llar

17203239 Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb fils de colors, amb un contingut inferior al
85% en pes de fibres sintètiques i mesclades amb cotó, per a usos tècnics i industrials

17203242 Teixits de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana cardada o pèl fi
cardat, per a peces de vestir

17203245 Teixits de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana cardada o pèl fi
cardat, per a tèxtils d’ús domèstic i roba de la llar

17203249 Teixits de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana cardada o pèl fi
cardat, per a usos tècnics i industrials

17203252 Teixits de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana pentinada o pèl fi
pentinat, per a peces de vestir

17203255 Teixits de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana pentinada o pèl fi
pentinat, per a tèxtils d’ús domèstic i roba de la llar

17203259 Teixits de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana pentinada o pèl fi
pentinat, per a usos tècnics i industrials

17203292 Teixits de fibres sintètiques discontínues, per a peces de vestir, mesclades amb altres
matèries, excepte llana, pèl fi o cotó

17203295 Teixits de fibres sintètiques discontínues, per a tèxtils d’ús domèstic i roba de la llar,
mesclades amb altres matèries, excepte llana, pèl fi o cotó

17203299 Teixits de fibres sintètiques discontínues, per a usos tècnics i industrials, mesclades
amb altres matèries, excepte llana, pèl fi o cotó

172033 Teixits de fibres artificials discontínues
17203332 Teixits de fibres artificials discontínues, sense fils de colors, per a peces de vestir
17203334 Teixits de fibres artificials discontínues, sense fils de colors, per a tèxtils d’ús domès-

tic i roba de la llar
17203339 Teixits de fibres artificials discontínues, sense fils de colors, per a usos tècnics i industrials
17203350 Teixits de fibres artificials discontínues amb fils de colors
17204 Teixits de vellut, de ris per a tovalloles i altres teixits especials
172040 Teixits de vellut, de ris per a tovalloles i altres teixits especials
17204010 Vellut i pelfa per trama i ordit, i teixits de xenilla
17204033 Teixits de ris de cotó per a tovalloles
17204035 Teixits de ris d’altres matèries tèxtils per a tovalloles
17204050 Superfícies tèxtils amb pèl inserit
17204070 Teixits de gasa de volta
17204090 Teixits de fibres de vidre, incloses les cintes
17209 Serveis industrials per a la fabricació de teixits
172099 Serveis industrials per a la fabricació de teixits
17209900 Serveis industrials per a la fabricació de teixits
173 Serveis d’acabament tèxtil
1730 Serveis d’acabament tèxtil
17301 Serveis de tenyiment de fibres i filats
173010 Serveis de tenyiment de fibres i filats
17301010 Tenyiment de fibres
17301021 Tenyiment de filats de seda
17301022 Tenyiment de filats de llana, de pèl fi o gruixut i de crin
17301023 Tenyiment de filats de cotó
17301024 Tenyiment de filats de lli, jute, altres fibres tèxtils del líber, fibres vegetals i filats de paper
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17301025 Tenyiment de fils de filaments sintètics
17301026 Tenyiment de fils de filaments artificials
17301027 Tenyiment de filats de fibres sintètiques discontínues
17301028 Tenyiment de filats de fibres artificials discontínues
17302 Serveis de blanqueig i tenyiment de teixits
173021 Serveis de blanqueig de teixits
17302110 Blanqueig de teixits de seda
17302120 Blanqueig de teixits de llana, de pèl fi o gruixut o de crin
17302130 Blanqueig de teixits de cotó
17302140 Blanqueig de teixits de lli, jute, altres fibres tèxtils del líber, fibres vegetals i filats de paper
17302150 Blanqueig de teixits de filaments i fibres sintètiques
17302160 Blanqueig de teixits de filaments i fibres artificials
17302170 Blanqueig de vellut i pelfa teixits, i teixits de xenilla
17302180 Blanqueig de teixits de ris per a tovalloles
17302190 Blanqueig de teixits de punt
173022 Serveis de tenyiment de teixits
17302210 Tenyiment de peces de teixits de seda
17302220 Tenyiment de teixits de llana, de pèl fi o gruixut o de crin
17302230 Tenyiment de peces de teixits de cotó
17302240 Tenyiment de teixits de lli, jute, altres fibres tèxtils del líber, fibres vegetals i filats de paper
17302250 Tenyiment de peces de teixits de filaments i fibres sintètiques
17302260 Tenyiment de peces de teixits de filaments i fibres artificials
17302270 Tenyiment de peces de vellut i pelfa de teixits, i teixits de xenilla
17302280 Tenyiment de peces de teixits de ris per a tovalloles
17302290 Tenyiment de peces de teixits de punt i altres teixits (teles sense teixir)
17303 Serveis d’estampació de teixits
173030 Serveis d’estampació de teixits
17303010 Estampació de teixits de seda
17303020 Estampació de teixits de llana, de pèl fi o gruixut o de crin
17303030 Estampació de teixits de cotó
17303040 Estampació de teixits de lli, jute, altres fibres tèxtils del líber, fibres vegetals i filats de

paper
17303050 Estampació de teixits de filaments i fibres sintètiques
17303060 Estampació de teixits de filaments i fibres artificials
17303070 Estampació de vellut i pelfa teixits, i teixits de xenilla
17303080 Estampació de teixits de ris per a tovalloles
17303090 Estampació de teixits de punt i altres teixits (teles sense teixir)
17304 Altres serveis d’acabament de tèxtils, excepte serveis de revestiment i impregnació
173040 Altres serveis d’acabament de tèxtils, excepte serveis de revestiment i impregnació
17304010 Altres acabaments de teixits de seda, excepte el blanqueig, el tenyiment i l’estampació
17304020 Altres acabaments de teixits de llana, de pèl fi o gruixut o de crin, excepte el blan-

queig, el tenyiment i l’estampació
17304030 Altres acabaments de teixits de cotó, excepte el blanqueig, el tenyiment i l’estampació
17304040 Altres acabaments de teixits de lli, jute, altres fibres tèxtils del líber, fibres vegetals i

filats de paper, excepte el blanqueig, el tenyiment i l’estampació
17304050 Altres acabaments de teixits de filaments i fibres sintètiques, excepte el blanqueig, el

tenyiment i l’estampació
17304060 Altres acabaments de teixits de filaments i fibres artificials, excepte el blanqueig, el

tenyiment i l’estampació
17304070 Altres acabaments de vellut i pelfa teixits, i teixits de xenilla, excepte el blanqueig, el

tenyiment i l’estampació
17304080 Altres acabaments de teixits de ris per a tovalloles, excepte el blanqueig, el tenyiment

i l’estampació
17304090 Altres acabaments de teixits de punt i altres teixits (teles sense teixir), excepte el

blanqueig, el tenyiment i l’estampació
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17309 Servei d’acabament de peces de vestir
173090 Servei d’acabament de peces de vestir
17309000 Servei d’acabament de peces de vestir
174 Articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir
1740 Articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir
17401 Articles d’ús domèstic confeccionats amb matèries tèxtils
174011 Mantes, excepte les mantes elèctriques
17401130 Mantes de llana o de pèl fi, excepte les mantes elèctriques
17401150 Mantes de fibres sintètiques, excepte les mantes elèctriques
17401190 Mantes d’altres matèries tèxtils, excepte les mantes elèctriques
174012 Roba de llit
17401230 Roba de llit de punt
17401253 Roba de llit de cotó, excepte de punt
17401255 Roba de llit de lli o rami, excepte de punt
17401259 Roba de llit teixida d’altres matèries tèxtils, excepte de punt
17401270 Roba de llit sense teixir de fibres sintètiques o artificials, excepte de punt
174013 Roba de taula
17401330 Roba de taula de punt
17401353 Roba de taula de cotó, excepte de punt
17401355 Roba de taula de lli, excepte de punt
17401359 Roba de taula teixida d’altres matèries tèxtils, excepte de punt
17401370 Roba de taula sense teixir de fibres sintètiques o artificials, excepte de punt
174014 Tovalloles de bany i draps de cuina
17401430 Tovalloles de bany i draps de cuina de teixits de ris de cotó
17401450 Tovalloles de bany i draps de cuina d’altres matèries tèxtils
17401470 Tovalloles de bany i draps de cuina sense teixir, de fibres sintètiques o artificials
174015 Cortinetes i cortines; guardamalles i dossers
17401530 Cortinetes i cortines; guardamalles i dossers de punt
17401550 Cortinetes i cortines; guardamalles i dossers teixits, excepte de punt
17401570 Cortinetes i cortines; guardamalles i dossers sense teixir, excepte de punt
174016 Altres articles d’ús domèstic ncaa; jocs de teixits i filats per a la confecció de catifes,

tapissos i articles similars, cvd
17401630 Tapisseria teixida a mà (gobelins, Flandes, etc.) i tapisseria d’agulla (punt petit, punt

de creu, etc.)
17401653 Cobrellits
17401659 Articles de tapisseria, incloses les fundes de coixí i de mobles, excepte mantes, roba

de llit, roba de taula, tovalloles de bany, draps de cuina, cortinetes, cortines, guarda-
malles i dossers, i cobrellits

17401670 Jocs de teixits i filats per a la confecció de catifes, tapissos i articles similars, cvd
17402 Altres articles confeccionats amb matèries tèxtils
174021 Sacs i taleques utilitzats per envasar
17402130 Sacs i taleques per envasar de cotó
17402150 Sacs i taleques per envasar de tires de polietilè, de punt
17402173 Sacs i taleques per envasar de tires de polietilè, inferior o igual a 120 g/m2, excepte de punt
17402175 Sacs i taleques per envasar de tires de polietilè, de pes superior a 120 g/m2, excepte de punt
17402190 Sacs i taleques d’altres matèries tèxtils per envasar, excepte de cotó o tires de polietilè
174022 Tendals de qualsevol tipus, veles per a embarcacions, tendes i articles d’acampar
17402210 Tendals de qualsevol tipus
17402230 Tendes
17402250 Veles per a embarcacions
17402270 Matalassos pneumàtics i altres articles d’acampar
174023 Paracaigudes (inclosos els dirigibles), paracaigudes giratoris, components i accessoris
17402300 Paracaigudes (inclosos els dirigibles), paracaigudes giratoris, components i accessoris
174024 Sacs de dormir, articles de llit, excepte matalassos i somiers
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17402430 Sacs de dormir
17402493 Articles de llit farcits de plomes, excepte matalassos, somiers i sacs de dormir
17402499 Altres articles de llit, excepte els farcits de plomes, els matalassos, els somiers i els

sacs de dormir
174025 Altres articles confeccionats, inclosos els patrons per a roba de vestir
17402553 Baietes, franel·les i articles similars per a la neteja, de teles sense teixir, excepte les

impregnades
17402557 Altres baietes, franel·les i articles similars per a la neteja, excepte de teles sense teixir i

les impregnades
17402590 Cinturons i jaquetes salvavides, i altres articles confeccionats
17409 Serveis industrials per a la fabricació i reparació de veles, tendals i articles d’acampar
174090 Serveis de reparació de veles, tendals i articles d’acampar
17409000 Serveis de reparació de veles, tendals i articles d’acampar
174099 Serveis industrials per a la fabricació d’articles confeccionats amb tèxtils, excepte la

roba de vestir
17409900 Serveis industrials per a la fabricació d’articles confeccionats amb tèxtils, excepte la

roba de vestir
175 Altres articles tèxtils
1751 Catifes i moquetes
17511 Catifes i moquetes
175111 Catifes i moquetes de punt nuat
17511100 Catifes i moquetes de punt nuat
175112 Catifes i moquetes de matèries tèxtils teixides
17511200 Catifes i moquetes de matèries tèxtils teixides
175113 Catifes i moquetes amb pèl inserit
17511300 Catifes i moquetes amb pèl inserit
175114 Altres tipus de catifes i moquetes, incloses les de feltre punxonat
17511430 Altres tipus de catifes i moquetes sense pèl inserit ni flocadures, incloses les confeccionades
17511490 Altres tipus de catifes i moquetes ncaa, incloses les confeccionades
17519 Serveis industrials per a la fabricació de catifes i moquetes
175199 Serveis industrials per a la fabricació de catifes i moquetes
17519900 Serveis industrials per a la fabricació de catifes i moquetes
1752 Cordes, cordills, caramells i xarxes
17521 Cordes, cordills, caramells i xarxes, excepte els rebutjos
175211 Cordes, cordills, caramells i cordams de jute o altres fibres tèxtils
17521133 Cordes, cordills, caramells i cordams d’abacà o altres fibres dures de sisal i similars

de més de 10 g/m, de jute i altres fibres tèxtils del líber
17521135 Cordes, cordills, caramells i cordams de sisal i similars de menys de 10 g/m
17521153 Cordes, cordills, caramells i cordams de sisal i similars per a l’agricultura
17521155 Cordes, cordills, caramells i cordams de fibres de polietilè o polipropilè per a l’agricultura
17521160 Cordes, cordills, caramells i cordams de fibres de polietilè o polipropilè o d’altres

fibres sintètiques de més de 5 g/m
17521170 Cordes, cordills, caramells i cordams de fibres de polietilè o polipropilè o d’altres

fibres sintètiques de 5 g/m o menys
17521190 Cordes, cordills, caramells i cordams d’altres matèries tèxtils
175212 Xarxes de malles nuades de caramells, cordills, cordes i cordams, i xarxes confecciona-

des amb matèries tèxtils, articles de filats, tires i similars, cordes, cordills, cordams, ncaa
17521233 Xarxes confeccionades per a la pesca, de cordills, cordes o cordams, de fibres

artificials o sintètiques
17521235 Xarxes confeccionades per a la pesca, de filats de fibres artificials o sintètiques
17521253 Xarxes confeccionades de cordills, cordes i cordams, de fibres artificials i sintètiques, ncaa
17521255 Altres xarxes confeccionades de niló i altres poliamides, ncaa
17521259 Xarxes de malles nuades d’altres matèries tèxtils, ncaa
17521280 Articles de filats, tires i similars, cordes, cordills i cordams, ncaa
17522 Draps, rebutjos de caramells, cordills, cordes i cordams i articles usats, de matèries tèxtils
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175220 Draps, rebutjos de caramells, cordills, cordes i cordams i articles usats, de matèries tèxtils
17522000 Draps, rebutjos de caramells, cordills, cordes i cordams i articles usats, de matèries tèxtils
17529 Serveis industrials per a la fabricació i reparació de xarxes i cordams
175290 Serveis de reparació de xarxes i cordams
17529000 Serveis de reparació de xarxes i cordams
175299 Serveis industrials per a la fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
17529900 Serveis industrials per a la fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
1753 Teles sense teixir i els articles confeccionats, excepte la roba de vestir
17531 Teles sense teixir i els articles confeccionats, excepte la roba de vestir
175310 Teles sense teixir i els articles confeccionats, excepte la roba de vestir
17531010 Teles sense teixir de pes inferior o igual a 25 g/m2 i els articles confeccionats, excepte

les teles recobertes o revestides i la roba de vestir
17531020 Teles sense teixir de pes inferior o igual 70 g/m2 i superior a 25 g/m2 i els articles

confeccionats, excepte les teles recobertes o revestides i la roba de vestir
17531030 Teles sense teixir de pes inferior o igual a 150 g/m2 i superior a 70 g/m2 i els articles

confeccionats, excepte les teles recobertes o revestides i la roba de vestir
17531050 Teles sense teixir de pes superior a 150 g/m2 i els seus articles confeccionats, excepte

les teles recobertes o revestides i la roba de vestir
17531070 Teles sense teixir recobertes o revestides i els articles confeccionats, excepte la roba

de vestir
17539 Serveis industrials per a la fabricació de teles sense teixir i els articles confeccionats,

excepte la roba de vestir
175399 Serveis industrials per a la fabricació de teles sense teixir i els articles confeccionats,

excepte la roba de vestir
17539900 Serveis industrials per a la fabricació de teles sense teixir i els articles confeccionats,

excepte la roba de vestir
1754 Altres articles tèxtils
17541 Tuls, puntes, teixits estrets, guarniments i brodats
175411 Teixits estrets de passamaneria i articles similars
17541130 Cintes teixides
17541150 Etiquetes, escuts i articles similars de matèries tèxtils
17541170 Trenes en peces, articles de passamaneria i similars
175412 Tul, tul-bobinot i teixits de malles nuades, teixits de punt o de ganxet; puntes en

peces, tires o motius decoratius
17541230 Tul, tul-bobinot i teixits de malles nuades
17541250 Puntes en peces, tires o motius decoratius, fabricats a màquina
17541270 Puntes en peces, tires o motius decoratius, fets a mà
175413 Brodats en peces, tires o motius decoratius
17541330 Brodats químics o aeris i amb fons retallat, en peces, tires o motius decoratius
17541350 Brodats de cotó en peces, tires o motius decoratius
17541370 Brodats d’altres matèries tèxtils, en peces, tires o motius decoratius
17542 Feltre recobert, revestit o laminat
175420 Feltre recobert, revestit o laminat
17542000 Feltre recobert, revestit o laminat
17543 Altres articles tèxtils ncaa
175431 Buata de materials tèxtils i articles de buata, tonedissos, nusos i pols, de matèries tèxtils
17543130 Buata de materials tèxtils i articles de buata d’ús mèdic
17543150 Buates de materials tèxtils i articles de buata, excepte d’ús mèdic, tonedissos, nusos i

pols, de matèries tèxtils
175432 Fils i cordes de cautxú revestits de matèries tèxtils; filats i tires de matèries tèxtils

impregnats o recoberts de cautxú o plàstic
17543200 Fils i cordes de cautxú revestits de matèries tèxtils; filats i tires de matèries tèxtils

impregnats o recoberts de cautxú o plàstic
175433 Filats metàl·lics i metal·litzats, constituïts per filats tèxtils, tires i similars
17543300 Filats metàl·lics i metal·litzats, constituïts per filats tèxtils, tires i similars
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175434 Teixits de fils de metall i de filats metal·litzats ncaa
17543400 Teixits de fils de metall i de filats metal·litzats ncaa
175435 Filats i tires entorxats, filats de xenilla, filats de cadeneta
17543500 Filats i tires entorxats, filats de xenilla, filats de cadeneta
175436 Napes tramades per a pneumàtics, de filats d’alta tenacitat de niló o altres poliamides,

de polièster o de raió viscosa
17543600 Napes tramades per a pneumàtics, de filats d’alta tenacitat de niló o altres poliamides,

de polièster o raió viscosa
175437 Teixits impregnats, recoberts o revestits ncaa
17543700 Teixits impregnats, recoberts o revestits ncaa
175438 Articles de matèries tèxtils per a usos tècnics
17543830 Mànegues per a bombes i similars, de matèries tèxtils
17543850 Blens, corretges transportadores i articles de matèries tèxtils per a usos tècnics ncaa
17543870 Teixits i feltres per a màquines de fabricar paper o màquines similars, incloses per a

pasta de paper o per a amiant-ciment
175439 Productes tèxtils embuatats en peça, excepte els brodats
17543900 Productes tèxtils embuatats en peça, excepte els brodats
17549 Serveis industrials per a la fabricació d’altres articles tèxtils
175499 Serveis industrials per a la fabricació d’altres articles tèxtils
17549900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres articles tèxtils
176 Teixits de punt
1760 Teixits de punt
17601 Teixits de punt
176011 Teixits de vellut (inclosos els de pèl llarg) i de ris, de punt
17601130 Teixits de pèl llarg de punt
17601150 Teixits de ris de punt
17601170 Teixits de vellut de punt ncaa
176012 Altres teixits de punt ncaa
17601200 Altres teixits de punt ncaa
17609 Serveis industrials per a la fabricació de teixits de punt
176099 Serveis industrials per a la fabricació de teixits de punt
17609900 Serveis industrials per a la fabricació de teixits de punt
177 Articles amb teixits de punt
1771 Calceteria de punt
17711 Mitges pantaló, mitges, mitjons i articles similars, de punt
177110 Mitges pantaló, mitges, mitjons i articles similars, de punt
17711033 Mitges pantaló o mitges panti de fibres sintètiques, de menys de 67 decitex, de punt
17711035 Mitges pantaló o mitges panti de fibres sintètiques, de 67 decitex o més, de punt
17711037 Mitges pantaló o mitges panti d’altres matèries tèxtils, excepte de fibres sintètiques i de punt
17711050 Mitges de dones de menys de 67 decitex de punt
17711090 Mitges, mitjons i articles similars, de punt, ncaa
17719 Serveis industrials per a la fabricació de calceteria de punt
177199 Serveis industrials per a la fabricació de calceteria de punt
17719900 Serveis industrials per a la fabricació de calceteria de punt
1772 Jerseis i articles similars de punt
17721 Jerseis i articles similars de punt
177210 Jerseis i articles similars de punt
17721031 Jerseis, pul·lòvers, dessuadores, armilles i articles similars, de llana o pèl fi, de punt,

per a homes o nens, excepte els jerseis i pul·lòvers amb un contingut de llana superior
o igual al 50% i un pes inferior a 600 gr/unitat

17721032 Jerseis, pul·lòvers, dessuadores, armilles i articles similars, de llana o pèl fi, de punt,
per a dones o nenes, excepte els jerseis i pul·lòvers amb un contingut de llana superi-
or o igual al 50% i un pes inferior a 600 gr/unitat

17721033 Jerseis i pul·lòvers, de llana o pèl fi, de punt, amb un contingut de llana superior al
50% i un pes superior o igual a 600 gr/unitat
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17721053 Peces de coll alt de cotó, de punt
17721055 Peces de coll alt de fibres sintètiques o artificials, de punt
17721061 Jerseis, pul·lòvers, dessuadores, armilles i articles similars, de cotó, per a homes o

nens, excepte les peces de coll alt
17721062 Jerseis, pul·lòvers, dessuadores, armilles i articles similars, de cotó, per a dones o

nenes, excepte les peces de coll alt
17721071 Jerseis, pul·lòvers, dessuadores, armilles i articles similars, de fibres sintètiques o

artificials, de punt, per a homes o nens, excepte les peces de coll alt
17721072 Jerseis, pul·lòvers, dessuadores, armilles i articles similars, de fibres sintètiques o

artificials, de punt, per a dones o nenes, excepte les peces de coll alt
17721090 Jerseis, pul·lòvers, dessuadores, armilles i articles similars, d’altres matèries tèxtils, de

punt, excepte de llana o pèl fi, de cotó o de fibres sintètiques i artificials
17729 Serveis industrials per a la fabricació de jerseis i articles similars de punt
177299 Serveis industrials per a la fabricació de jerseis i articles similars de punt
17729900 Serveis industrials per a la fabricació de jerseis i articles similars de punt

18 PECES DE VESTIR I PECES DE PELL
181 Peces de cuir
1810 Peces de cuir
18101 Peces de cuir
181010 Peces de cuir
18101001 Abrics de cuir natural
18101003 Conjunts de cuir natural
18101005 Jaquetes de cuir natural
18101007 Pantalons i faldilles de cuir natural
18101009 Altres peces de cuir natural
18109 Serveis industrials per a la fabricació de peces de cuir
181099 Serveis industrials per a la fabricació de peces de cuir
18109900 Serveis industrials per a la fabricació de peces de cuir
182 Altres peces de vestir i complements tèxtils
1821 Roba de treball
18211 Roba de treball per a homes
182111 Conjunts i jaquetes de treball per a homes
18211121 Conjunts de cotó de treball per a homes
18211125 Conjunts de fibres sintètiques i artificials de treball per a homes
18211131 Jaquetes de cotó de treball per a homes
18211135 Jaquetes de fibres sintètiques i artificials de treball per a homes
182112 Pantalons, pantalons granota, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts de

treball, per a homes
18211241 Pantalons, pantalons granota, calçons i pantalons curts, de cotó, de treball, per a homes
18211245 Pantalons, pantalons granota, calçons i pantalons curts, de fibres artificials o sintèti-

ques, de treball, per a homes
18211251 Pantalons amb pitet de cotó de treball per a homes
18211255 Pantalons amb pitet de fibres artificials o sintètiques de treball per a homes
18212 Roba de treball per a dones
182121 Conjunts i jaquetes de treball per a dones
18212121 Conjunts de cotó de treball per a dones
18212125 Conjunts de fibres sintètiques i artificials de treball per a dones
18212131 Jaquetes de cotó de treball per a dones
18212135 Jaquetes de fibres sintètiques i artificials de treball per a dones
182122 Pantalons, pantalons granota, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts, de

treball, per a dones
18212241 Pantalons, pantalons granota, calçons i pantalons curts de cotó de treball per a dones
18212245 Pantalons, pantalons granota, calçons i pantalons curts, de fibres artificials o sintèti-

ques, de treball, per a dones



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 85

Codi
CCPA-96 Rev.1 Descripció

18212251 Pantalons amb pitet de cotó de treball per a dones
18212255 Pantalons amb pitet de fibres artificials o sintètiques de treball per a dones
18213 Altres tipus de roba de treball
182130 Altres tipus de roba de treball
18213013 Altres tipus de roba de treball, de cotó o de fibres sintètiques i artificials, per a homes
18213023 Altres tipus de roba de treball, de cotó o de fibres sintètiques i artificials, per a dones
18219 Serveis industrials per a la fabricació de roba de treball
182199 Serveis industrials per a la fabricació de roba de treball
18219900 Serveis industrials per a la fabricació de roba de treball
1822 Altres peces de vestir exteriors
18221 Altres peces de vestir exteriors de punt
182211 Abrics, gecs, capes, anoracs, caçadores i articles similars de punt, per a homes o nens
18221110 Abrics, gecs, capes i articles similars de punt, per a homes o nens
18221120 Anoracs i caçadores de punt, per a homes o nens
182212 Vestits o terns, conjunts, jaquetes, pantalons, pantalons granota, pantalons amb pitet,

calçons i pantalons curts, de punt, per a homes o nens
18221230 Jaquetes de punt per a homes o nens
18221260 Vestits o terns de punt per a homes o nens
18221270 Pantalons, pantalons granota, calçons, pantalons curts i pantalons amb pitet de punt,

per a homes o nens
182213 Abrics, gecs, capes, anoracs, caçadores i articles similars de punt, per a dones o nenes
18221310 Abrics, gecs, capes i articles similars de punt, per a dones o nenes
18221320 Anoracs i caçadores de punt, per a dones o nenes
182214 Vestits sastre, conjunts, jaquetes, vestits, faldilles, faldilles pantaló, pantalons, pantalons

granota, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts, de punt, per a dones o nenes
18221430 Jaquetes de punt per a dones o nenes
18221460 Vestits sastre i conjunts, de punt, per a dones
18221470 Vestits de punt per a dones o nenes
18221480 Faldilles i faldilles pantaló de punt, per a dones o nenes
18221490 Pantalons, pantalons granota, calçons, pantalons curts i pantalons amb pitet de punt,

per a dones o nenes
18222 Altres peces de vestir exteriors per a homes o nens, excepte de punt
182221 Abrics, gecs, capes, anoracs, caçadores i articles similars, per a homes o nens,

excepte de punt
18222111 Abrics, gecs, capes i articles similars, de cotó, per a homes o nens, excepte de punt
18222114 Abrics, gecs, capes i articles similars, de llana o pèl fi, per a homes o nens, excepte de punt
18222115 Abrics, gecs, capes i articles similars, de fibres sintètiques i artificials, per a homes o

nens, excepte de punt
18222119 Abrics, gecs, capes i articles similars, d’altres matèries tèxtils, per a homes o nens,

excepte de punt
18222121 Anoracs i caçadores de cotó per a homes o nens, excepte de punt
18222125 Anoracs i caçadores, de fibres sintètiques o artificials, per a homes o nens, excepte

de punt
18222129 Anoracs i caçadores, de llana i d’altres matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte

de punt
182222 Vestits o terns i conjunts per a homes o nens, excepte de punt
18222211 Vestits o terns de cotó per a homes o nens, excepte de punt
18222214 Vestits o terns, de llana o de pèl fi, per a homes o nens, excepte de punt
18222219 Vestits o terns, d’altres matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte de punt
18222221 Conjunts de cotó per a homes o nens, excepte de punt
18222224 Conjunts de llana o pèl fi per a homes o nens, excepte de punt
18222229 Conjunts d’altres matèries tèxtils per a homes o nens, excepte de punt
182223 Jaquetes per a homes o nens, excepte de punt
18222331 Jaquetes de cotó per a homes o nens, excepte de punt
18222334 Jaquetes de llana o pèl fi per a homes o nens, excepte de punt
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18222339 Jaquetes d’altres matèries tèxtils per a homes o nens, excepte de punt
182224 Pantalons, pantalons granota, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts, per a

homes o nens, excepte de punt
18222441 Pantalons, pantalons granota i calçons, de vellut o pelfa per trama, per a homes o

nens, excepte de punt
18222442 Pantalons, pantalons granota i calçons, de mescla de teixit texà, per a homes o nens,

excepte de punt
18222443 Pantalons, pantalons granota i calçons, d’altres fibres de cotó, per a homes o nens,

excepte de punt
18222444 Pantalons, pantalons granota i calçons, de llana o de pèl fi, per a homes o nens,

excepte de punt
18222445 Pantalons, pantalons granota i calçons, de fibres sintètiques i artificials, per a homes o

nens, excepte de punt i de treball
18222449 Pantalons, pantalons granota, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts, d’altres

matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte de punt
18222455 Pantalons amb pitet per a homes o nens, excepte de punt i de treball
18222461 Pantalons curts de cotó per a homes o nens, excepte de punt
18222463 Pantalons curts de fibres sintètiques i artificials per a homes o nens, excepte de punt
18223 Altres tipus de peces de vestir exteriors per a dones o nenes, excepte de punt
182231 Abrics, gecs, capes, anoracs, caçadores i articles similars, per a dones o nenes,

excepte de punt
18223111 Abrics, gecs, capes i articles similars, de cotó, per a dones o nenes, excepte de punt
18223114 Abrics, gecs, capes i articles similars, de llana o pèl fi, per a dones o nenes, excepte

de punt
18223115 Abrics, gecs, capes i articles similars, de fibres sintètiques i artificials, per a dones o

nenes, excepte de punt
18223119 Abrics, gecs, capes i articles similars, d’altres matèries tèxtils, per a dones o nenes,

excepte de punt
18223121 Anoracs i caçadores de cotó per a dones o nenes, excepte de punt
18223125 Anoracs i caçadores, de fibres sintètiques i artificials, per a dones o nenes, excepte de punt
18223129 Anoracs i caçadores, de llana i altres matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte de punt
182232 Vestits sastre i conjunts per a dones o nenes, excepte de punt
18223211 Vestits sastre de cotó per a dones o nenes, excepte de punt
18223214 Vestits sastre de llana o pèl fi per a dones o nenes, excepte de punt
18223219 Vestits sastre d’altres matèries tèxtils per a dones o nenes, excepte de punt
18223221 Conjunts de cotó per a dones o nenes, excepte de punt i de treball
18223224 Conjunts de llana o pèl fi per a dones o nenes, excepte de punt
18223229 Conjunts d’altres matèries tèxtils per a dones o nenes, excepte de punt i de treball
182233 Jaquetes per a dones o nenes, excepte de punt
18223331 Jaquetes de cotó  per a dones o nenes, excepte de punt i de treball
18223334 Jaquetes de llana o pèl fi  per a dones o nenes, excepte de punt
18223339 Jaquetes d’altres matèries tèxtils per a dones o nenes, excepte de punt i de treball
182234 Vestits, faldilles i faldilles pantaló, per a dones o nenes, excepte de punt
18223471 Vestits de cotó per a dones o nenes, excepte de punt
18223474 Vestits de llana o pèl fi per a dones o nenes, excepte de punt
18223475 Vestits de fibres sintètiques i artificials per a dones o nenes, excepte de punt
18223478 Vestits de seda per a dones o nenes, excepte de punt
18223479 Vestits d’altres matèries tèxtils per a dones o nenes, excepte de punt
18223481 Faldilles i faldilles pantaló, de cotó, per a dones o nenes, excepte de punt
18223484 Faldilles i faldilles pantaló, de llana o pèl fi, per a dones o nenes, excepte de punt
18223485 Faldilles i faldilles pantaló de fibres sintètiques i artificials per a dones o nenes,

excepte de punt
18223489 Faldilles i faldilles pantaló d’altres matèries tèxtils per a dones o nenes, excepte de punt
182235 Pantalons, pantalons granota, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts, per a

dones o nenes, excepte de punt
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18223541 Pantalons, pantalons granota, calçons i pantalons curts, de vellut o pelfa, per trama,
per a dones o nenes, excepte de punt i de treball

18223542 Pantalons, pantalons granota, calçons i pantalons curts, de mescla de teixit texà, per
a dones o nenes, excepte de punt i de treball

18223543 Pantalons, pantalons granota i calçons, d’altres fibres de cotó, per a dones o nenes,
excepte de punt i de treball

18223544 Pantalons, pantalons granota i calçons, de llana o pèl fi, per a dones o nenes, excepte de punt
18223546 Pantalons, pantalons granota i calçons, de fibres sintètiques, per a dones o nenes,

excepte de punt i de treball
18223547 Pantalons, pantalons granota i calçons, de fibres artificials, per a dones o nenes,

excepte de punt i de treball
18223551 Pantalons amb pitet de cotó per a dones o nenes, excepte de punt i de treball
18223559 Pantalons amb pitet, de llana o de pèl fi o de fibres sintètiques o artificials, per a

dones o nenes, excepte de punt i de treball
18223561 Pantalons curts de cotó per a dones o nenes, excepte de punt
18223564 Pantalons curts de llana o pèl fi per a dones o nenes, excepte de punt
18223565 Pantalons curts de fibres sintètiques i artificials per a dones o nenes, excepte de punt
18223569 Pantalons, pantalons granota, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts, d’altres

matèries tèxtils, per a dones o nenes, excepte de punt
18224 Roba usada i altres articles usats
182240 Roba usada i altres articles usats
18224000 Roba usada i altres articles usats
18229 Serveis industrials per a la fabricació de peces de vestir exteriors
182299 Serveis industrials per a la fabricació de peces de vestir exteriors
18229900 Serveis industrials per a la fabricació de peces de vestir exteriors
1823 Roba interior
18231 Roba interior de punt
182311 Camises i polos de punt per a homes o nens
18231110 Camises i polos de punt per a homes o nens
182312 Calçotets, camises de dormir, pijames, bates i articles similars de punt, per a homes o nens
18231220 Calçotets de punt per a homes o nens
18231230 Camises de dormir i pijames de punt, per a homes o nens
18231240 Bates i articles similars de punt, per a homes o nens
182313 Bruses, camises i polos de punt, per a dones o nenes
18231310 Bruses, camises i polos de punt, per a dones o nenes
182314 Combinacions, enagos, calces, camises de dormir, pijames, bates i articles similars,

de punt, per a dones o nenes
18231420 Calces de punt per a dones o nenes
18231430 Camises de dormir i pijames de punt per a dones o nenes
18231440 Bates i articles similars de punt per a dones o nenes
18231450 Combinacions i enagos de punt per a dones o nenes
18232 Altres peces de roba interior, excepte de punt
182321 Camises per a homes o nens, excepte de punt
18232111 Camises de cotó per a homes o nens, excepte de punt
18232115 Camises de fibres sintètiques o artificials per a homes o nens, excepte de punt
18232119 Camises d’altres matèries tèxtils per a homes o nens, excepte de punt
182322 Samarretes, calçotets, camises de dormir, pijames, bates i articles similars, per a

homes o nens, excepte de punt
18232221 Calçotets de cotó per a homes o nens, excepte de punt
18232229 Calçotets d’altres matèries tèxtils per a homes o nens, excepte de punt
18232231 Camises de dormir i pijames, de cotó, per a homes o nens, excepte de punt
18232239 Camises de dormir i pijames, d’altres matèries tèxtils, per a homes o nens, excepte de punt
18232241 Samarretes, bates i articles similars, de cotó, per a homes o nens, excepte de punt
18232249 Samarretes, bates i articles similars, d’altres matèries tèxtils, per a homes o nens,

excepte de punt
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182323 Camises, bruses, bruses camiseres i polos, per a dones o nenes, excepte de punt
18232311 Camises, bruses, bruses camiseres i polos, de cotó, per a dones o nenes, excepte de punt
18232315 Camises, bruses, bruses camiseres i polos, de fibres artificials i sintètiques, per a

dones o nenes, excepte de punt
18232318 Camises, bruses, bruses camiseres i polos, de seda, per a dones o nenes, excepte de punt
18232319 Camises, bruses, bruses camiseres i polos, d’altres matèries tèxtils, per a dones o

nenes, excepte de punt
182324 Samarretes, combinacions, enagos, calces, camises de dormir, pijames, bates i

articles similars, per a dones o nenes, excepte de punt
18232431 Camises de dormir i pijames, de cotó, per a dones o nenes, excepte de punt
18232433 Camises de dormir i pijames, de fibres sintètiques i artificials i d’altres matèries tèxtils,

per a dones o nenes, excepte de punt
18232451 Combinacions i enagos, de cotó, per a dones o nenes, excepte de punt
18232452 Combinacions i enagos, de fibres sintètiques i artificials i d’altres matèries tèxtils, per

a dones o nenes, excepte de punt
18232461 Bates i articles similars, de cotó, per a dones o nenes, excepte de punt
18232471 Altres articles similars, de cotó, per a dones o nenes, excepte de punt
18232480 Bates, samarretes, calces i altres articles similars, de fibres sintètiques i artificials, per

a dones i nenes, excepte de punt
18232489 Bates, samarretes, calces i altres articles similars, d’altres matèries tèxtils, per a

dones o nenes, excepte de punt
182325 Sostenidors, faixes, cotilles, tirants, lligacames i articles similars, amb els compo-

nents, excepte de punt
18232530 Sostenidors amb els components, excepte de punt
18232550 Faixes, faixes calça i faixes sostenidor, amb els components, excepte de punt
18232570 Tirants, cotilles, lligacames i articles similars, amb els components, excepte de punt
18233 Samarretes de punt
182330 Samarretes de punt
18233030 Samarretes de cotó, de punt
18233090 Samarretes d’altres matèries tèxtils, de punt
18239 Serveis industrials per a la fabricació de roba interior
182399 Serveis industrials per a la fabricació de roba interior
18239900 Serveis industrials per a la fabricació de roba interior
1824 Peces i complements de vestir
18241 Roba per a bebès, roba d’esport i altres peces de vestir amb els components, de punt
182411 Peces i complements de vestir per a bebès, de punt
18241101 Samarretes per a bebès, de punt
18241102 Pijames d’una peça per a bebès, de punt
18241103 Bodis per a bebès, de punt
18241104 Pantalons amb pitet elàstics per a bebès, de punt
18241105 Bolquers calceta per a bebès, de punt
18241109 Altres peces i complements de vestir per a bebès, de punt
182412 Roba d’esport, pantalons granota i conjunts d’esquí, vestits i pantalons de bany i

altres peces de vestir, de punt
18241210 Roba d’esport (d’entrenament) de punt
18241230 Pantalons granota i conjunts d’esquí, de punt
18241240 Vestits i pantalons de bany, de punt, per a homes o nens
18241250 Vestits de bany d’una peça o dues, de punt, per a dones o nenes
18241290 Altres peces de vestir de punt
182413 Guants, mitenes i manyoples, de punt
18241373 Guants, mitenes i manyoples, impregnats, recoberts o revestits amb plàstic o cautxú,

de punt
18241375 Altres guants, mitenes i manyoples, de punt
182414 Altres complements de vestir i components de peces o de complements de vestir, de punt
18241430 Xals, mocadors per al coll, passamuntanyes, bufandes, mantellines, vels i articles

similars, de punt
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18241450 Corbates i llaços similars, de punt
18241490 Altres complements de vestir ncaa i components de peces o de complements de

vestir, de punt
18242 Peces i complements de vestir per a bebès i altres peces i complements de vestir,

excepte de punt
182421 Peces i complements de vestir per a bebès, excepte de punt
18242100 Peces i complements de vestir per a bebès, excepte de punt
182422 Roba d’esport, pantalons granota i conjunts d’esquí, vestits i pantalons de bany i

altres peces de vestir, excepte de punt
18242211 Roba d’esport de cotó per a homes o nens, excepte de punt
18242214 Roba d’esport de llana o pèl fi per a homes o nens, excepte de punt
18242215 Roba d’esport de fibres sintètiques o artificials per a homes o nens, excepte de punt
18242219 Roba d’esport d’altres matèries tèxtils per a homes o nens, excepte de punt
18242221 Roba d’esport de cotó per a dones o nenes, excepte de punt
18242224 Roba d’esport de llana o pèl fi per a dones o nenes, excepte de punt
18242225 Roba d’esport de fibres sintètiques o artificials per a dones o nenes, excepte de punt
18242229 Roba d’esport d’altres matèries tèxtils per a dones o nenes, excepte de punt
18242230 Pantalons granota i conjunts d’esquí, excepte de punt
18242240 Vestits i pantalons de bany per a homes o nens, excepte de punt
18242250 Vestits de bany d’una o dues peces per a dones o nenes, excepte de punt
182423 Mocadors, xals, corbates, guants i altres complements de vestir, components de

peces de vestir o de complements de vestir, excepte de punt
18242311 Mocadors de butxaca de cotó, excepte de punt
18242319 Mocadors de butxaca d’altres matèries tèxtils, excepte de punt
18242334 Xals, mocadors per al coll i articles similars, de llana o de pèl fi, excepte de punt
18242338 Xals, mocadors per al coll i articles similars, de seda o de rebutjos de seda, excepte

de punt
18242339 Xals, mocadors per al coll i articles similars, d’altres matèries tèxtils, excepte de punt
18242355 Corbates i llaços similars, de fibres sintètiques o artificials, excepte de punt
18242358 Corbates i llaços similars, de seda o de rebutjos de seda, excepte de punt
18242359 Corbates i llaços similars, d’altres matèries tèxtils, excepte de punt
18242370 Guants i peces similars, excepte de punt
18242393 Altres complements de vestir ncaa, excepte de punt
18242395 Components de peces o de complements de vestir ncaa, excepte de punt
18243 Complements de vestir de cuir natural, artificial o regenerat, peces de vestir confecci-

onades amb feltres o amb tèxtils no teixits i, peces de vestir confeccionades amb
teixits impregnats o recoberts

182431 Complements de vestir de cuir natural, artificial o regenerat
18243173 Guants i peces similars de protecció, per a oficis, de cuir natural, artificial o regenerat
18243175 Guants i peces similars, de cuir natural, artificial o regenerat, excepte de protecció per

a oficis i esport
18243180 Cinyells, cinturons i bandoleres, de cuir natural, artificial o regenerat
18243190 Complements de vestir de cuir natural, artificial o regenerat ncaa
182432 Peces de vestir confeccionades amb feltres o amb tèxtils no teixits i, peces de vestir

confeccionades amb teixits impregnats o recoberts
18243210 Peces confeccionades amb teixits impregnats o recoberts, de punt
18243233 Peces confeccionades amb feltres
18243235 Peces confeccionades amb tèxtils no teixits
18243253 Abrics, gecs, capes, anoracs, caçadores i articles similars, confeccionats amb teixits

impregnats o recoberts, per a homes o nens, excepte de punt
18243255 Abrics, gecs, capes, anoracs, caçadores i articles similars, confeccionats amb teixits

impregnats o recoberts, per a dones o nenes, excepte de punt
18243273 Altres peces de vestir confeccionades amb feltres o amb tèxtils no teixits o teixits

impregnats o recoberts, per a homes o nens
18243275 Altres peces de vestir confeccionades amb feltres o amb tèxtils no teixits o teixits

impregnats o recoberts, per a dones o nenes
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18244 Barrets i lligadures
182441 Cascos per a barrets, formes i motlles
18244130 Cascos sense formar ni acabar, plats (discos) i bandes (cilindres), de feltre, per a barrets
18244150 Cascos per a barrets, trenats o fabricats per unió de bandes de qualsevol material,

sense formar, acabar ni guarnir
182442 Barrets i altres lligadures, rets per al cabell
18244230 Barrets i altres lligadures de feltre, fabricats amb cascos o plats, fins i tot guarnits
18244250 Barrets i altres lligadures, trenats o fabricats per unió de bandes de qualsevol material,

fins i tot guarnits
18244270 Barrets i altres lligadures, de punt (fins i tot guarnits) i rets per al cabell (fins i tot

guarnides)
182443 Altres barrets i lligadures; dessuadors, folres, fundes, carcasses, viseres i galteres per

a barreteria
18244333 Barrets i altres lligadures, de pelleteria natural
18244335 Barrets i altres lligadures, ncaa
18244350 Dessuadors, folres, fundes, carcasses, viseres i galteres per a barreteria
18249 Serveis industrials per a la fabricació d’altres peces i complements de vestir ncaa
182499 Serveis industrials per a la fabricació d’altres peces i complements de vestir ncaa
18249900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres peces i complements de vestir ncaa
183 Pells preparades de pelleteria, articles de pelleteria
1830 Pells preparades de pelleteria, articles de pelleteria
18301 Pells preparades de pelleteria, articles de pelleteria
183011 Pells fines i adobades
18301130 Pells amb pèl, adobades, senceres, de conill o de xai, sense acoblar
18301150 Altres pells adobades, incloses les acoblades, excepte les de conill o de xai
183012 Peces i complements de vestir, i altres articles de pelleteria, excepte els articles de

lligadura
18301230 Peces i complements de vestir, de pelleteria
18301290 Altres articles de pelleteria
183013 Pelleteria artificial i articles de pelleteria artificial
18301300 Pelleteria artificial i articles de pelleteria artificial
18309 Serveis industrials per a la preparació de pelleteria i articles de pelleteria
183099 Serveis industrials per a la preparació de pelleteria i articles de pelleteria
18309900 Serveis industrials per a la preparació de pelleteria i articles de pelleteria

DC CUIR, PRODUCTES DE CUIR I CALÇAT
19 CUIR PREPARAT, ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE; ARTICLES DE

GUARNICIONERIA, TALABARDERIA I SABATERIA
191 Cuir preparat, adobat i acabat
1910 Cuir preparat, adobat i acabat
19101 Cuir acamussat, xarol i xarol laminat, pells i cuirs metal·litzats
191011 Cuir acamussat
19101100 Cuir acamussat
191012 Xarol i xarol laminat, pells i cuirs metal·litzats
19101200 Xarol i xarol laminat, pells i cuirs metal·litzats
19102 Pells i cuirs depilats de boví i equí, preparats
191021 Pells i cuirs depilats de boví i equí, preparats i sencers
19102100 Pells i cuirs depilats de boví i equí, preparats i sencers
191022 Pells i cuirs depilats de boví, preparats, no sencers
19102200 Pells i cuirs depilats de boví, preparats, no sencers
191023 Pells i cuirs depilats d’equí, preparats, no sencers
19102300 Pells i cuirs depilats d’equí, preparats, no sencers
19103 Pells i cuirs depilats d’oví, cabrum o porcí
191031 Pells i cuirs depilats d’oví, preparats
19103130 Pells i cuirs depilats d’oví, adobats o readobats (fins i tot dividits)
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19103150 Pells i cuirs depilats d’oví, preparats després de l’adob
191032 Pells i cuirs depilats de cabrum, preparats
19103230 Pells i cuirs depilats de cabrum, adobats o readobats (fins i tot dividits)
19103250 Pells i cuirs depilats de cabrum, preparats després de l’adob
191033 Pells i cuirs depilats de porcí, preparats
19103330 Pells i cuirs depilats de porcí, només adobats
19103350 Pells i cuirs depilats de porcí, preparats
19104 Pells i cuirs depilats d’altres animals; cuir artificial que contingui cuir natural
191041 Pells i cuirs depilats d’altres animals
19104130 Pells i cuirs depilats d’altres animals, només adobats
19104150 Pells i cuirs depilats d’altres animals, preparats d’altres maneres
191042 Cuir artificial que contingui cuir natural
19104200 Cuir artificial que contingui cuir natural
19105 Rebutjos de cuir i pells, pols i farina de cuir
191050 Rebutjos de cuir i pells, pols i farina de cuir
19105000 Rebutjos de cuir i pells, pols i farina de cuir
19109 Serveis industrials per a la preparació de cuir
191099 Serveis industrials per a la preparació de cuir
19109900 Serveis industrials per a la preparació de cuir
192 Articles de marroquineria i viatge, de guarnicioneria i talabarderia
1920 Articles de marroquineria i viatge, de guarnicioneria i talabarderia
19201 Articles de marroquineria i viatge, de guarnicioneria i talabarderia
192011 Articles de talabarderia i guarnicioneria, de qualsevol material
19201100 Articles de talabarderia i guarnicioneria, de qualsevol material
192012 Baguls, bosses de mà i articles similars, de qualsevol material
19201210 Baguls, maletes, carteres de mà, portadocuments i similars, de qualsevol material
19201220 Bosses de mà de qualsevol material
19201230 Articles de butxaca o de bossa de mà, de qualsevol material
19201250 Motxilles, altres articles de viatge i marroquineria, de qualsevol material
19201270 Assortiments de viatge per a la neteja personal, la costura o la neteja del calçat o de

les peces de vestir, de qualsevol material
192013 Corretges per a rellotges i els components, excepte les metàl·liques
19201300 Corretges per a rellotges i els components, excepte les metàl·liques
192014 Altres articles de cuir natural, artificial o regenerat
19201430 Articles per a usos tècnics de cuir natural, artificial o regenerat
19201450 Altres articles de cuir natural, artificial o regenerat, ncaa
19209 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de marroquineria i viatge, de

guarnicioneria i talabarderia
192099 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de marroquineria i viatge, de

guarnicioneria i talabarderia
19209900 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de marroquineria i viatge, de

guarnicioneria i talabarderia

193 CALÇAT
1930 Calçat
19301 Calçat, excepte l’esportiu i el que té protecció
193011 Calçat impermeable amb soles i la part superior (pala) de cautxú o de plàstic
19301120 Calçat impermeable amb la part superior (pala) de cautxú
19301130 Calçat impermeable amb la part superior (pala) de plàstic
193012 Calçat amb soles i amb la part superior (pala) de cautxú o de plàstic, excepte l’imper-

meable
19301210 Sandàlies amb la part superior (pala) de cautxú o de plàstic
19301231 Calçat de ciutat  amb la part superior (pala) de cautxú o de plàstic
19301237 Plantofes i altres tipus de calçat d’estar per casa, amb la part superior (pala) de plàstic
193013 Calçat amb la part superior (pala) de cuir natural
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19301351 Calçat de ciutat amb la part superior (pala) de cuir natural per a homes
19301352 Calçat de ciutat amb la part superior (pala) de cuir natural per a dones
19301353 Calçat de ciutat amb la part superior (pala) de cuir natural per a nens
19301361 Sandàlies amb la part superior (pala) de cuir natural per a homes
19301362 Sandàlies amb la part superior (pala) de cuir natural per a dones
19301363 Sandàlies amb la part superior (pala) de cuir natural per a nens
19301370 Plantofes i altres tipus de calçat d’estar per casa, amb la part superior (pala) de cuir

natural
19301380 Calçat amb la part superior (pala) de cuir de tot tipus, i sola de fusta o suro
193014 Calçat amb la part superior (pala) de matèries tèxtils, excepte el calçat esportiu
19301444 Plantofes i altres tipus de calçat d’estar per casa amb sola de cautxú, plàstic o cuir i

amb la part superior (pala) de matèries tèxtils
19301445 Calçat amb la sola de plàstic, cautxú o cuir, i la part superior (pala) de matèries tèxtils,

excepte les plantofes i altres tipus de calçat d’estar per casa i del calçat esportiu
19301448 Altres tipus de calçat amb la part superior (pala) de matèries tèxtils i amb la sola de

fusta o suro
19301449 Altres tipus de calçat amb la part superior (pala) de matèries tèxtils, i soles d’altres

matèries, excepte el calçat esportiu
19302 Calçat esportiu
193021 Calçat d’esquí, inclòs el calçat de surf de neu
19302110 Calçat d’esquí amb la part superior (pala) de cautxú o plàstic, inclòs el calçat de surf

de neu
19302150 Calçat d’esquí amb la part superior (pala) de cuir natural, inclòs el calçat de surf de

neu
193022 Calçat d’esport amb sola de cautxú o plàstic i la part superior (pala) de matèries tèxtils
19302240 Calçat esportiu amb sola de cautxú o plàstic i la part superior (pala) de matèries tèxtils
193023 Altres tipus de calçat esportiu
19302310 Altres tipus de calçat esportiu amb la part superior (pala) de cautxú o de plàstic
19302350 Altres tipus de calçat esportiu amb la part superior (pala) de cuir natural
19303 Calçat amb proteccions i altres tipus de calçat ncaa
193031 Calçat amb puntera de metall
19303125 Calçat impermeable amb puntera de metall i amb la part superior (pala) de cautxú
19303127 Calçat de cautxú o de plàstic amb puntera de metall i la part superior (pala) de cautxú
19303135 Calçat impermeable amb puntera de metall i la part superior (pala) de plàstic
19303137 Calçat de cautxú o de plàstic amb puntera de metall i la part superior (pala) de plàstic
19303150 Calçat amb puntera de metall i la part superior (pala) de cuir natural
193032 Calçat amb la sola de fusta (esclops) i sandàlies amb sola i tires (per l’empenya i el dit

gros), amb la part superior (pala) de cuir natural i altres tipus de calçat ncaa
19303255 Sandàlies amb sola i tires (per l’empenya i el dit gros), amb la part superior (pala) de

cuir natural
19303257 Calçat amb la sola de fusta (esclops), sense plantilla ni puntera de metall, amb la part

superior (pala) de cuir natural
19303290 Altres tipus de calçat ncaa
19304 Components del calçat
193040 Components del calçat
19304065 Talls enfranquits de cuir natural i els components, excepte els contraforts i les punte-

res dures
19304069 Talls enfranquits d’altres matèries i els components, excepte els contraforts i les

punteres dures
19304070 Soles i talons, de cautxú o de plàstic
19304091 Altres components de calçat, de fusta
19304099 Altres components de calçat, d’altres matèries
19309 Serveis industrials per a la fabricació de calçat
193099 Serveis industrials per a la fabricació de calçat
19309900 Serveis industrials per a la fabricació de calçat
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DD FUSTA, SURO I PRODUCTES DE FUSTA I DE SURO (EXCEPTE MOBLES); ARTICLES
DE CISTELLERIA I ESPARTERIA

20 FUSTA, SURO I PRODUCTES DE FUSTA I DE SURO (EXCEPTE MOBLES); ARTICLES
DE CISTELLERIA I ESPARTERIA

201 Fusta serrada i planejada, fusta preparada per a ús industrial
2010 Fusta serrada i planejada, fusta preparada per a ús industrial
20101 Fusta serrada o tallada longitudinalment, tallada en fulles o decorticada, de gruix

superior a 6 mm, i travesses de fusta sense impregnar per a vies fèrries o similars
201010 Fusta serrada o tallada longitudinalment, tallada en fulles o decorticada, de gruix

superior a 6 mm i travesses de fusta sense impregnar per a vies fèrries o similars
20101010 Travesses de fusta sense impregnar per a vies fèrries o similars
20101032 Fusta serrada o tallada longitudinalment, i la tallada en fulles o decorticada, de gruix su-

perior a 6 mm de coníferes unida per entallaments múltiples, fins i tot planejada o polida
20101034 Fusta serrada o tallada longitudinalment, i la tallada en fulles o decorticada, de gruix su-

perior a 6 mm de coníferes, planejada o polida, excepte unida per entallaments múltiples
20101035 Fusta serrada o tallada longitudinalment, i la tallada en fulles o decorticada, de gruix

superior a 6 mm, de pícea de l’espècie “Picea abies Karst” i avet de l’espècie “Abies
alba mill”, ni planejada ni polida

20101037 Fusta serrada o tallada longitudinalment i la tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm, de pi de l’espècie “Pinus silvestris L.”

20101039 Fusta serrada o tallada longitudinalment, la tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm, de coníferes en llistons inferiors o iguals a 125 cm longitud, inferiors
o iguals a 12,5 mm gruix, i altres fustes serrades ncaa

20101050 Fusta serrada o tallada longitudinalment i la tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm, excepte les coníferes i les fustes tropicals i els llistons i frisos per a
parquet de fusta de roure

20101071 Fustes tropicals, serrades o tallades longitudinalment i les tallades en fulles o decortica-
da, de gruix superior a 6 mm, unides per entallaments múltiples o planejades o polides

20101077 Llistons i frisos per a parquet, sense acoblar, de fusta de roure
20102 Fusta perfilada longitudinalment al llarg de qualsevol dels cantells o cares, llana

(encenalls) de fusta,, farina de fusta, i fusta en plaques o en partícules
201021 Fusta perfilada longitudinalment al llarg de qualsevol dels cantells o cares
20102110 Fusta perfilada longitudinalment al llarg de qualsevol dels cantells o cares de coníferes
20102153 Fusta perfilada longitudinalment al llarg de qualsevol dels cantells o cares, excepte de

coníferes i de llistons i frisos per a parquet
20102155 Llistons i frisos per a parquet, sense acoblar, de fusta, excepte de coníferes
201022 Llana (encenalls) de fusta i farina de fusta
20102200 Llana (encenalls) de fusta i farina de fusta
201023 Fusta en plaques o en partícules
20102303 Fusta en plaques o en partícules de coníferes
20102305 Fusta en plaques o en partícules, excepte coníferes
20103 Fusta en brut, travesses de fusta, impregnada o tractada d’altres maneres, per a vies

fèrries o similars
201031 Fusta en brut tractada amb pintura, colorants, creosota o altres agents de conservació
20103116 Fusta en brut tractada amb pintura, colorants, creosota o altres agents de conservació
201032 Travesses de fusta impregnades o tractades d’altres maneres per a vies fèrries o similars
20103200 Travesses de fusta impregnades o tractades d’altres maneres per a vies fèrries o similars
20104 Serradures, rebutjos i residus de fusta
201040 Serradures, rebutjos i residus de fusta
20104005 Serradures (inclosos els aglomerats en briquetes)
20104009 Rebutjos i residus de la fusta (inclosos els aglomerats)
20109 Serveis d’impregnació de fusta
201090 Serveis d’impregnació de fusta
20109000 Serveis d’impregnació de fusta
202 Fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i

altres taulers i plafons de fusta
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2020 Fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i
altres taulers i plafons de fusta

20201 Taulers contraplacats, enllistonats, de partícules, de fibres i altres taulers i plafons de
fusta

202011 Fusta contraplacada constituïda únicament per fulles de fusta de gruix unitari inferior o
igual a 6 mm

20201103 Fusta contraplacada constituïda únicament per fulles de fusta de gruix unitari inferior o
igual a 6 mm, amb almenys una fullola exterior de fusta tropical

20201105 Fusta contraplacada constituïda únicament per fulles de fusta de gruix unitari inferior o
igual a 6 mm, amb almenys una fullola exterior de fusta ncaa, excepte coníferes

20201109 Fusta contraplacada constituïda únicament per fulles de fusta de gruix unitari inferior o
igual a 6 mm, ncaa

202012 Altres tipus de fusta contraplacada, taulers de fusta aplacada i formes similars de
fusta laminada

20201233 Altres tipus de fusta contraplacada i fusta aplacada amb taulers de partícules amb
fullola exterior de fusta, excepte de coníferes

20201235 Altres tipus de fusta contraplacada i fusta aplacada amb almenys una fullola exterior
de fusta, de plafons, llistons o làmines, excepte de coníferes

20201239 Altres tipus de fusta contraplacada i fusta aplacada amb almenys una fullola exterior
de fusta, treballada d’altres maneres, excepte coníferes

20201253 Altres tipus de fusta contraplacada i fusta aplacada amb almenys un tauler de partícu-
les

20201255 Altres tipus de fusta contraplacada i fusta aplacada de plafons, llistons o làmines
20201259 Altres tipus de fusta contraplacada, fusta aplacada i fusta estratificada similar, treba-

llada d’altres maneres
202013 Taulers de partícules i taulers similars de fusta o altres matèries llenyoses
20201333 Taulers de partícules i taulers similars de fusta en brut o polits, excepte els molt prims
20201335 Taulers de partícules i taulers similars de fusta amb plaques o fulloles decorades per

estrats i obtingudes per pressió elevada, excepte els molt prims
20201337 Taulers de partícules i taulers similars de fusta revestits amb paper impregnat de

melamina, excepte els molt prims
20201339 Altres taulers de partícules i taulers similars de fusta, fins i tot molt prims
20201350 Taulers de partícules i taulers similars d’altres matèries llenyoses
202014 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses
20201413 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, amb una densitat superior a 0,8

g/cm3, sense treballar ni recobrir superfícies
20201415 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, amb una densitat superior a 0,8

g/cm3, ncaa
20201433 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, amb una densitat superior a 0,5

g/cm3 però inferior o igual a 0,8 g/cm3, sense treballar ni recobrir superfícies
20201435 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, amb una densitat superior a 0,5

g/cm3 però inferior o igual a 0,8 g/cm3, ncaa
20201453 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, amb una densitat superior a 0,35

g/cm3 però inferior o igual a 0,5 g/cm3, sense treballar ni recobrir superfícies
20201455 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, amb una densitat superior a 0,35

g/cm3 però inferior o igual a 0,5, ncaa
20201473 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, amb una densitat inferior o igual a

0,35 g/cm3, sense treballar ni recobrir superfícies
20201475 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, amb una densitat inferior o igual a

0,35 g/cm3, ncaa
202015 Serveis d’acabament de taulers i fulloles
20201500 Serveis d’acabament de taulers i fulloles
20202 Fulloles per a aplacatge i contraplacatge, fusta densificada
202021 Fulloles per a aplacatge i contraplacatge i altres fustes serrades longitudinalment,

tallades o desenrotllades, de gruix inferior o igual a 6 mm
20202113 Fulloles per a aplacatge i contraplacatge i altres fustes serrades longitudinalment,
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tallades o desenrotllades de gruix inferior o igual a 6 mm, unides per empostissament
múltiple, planejades o polides

20202118 Altres fulloles per a aplacatge i contraplacatge i altres fustes serrades
longitudinalment, tallades o desenrotllades de gruix inferior o igual a 6 mm

202022 Fusta densificada en blocs, planxes, taulers o perfils
20202200 Fusta densificada en blocs, planxes, taulers o perfils
203 Estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
2030 Estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
20301 Tancaments de fusta per a edificis i construcció
203011 Finestres, balcons i els bastiments, portes i els bastiments i llindars, de fusta
20301110 Finestres, balcons i els bastiments, de fusta
20301153 Portes i els bastiments i llindars, de fusta planejada
20301155 Portes i els bastiments i llindars, de fusta treballada
20301159 Portes i els bastiments i llindars, de fusta, ncaa
203012 Taulers per a parquet, encofrats per a  formigó, teules i llates, de fusta
20301215 Taulers per a parquet de fusta i per a parquet mosaic
20301219 Taulers per a parquet de fusta, excepte per a parquet mosaic
20301230 Encofrats per a formigó de fusta
20301250 Teules i llates de fusta
203013 Altres obres i peces de fusteria per a la construcció
20301301 Altres obres i peces de fusteria per a la construcció, llistons
20301303 Altres obres i peces de fusteria per a la construcció, per a murs
20301305 Altres obres i peces de fusteria per a la construcció, per a escales
20301307 Altres obres i peces de fusteria per a la construcció, per a saunes
20301309 Altres obres i peces de fusteria per a la construcció, ncaa
20302 Construccions prefabricades de fusta
203020 Construccions prefabricades de fusta
20302000 Construccions prefabricades de fusta
20309 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’estructures de fusta i construccions prefabricades,

de producció pròpia i serveis industrials de fabricació de peces de fusteria per a la
construcció

203090 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’estructures de fusta i construccions prefabricades,
de producció pròpia

20309000 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’estructures de fusta i construccions prefabricades,
de producció pròpia

203099 Serveis industrials de fabricació de peces de fusteria per a la construcció
20309900 Serveis industrials de fabricació de peces de fusteria per a la construcció
204 Envasos i embalatges de fusta
2040 Envasos i embalatges de fusta
20401 Envasos i embalatges de fusta
204011 Paletes, paletes caixa i altres plataformes per a càrrega, de fusta
20401133 Paletes de fusta
20401135 Paletes caixa i altres plataformes per a càrrega, de fusta
204012 Altres envasos i embalatges de fusta i els components
20401213 Caixes, caixetes, gàbies, tambors i envasos i embalatges similars, de fusta
20401215 Tambors i rodets per a cables, de fusta
20401250 Tonells, bótes, tines i els components, de fusta
20409 Serveis industrials de fabricació, reparació i manteniment d’envasos, embalatges i

paletes de fusta
204090 Serveis de reparació i manteniment d’envasos, embalatges i paletes de fusta
20409000 Serveis de reparació i manteniment d’envasos, embalatges i paletes de fusta
204099 Serveis industrials per a la fabricació d’envasos i embalatges de fusta
20409900 Serveis industrials per a la fabricació d’envasos i embalatges de fusta
205 Altres productes de fusta; articles de suro, de cistelleria i d’esparteria
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2051 Altres productes de fusta
20511 Altres productes de fusta
205111 Eines i els seus mànecs, muntures i mànecs d’escombres i raspalls, formes, eixampla-

dores per al calçat, de fusta
20511100 Eines i els seus mànecs, muntures i mànecs d’escombres i raspalls, formes, eixampla-

dores per al calçat, de fusta
205112 Serveis de taula i estris de cuina, de fusta
20511200 Serveis de taula i estris de cuina, de fusta
205113 Fusta treballada en marqueteria, cofres i estotjos per a joies o ganiveteria, estatuetes i

altres guarniments, de fusta
20511300 Fusta treballada en marqueteria, cofres i estotjos per a joies o ganiveteria, estatuetes i

altres guarniments, de fusta
205114 Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls o objectes similars i altres articles de

fusta
20511410 Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls o objectes similars
20511455 Taüts
20511459 Altres articles de fusta ncaa
20519 Serveis industrials de fabricació, reparació i manteniment de productes de fusta ncaa
205190 Serveis de reparació i manteniment de productes de fusta ncaa
20519000 Serveis de reparació i manteniment de productes de fusta ncaa
205199 Serveis industrials per a la fabricació de productes de fusta
20519900 Serveis industrials per a la fabricació de productes de fusta
2052 Articles de suro, de cistelleria i d’esparteria
20521 Articles de suro, de cistelleria i d’esparteria
205211 Suro natural, només decorticat o escairat, en cubs, planxes, fulloles o tires quadrades

o rectangulars, suro triturat, granulat o polvoritzat i rebutjos de suro
20521130 Rebutjos de suro i suro triturat, granulat o polvoritzat
20521150 Suro natural, només decorticat o escairat, en cubs, planxes, fulloles o tires quadrades

o rectangulars
205212 Articles de suro natural
20521250 Taps de suro natural
20521290 Altres articles de suro natural
205213 Cubs, plaques, planxes, fulloles i tires, rajoles de qualsevol forma i cilindres sòlids, de

suro aglomerat
20521330 Taps de suro aglomerat per a vins escumosos (fins i tot amb discos de suro natural)
20521350 Taps de suro aglomerat per a vins no escumosos
20521375 Cilindres sòlids de suro aglomerat (fins i tot els discos), excepte els taps
20521377 Cubs, plaques, planxes, fulloles i tires, rajoles de qualsevol forma, de suro aglomerat,

excepte els taps
205214 Suro aglomerat amb els articles ncaa
20521403 Juntes de suro aglomerat
20521405 Productes per a la decoració de suro aglomerat
20521407 Productes per a aïllament de suro aglomerat
20521409 Altres productes de suro aglomerat ncaa
205215 Manufactures de palla, espart o altres matèries trenables, articles de cistelleria i vímet
20521510 Trenes i articles similars, de matèries trenables
20521530 Pallets, estores i canyissos, de matèries vegetals
20521555 Altres articles de matèries trenables vegetals
20521559 Altres articles de matèries trenables no vegetals
20521570 Articles de cistelleria de matèries trenables vegetals
20521590 Altres articles de cistelleria de matèries trenables no vegetals
20529 Serveis industrials per a la fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
205299 Serveis industrials per a la fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
20529900 Serveis industrials per a la fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
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DE PRODUCTES DE LA INDÚSTRIA DE PAPER; PRODUCTES DE L’EDICIÓ, PRODUC-
TES IMPRESOS I MATERIAL ENREGISTRAT

21 PASTA DE PAPER, PAPER I CARTÓ I ARTICLES DE PAPER I CARTÓ
211 Pasta de paper, paper i cartó
2111 Pasta de paper
21111 Pasta de fusta o d’altres matèries cel·lulòsiques fibroses
211111 Pasta química de fusta per dissoldre
21111100 Pasta química de fusta per dissoldre
211112 Pasta química de fusta a la sosa o al sulfat, excepte la pasta per dissoldre
21111213 Pasta química de fusta a la sosa o al sulfat, crua, de coníferes, excepte la pasta per

dissoldre
21111215 Pasta química de fusta a la sosa o al sulfat, semiblanquejada o blanquejada, de

coníferes, excepte la pasta per dissoldre
21111253 Pasta química de fusta a la sosa o al sulfat crua, excepte de coníferes i de la pasta per

dissoldre
21111255 Pasta química de fusta a la sosa o al sulfat, semiblanquejada o blanquejada, excepte

de coníferes i de la pasta per dissoldre
211113 Pasta química de fusta al sulfit, excepte la pasta per dissoldre
21111313 Pasta química de fusta al sulfit crua, de coníferes, excepte la pasta per dissoldre
21111315 Pasta química de fusta al sulfit, semiblanquejada o blanquejada, de coníferes, excepte

la pasta per dissoldre
21111353 Pasta química de fusta al sulfit crua, excepte de coníferes i de la pasta per dissoldre
21111355 Pasta química de fusta al sulfit, semiblanquejada o blanquejada, excepte de coníferes

i de la pasta per dissoldre
211114 Pasta mecànica de fusta, pasta semiquímica de fusta i pastes d’altres matèries

cel·lulòsiques fibroses
21111415 Pasta termomecànica de fusta
21111419 Altres pastes mecàniques de fusta
21111433 Pasta mecànica de fusta quimicotèrmica (CTMP)
21111435 Altres pastes quimicomecàniques de fusta (TCMP, CRMP)
21111439 Altres pastes semiquímiques de fusta
21111450 Pasta d’altres matèries cel·lulòsiques fibroses
21119 Serveis industrials per a la fabricació de pasta de paper
211199 Serveis industrials per a la fabricació de pasta de paper
21119900 Serveis industrials per a la fabricació de pasta de paper
2112 Paper i cartó
21121 Paper premsa, paper fet a mà i altres papers i cartons sense recobrir, per a usos

gràfics
211211 Paper premsa en bobines o fulls
21121100 Paper premsa en bobines o fulls
211212 Paper i cartó fets a mà (full per full)
21121200 Paper i cartó fets a mà (full per full)
211213 Paper i cartó suport per a paper i cartó fotosensible, termosensible o electrosensible,

paper suport per a paper carbó i paper suport per a paper pintat, sense estucar ni
recobrir, en bobines o fulls

21121310 Paper i cartó suport per a paper i cartó fotosensible, termosensible o electrosensible,
sense estucar ni recobrir, en bobines o fulls

21121330 Paper suport per a paper carbó, sense estucar ni recobrir, en bobines o fulls
21121355 Paper suport per a paper pintat, sense estucar ni recobrir, en bobines o fulls, amb un

màxim del 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic
21121359 Paper suport per a paper pintat, sense estucar ni recobrir, en bobines o fulls, ncaa
211214 Altres papers i cartons
21121410 Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un màxim

del 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic i d’un
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gramatge inferior 40 g/m2

21121435 Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un màxim
del 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic, de gramat-
ge superior o igual a 40 g/m i inferior o igual a 150 g/m, en bobines

21121439 Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un màxim
del 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic, de gramat-
ge superior o igual a 40 g/m i inferior o igual a 150 g/m, en fulls

21121450 Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un màxim
del 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic, de gramat-
ge superior a 150 g/m2

21121475 Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb més del
50% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic, de gramatge
inferior o igual a 72 g/m2

21121479 Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contin-
gut en fibres obtingudes per procediment mecànic superior al 10% i inferior o igual al
50% en pes, de gramatge superior o igual a 72 g/m2

21122 Paper d’ús domèstic, paper i cartó kraft, sense estucar ni revestir i altres papers i
cartons sense estucar ni revestir, en bobines o fulls

211221 Paper d’ús domèstic en bobines o fulls
21122130 Buata de cel·lulosa en bobines o fulls
21122155 Paper arrissat tipus tissú, amb pes per capa inferior o igual a 25 g/m2, en bobines o

fulls
21122157 Paper arrissat tipus tissú, amb pes per capa superior a 25 g/m2, en bobines o fulls
21122190 Paper d’ús domèstic ncaa, en bobines o fulls
211222 Paper i cartó kraft per a cobertes (paper kraft de cobertura), sense estucar ni revestir,

en bobines o fulls
21122250 Paper i cartó kraft per a cobertes (paper kraft de cobertura), sense estucar ni revestir,

cru, en bobines o fulls
21122290 Paper i cartó kraft per a cobertes (paper kraft de cobertura), sense estucar ni revestir

en bobines o fulls, excepte el cru
211223 Altres tipus de paper i cartó kraft sense estucar ni revestir; paper kraft arrissat o prisat

per a sacs, en bobines o fulls
21122315 Paper kraft per a sacs cru, en bobines o fulls
21122319 Paper kraft per a sacs, en bobines o fulls, excepte el cru
21122333 Altres papers kraft de pes inferior o igual a 150 g/m2, sense estucar ni revestir, en

bobines o fulls
21122335 Altres papers kraft de pes superior a 150 g/m2 i inferior a 225 g/m2, sense estucar ni

revestir, en bobines o fulls
21122337 Altres papers kraft de pes superior o igual a 225 g/m2, sense estucar ni revestir, en

bobines o fulls
21122350 Paper kraft arrissat o prisat per a sacs, sense estucar ni revestir, en bobines o fulls
211224 Paper semiquímic per ondular, sense estucar ni revestir, en bobines o fulls
21122400 Paper semiquímic per ondular, sense estucar ni revestir, en bobines o fulls
211225 Paper i cartó multicapes, sense estucar ni revestir, en bobines o fulls
21122520 Paper i cartó multicapes (“testliner”) sense estucar ni revestir, de pes inferior o igual a

150 g/m2, en bobines o fulls
21122540 Paper i cartó multicapes (“testliner”) sense estucar ni revestir, de pes superior a 150 g/

m2, en bobines o fulls
21123 Altres tipus de paper i cartó sense estucar ni revestir, en bobines o fulls; paper de

fumar, no retallat en mides adequades
211230 Altres tipus de paper i cartó sense estucar ni revestir, en bobines o fulls; paper de

fumar no retallat en mides adequades
21123010 Paper sulfit per a embalatge, sense estucar ni revestir, en bobines o fulls
21123020 Paper de fumar no retallat en mides adequades
21123030 Paper i cartó filtre, sense estucar ni revestir, en bobines o fulls
21123040 Paper i cartó feltre, paper i cartó llana, sense estucar ni revestir, en bobines o fulls
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21123061 Altres tipus de paper i cartó sense estucar ni revestir, en bobines o fulls, de pes
inferior o igual a 150 g/m2, excepte productes de l’SH 4802, paper ondulat, paper
biclasse (“testliner”), paper sulfit per a embalatge, paper i cartó filtre o feltre

21123065 Altres tipus de paper i cartó sense estucar ni revestir, en bobines o fulls, de pes
superior a 150 g/m2 i inferior a 225 g/m2, excepte productes del SH 4802, paper
ondulat, paper biclasse (“testliner”), paper sulfit per a embalatge, paper i cartó filtre o
feltre

21123069 Altres tipus de paper i cartó sense estucar ni revestir, en bobines o fulls, de pes
superior o igual a 225 g/m2, excepte productes de l’SH 4802, paper ondulat, paper
biclasse (“testliner”), paper sulfit per a embalatge, paper i cartó filtre o feltre

21124 Paper i cartó sulfuritzats (pergamí vegetal), paper resistent al greix, paper vegetal
(paper de calcar), paper cristall i altres papers transparents o translúcids, en bobines o
fulls

211240 Paper i cartó sulfuritzats (pergamí vegetal), paper resistent al greix, paper vegetal
(paper de calcar), paper cristall i altres papers transparents o translúcids, en bobines o
fulls

21124010 Paper i cartó sulfuritzats (pergamí vegetal), en bobines o fulls
21124030 Paper resistent al greix, en bobines o fulls
21124050 Paper vegetal (paper de calcar), en bobines o fulls
21124070 Paper cristall i altres papers transparents o translúcids, en bobines o fulls
21125 Paper i cartó elaborats
211251 Paper i cartó obtinguts per plegatge de fulls plans, sense estucar, revestir en la seva

superfície, ni impregnar, en bobines o fulls
21125130 Paper i cartó obtinguts per plegatge de fulls plans, units amb betum, quitrà o asfalt, en

bobines o fulls
21125150 Paper i cartó palla (inclosos els recoberts amb altres tipus de paper), en bobines o

fulls
211252 Paper i cartó arrissats, prisats, gofrats, estampats o perforats, ncaa, en bobines o fulls
21125230 Paper kraft arrissat, prisat, gofrat, estampat o perforat, ncaa, en bobines o fulls,

excepte per a sacs
21125250 Paper i cartó arrissats, prisats, gofrats, estampats o perforats, ncaa, en bobines o

fulls, excepte el kraft
211253 Paper i cartó per escriure, imprimir o altres activitats gràfiques, revestits amb caolí o

altres substàncies inorgàniques, en bobines o fulls
21125335 Paper i cartó de suport per a paper i cartó fotosensible, termosensible o

electrosensible, de gramatge inferior o igual a 150 g/m2, amb un màxim del 10% en
pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic, en bobines o fulls

21125337 Paper i cartó estucat, per escriure, per imprimir o altres activitats gràfiques amb un
màxim del 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic, en
bobines o fulls, excepte el paper i cartó sensible, de gramatge inferior o igual a 150 g/
m2

21125360 Paper cuixé o estucat lleuger per escriure i imprimir, amb més del 10% en pes consti-
tuït per fibres obtingudes per procediment mecànic, en bobines o fulls

21125375 Paper i cartó per escriure i imprimir, amb més del 10% en pes constituït per fibres
obtingudes per procediment mecànic, en bobines, excepte el paper cuixé o estucat
lleuger

21125379 Paper i cartó per escriure i imprimir, amb més del 10% en pes constituït per fibres
obtingudes per procediment mecànic, en fulls, excepte el paper cuixé o estucat
lleuger

211254 Paper i cartó kraft revestits amb caolí o altres substàncies inorgàniques, en bobines o
fulls, excepte per escriure, imprimir o altres activitats gràfiques

21125430 Altres tipus de paper kraft estucats, en bobines o fulls, excepte per escriure, imprimir
o altres activitats gràfiques

21125453 Paper i cartó multicapes, estucats, amb totes les capes blanquejades, en bobines o
fulls

21125455 Paper i cartó multicapes, estucats, amb una capa exterior blanquejada, en bobines o
fulls



100 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1

Codi
CCPA-96 Rev.1 Descripció

21125459 Altres tipus de paper i cartó multicapes, estucats, en bobines o fulls
21125470 Altres tipus de paper i cartó estucats, ncaa, en bobines o fulls
211255 Paper carbó, paper d’autocòpia i altres papers per copiar o traslladar, en bobines o

fulls
21125530 Paper carbó i similars en bobines o fulls
21125550 Paper d’autocòpia en bobines o fulls d’amplada superior a 36 cm
21125590 Altres tipus de papers per copiar o traslladar en bobines o fulls
211256 Paper, cartó, buata de cel·lulosa i xarxes de fibres de cel·lulosa, recoberts, impreg-

nats, revestits, acolorits o impresos en la seva superfície, en bobines o fulls
21125610 Paper i cartó enquitranats, embetumats o asfaltats, en bobines o fulls
21125633 Paper i cartó autoadhesius, en bobines o fulls
21125635 Paper i cartó engomats, en bobines o fulls, excepte els autoadhesius
21125655 Paper i cartó recoberts, impregnats o revestits, de plàstic, blanquejats, de gramatge

superior a 150 g/m2, en bobines o fulls, excepte els autoadhesius
21125659 Altres tipus de paper i cartó recoberts, impregnats o revestits, de plàstic, en bobines o

fulls
21125670 Paper i cartó recoberts, impregnats o revestits, de cera, de parafina, d’oli o de gliceri-

na, en bobines o fulls
211257 Altres tipus de paper, cartó, buata de cel·lulosa i napes de fibres de cel·lulosa
21125730 Altres tipus de paper, cartó, buata de cel·lulosa i napes de fibres de cel·lulosa, estu-

cats, recoberts, impregnats o revestits, acolorits o decorats en la superfície o impre-
sos, en bobines o en fulls, per a formularis continus

21125750 Altres tipus de paper, cartó, buata de cel·lulosa i napes de fibres de cel·lulosa, estu-
cats, recoberts, impregnats o revestits, acolorits o decorats en la superfície o impre-
sos, en bobines o en fulls, excepte per a formularis continus

21126 Rebutjos i residus de paper i cartó
211260 Rebutjos i residus de paper i cartó
21126000 Rebutjos i residus de paper i cartó
21129 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó
211299 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó
21129900 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó
212 Articles de paper i cartó
2121 Paper i cartó ondulats, envasos i embalatges de paper i cartó
21211 Paper i cartó ondulats, envasos i embalatges de paper i cartó
212111 Paper i cartó ondulats, inclosos els perforats en bobines o fulls
21211100 Paper i cartó ondulats, inclosos els perforats en bobines o fulls
212112 Sacs i bosses de paper i cartó
21211230 Sacs i bosses de paper i cartó, amb una amplària a la base => 40 cm
21211250 Altres sacs i bosses de paper i cartó, inclosos els cucurutxos
212113 Caixes de paper i cartó ondulats
21211300 Caixes de paper i cartó ondulats
212114 Caixes i cartonatges plegables de paper i cartó no ondulats
21211401 Caixes i altres envasos plegables, per a líquids
21211405 Caixes i altres envasos plegables, fets de cartó sòlid
21211407 Cartonatges de cartó i de cartó sòlid
21211409 Caixes, sacs i altres envasos plegables de paper i cartó no ondulat
212115 Altres envasos i embalatges de paper i cartó (incloses les fundes per a discos),

cartonatges d’oficina, botiga o similars
21211533 Caixes, tambors i barrilets
21211535 Envasos, fundes per a discos, envasos lleugers i similars
21211539 Altres envasos de paper ncaa
21211550 Cartonatges d’oficina, botiga o similars
21219 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó ondulats i envasos i embalatges

de paper i cartó
212199 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó ondulats i envasos i embalatges
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de paper i cartó
21219900 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó ondulats i envasos i embalatges

de paper i cartó
2122 Articles de paper i cartó per a ús domèstic i sanitari
21221 Articles de paper i cartó per a ús domèstic i sanitari
212211 Paper higiènic, mocadors i tovalloletes facials, tovalloles, tovalles i tovallons de pasta

de paper, paper, buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa
21221110 Paper higiènic
21221133 Mocadors i tovalloletes facials, de paper, buata o cel·lulosa
21221135 Tovalloles de paper, buata o cel·lulosa
21221150 Tovalles i tovallons, de paper, buata o cel·lulosa
212212 Articles sanitaris o per a hospitals, peces i complements de vestir, de pasta de paper,

paper, buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa
21221210 Compreses i tampons higiènics, de paper i buata de cel·lulosa
21221233 Bolquers per a bebès i articles similars, de paper
21221235 Articles higiènics per a la incontinència d’adults
21221250 Peces i complements de vestir de paper, buata o cel·lulosa
21221290 Articles per a ús domèstic, higiènic o mèdic, ncaa, de paper, buata o cel·lulosa
212213 Safates, plats, tasses i articles similars, de paper i cartó
21221300 Safates, plats, tasses i articles similars, de paper i cartó
21229 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó per a ús domèstic i sanitari
212299 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó per a ús domèstic i sanitari
21229900 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó per a ús domèstic i sanitari
2123 Articles de papereria
21231 Articles de papereria
212311 Paper carbó, paper d’autocòpia i altres papers per copiar o traslladar, clixés per a

multicopistes i planxes d’òfset, paper engomat o adhesiu
21231113 Paper carbó i altres papers similars
21231115 Paper d’autocòpia
21231117 Clixés per a multicopistes complets
21231119 Paper per copiar o traslladar ncaa i planxes òfset de paper
21231130 Paper autoadhesiu en cinta o bobina
21231150 Paper engomat o adhesiu, en cinta o bobina, excepte l’autoadhesiu
212312 Sobres, sobrecartes i targetes postals de paper o cartó i caixes de cartó que contin-

guin material de papereria
21231230 Sobres de paper
21231250 Sobrecartes, targetes postals sense il·lustrar i targetes per a correspondència, de

paper
21231270 Caixes, sobres i articles similars de paper o cartó, amb un assortiment d’articles de

correspondència
212313 Altres tipus de paper i cartó per escriure, imprimir o altres activitats gràfiques, impre-

sos, estampats o perforats
21231300 Altres tipus de paper i cartó per escriure, imprimir o altres activitats gràfiques, impre-

sos, estampats o perforats
21239 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de papereria
212399 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de papereria
21239900 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de papereria
2124 Papers pintats
21241 Papers pintats
212411 Papers pintats i revestiments de papers similars i papers per a vidrieres
21241110 Paper granit (granulat)
21241130 Papers pintats revestits per una cara amb una capa de plàstic acolorida
21241150 Papers pintats revestits per una cara amb una capa de matèries trenables
21241190 Altres pintats ncaa i paper per a vidrieres
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212412 Revestiments de matèries tèxtils per a parets
21241200 Revestiments de matèries tèxtils per a parets
21249 Serveis industrials per a la fabricació de papers pintats
212499 Serveis industrials per a la fabricació de papers pintats
21249900 Serveis industrials per a la fabricació de papers pintats
2125 Altres articles de paper i cartó, ncaa
21251 Altres articles de paper i cartó, ncaa
212511 Revestiments per a sòls sobre una base de paper o cartó
21251100 Revestiments per a sòls sobre una base de paper o cartó
212512 Etiquetes de paper o cartó
21251235 Etiquetes impreses de paper o cartó autoadhesives
21251239 Etiquetes impreses de paper o cartó, excepte les autoadhesives
21251255 Etiquetes no impreses de paper o cartó autoadhesives
21251259 Etiquetes no impreses de paper o cartó, excepte les autoadhesives
212513 Blocs i plaques filtrants de pasta de paper
21251300 Blocs i plaques filtrants de pasta de paper
212514 Paper de fumar, en bobines, rodets i suports similars, paper i cartó per a filtres, altres

articles de paper i cartó, ncaa
21251413 Paper de fumar en llibrets o tubs
21251415 Paper de fumar en bobines d’amplària inferior o igual a 5 cm
21251420 Tambors, rodets i suports similars de paper o cartó, per al bobinatge de fils tèxtils
21251430 Tambors, rodets i suports similars de paper o cartó, ncaa
21251451 Paper i cartó filtre, tallat a mida
21251453 Targetes sense perforar per a màquines de targetes perforades
21251455 Paper de diagrama per a aparells registradors, en bobines, fulls o discos
21251457 Articles emmotllats o premsats de pasta de paper
21251471 Juntes de paper, paper jacquard, paper per a condensadors, paper engomat, paper

adhesiu i altres papers per a usos determinats
21251473 Ventalls de paper i cartó, plegables o rígids
21251490 Altres articles de paper i cartó ncaa, excepte el paper impregnat amb material reactiu

per a diagnosi o laboratori
21259 Serveis industrials per a la fabricació d’altres articles de paper i de cartó ncaa
212599 Serveis industrials per a la fabricació d’altres articles de paper i de cartó ncaa
21259900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres articles de paper i de cartó ncaa

22 PRODUCTES DE L’EDICIÓ, PRODUCTES IMPRESOS I MATERIAL ENREGISTRAT
221 Productes de l’edició
2211 Llibres
22111 Llibres, fullets, prospectes i impresos similars, en fulls separats
221110 Llibres, fullets, prospectes i impresos similars, en fulls separats
22111000 Llibres, fullets, prospectes i impresos similars, en fulls separats
22112 Llibres, fullets, prospectes i similars, impresos o electrònics, excepte en fulls separats
221121 Llibres, fullets i impresos similars, impresos, excepte en fulls separats
22112110 Llibres de text impresos
22112120 Llibres infantils impresos
22112130 Llibres, fullets i impresos similars de literatura, impresos, excepte en fulls separats
22112140 Llibres, fullets i impresos similars de ciències socials, impresos, excepte en fulls

separats
22112150 Llibres, fullets i impresos similars de ciència i tecnologia, impresos, excepte en fulls

separats
22112163 Guies nacionals, regionals, locals, impreses i guies de telèfons, de tèlex, telefax,

impreses
22112165 Publicacions que continguin referències impreses
22112167 Guies internacionals i de professionals d’exportació, impreses
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22112169 Àlbums i llibres per a nens, impresos
22112180 Àlbums o llibres d’estampes per a nens i quaderns infantils per dibuixar o acolorir,

impresos
221122 Llibres, fullets i impresos similars, electrònics
22112200 Llibres, fullets i impresos similars, electrònics
22113 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en fascicles), impresos o electrònics
221131 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en fascicles), impresos
22113100 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en fascicles), impresos
221132 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en fascicles) electrònics
22113200 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en fascicles) electrònics
22114 Atles i altres manufactures cartogràfiques en forma de llibres o fullets, impresos o

electrònics
221141 Atles i altres manufactures cartogràfiques en forma de llibres o fullets, impresos
22114100 Atles i altres manufactures cartogràfiques en forma de llibres o fullets, impresos
221142 Atles i altres manufactures cartogràfiques en forma de llibres o fullets, electrònics
22114200 Atles i altres manufactures cartogràfiques en forma de llibres o fullets, electrònics
22115 Mapes, esferes terrestres, cartes hidrogràfiques i similars, impresos o electrònics,

excepte els que tenen forma de llibre o fullet
221151 Mapes, esferes terrestres, cartes hidrogràfiques i similars, impresos, excepte els que

tenen forma de llibre o fullet
22115100 Mapes, esferes terrestres, cartes hidrogràfiques i similars, impresos, excepte els que

tenen forma de llibre o fullet
221152 Mapes, esferes terrestres, cartes hidrogràfiques i similars, electrònics, excepte els que

tenen forma de llibre o fullet
22115200 Mapes, esferes terrestres, cartes hidrogràfiques i similars, electrònics, excepte els que

tenen forma de llibre o fullet
22116 Venda d’espai publicitari en llibres impresos o electrònics
221161 Venda d’espai publicitari en llibres impresos
22116100 Venda d’espai publicitari en llibres impresos
221162 Venda d’espai publicitari en llibres electrònics
22116200 Venda d’espai publicitari en llibres electrònics
22119 Serveis industrials per a l’edició de llibres
221199 Serveis industrials per a l’edició de llibres
22119900 Serveis industrials per a l’edició de llibres
2212 Diaris, revistes i publicacions periòdiques que es publiquin quatre vegades per

setmana com a mínim
22121 Diaris, revistes i publicacions periòdiques que es publiquin quatre vegades per

setmana com a mínim, impresos o electrònics
221211 Diaris, revistes i publicacions periòdiques que es publiquin quatre vegades per

setmana com a mínim, impresos
22121100 Diaris, revistes i publicacions periòdiques que es publiquin quatre vegades per

setmana com a mínim, impresos
221212 Diaris, revistes i publicacions periòdiques que es publiquin quatre vegades per

setmana com a mínim, electrònics
22121200 Diaris, revistes i publicacions periòdiques que es publiquin quatre vegades per

setmana com a mínim, electrònics
22122 Venda d’espais publicitaris en diaris, revistes i publicacions periòdiques que es

publiquin quatre vegades per setmana com a mínim, impresos o electrònics
221221 Venda d’espais publicitaris en diaris, revistes i publicacions periòdiques que es

publiquin quatre vegades per setmana com a mínim, impresos
22122100 Venda d’espais publicitaris en diaris, revistes i publicacions periòdiques que es

publiquin quatre vegades per setmana com a mínim, impresos
221222 Venda d’espais publicitaris en diaris, revistes i publicacions periòdiques que es

publiquin quatre vegades per setmana com a mínim, electrònics
22122200 Venda d’espais publicitaris en diaris, revistes i publicacions periòdiques que es

publiquin quatre vegades per setmana com a mínim, electrònics
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22129 Serveis industrials per a l’edició de diaris, revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana com a mínim

221299 Serveis industrials per a l’edició de diaris, revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana com a mínim

22129900 Serveis industrials per a l’edició de diaris, revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana com a mínim

2213 Revistes i publicacions periòdiques que es publiquin menys de quatre vegades per
setmana

22131 Revistes i publicacions periòdiques que es publiquin menys de quatre vegades per
setmana, impreses o electròniques

221311 Revistes i publicacions periòdiques que es publiquin menys de quatre vegades per
setmana, impreses

22131100 Revistes i publicacions periòdiques que es publiquin menys de quatre vegades per
setmana, impreses

221312 Revistes i publicacions periòdiques que es publiquin menys de quatre vegades per
setmana, electròniques

22131200 Revistes i publicacions periòdiques electròniques que es publiquin menys de quatre
vegades per setmana

22132 Venda d’espais publicitaris en revistes i publicacions periòdiques impreses o electrò-
niques que es publiquin menys de quatre vegades per setmana

221321 Venda d’espais publicitaris en revistes i publicacions periòdiques impreses que es
publiquin menys de quatre vegades per setmana

22132100 Venda d’espais publicitaris en revistes i publicacions periòdiques impreses que es
publiquin menys de quatre vegades per setmana

221322 Venda d’espais publicitaris en revistes i publicacions periòdiques electròniques que es
publiquin menys de quatre vegades per setmana

22132200 Venda d’espais publicitaris en revistes i publicacions periòdiques electròniques que es
publiquin menys de quatre vegades per setmana

22139 Serveis industrials per a l’edició de revistes i publicacions periòdiques que es publi-
quin menys de quatre vegades per setmana

221399 Serveis industrials per a l’edició de revistes i publicacions periòdiques que es publi-
quin menys de quatre vegades per setmana

22139900 Serveis industrials per a l’edició de revistes i publicacions periòdiques que es publi-
quin menys de quatre vegades per setmana

2214 Enregistrament de so
22141 Discos, cintes, DVDs i altres suports per a enregistraments de so
221411 Discos per a tocadiscos, discos compactes i DVDs, enregistrats
22141133 Discos per a tocadiscos, enregistrats, de 30 cm
22141135 Discos per a tocadiscos, enregistrats, de 17 cm
22141153 Discos compactes enregistrats de 12 cm
22141155 Discos compactes enregistrats de 7 cm
221412 Cintes magnètiques de so enregistrades
22141230 Cintes magnètiques de so enregistrades, d’amplària inferior o igual a 4 mm
22141250 Cintes magnètiques de so enregistrades, d’amplària superior a 4 mm però inferior o

igual a 6,5 mm
22142 Partitures musicals impreses o electròniques
221421 Partitures musicals impreses
22142100 Partitures musicals impreses
221422 Partitures musicals electròniques
22142200 Partitures musicals electròniques
22149 Serveis industrials d’edició de suports de so enregistrats
221499 Serveis industrials d’edició de suports de so enregistrats
22149900 Serveis industrials d’edició de suports de so enregistrats
2215 Altres articles d’edició
22151 Targetes postals il·lustrades, targetes amb felicitacions, làmines i altres articles

similars, impresos o electrònics
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221511 Targetes postals il·lustrades, targetes amb felicitacions i altres articles similars,
impresos

22151130 Targetes postals impreses o il·lustrades
22151150 Targetes impreses amb felicitacions i similars (incloses les il·lustrades)
221512 Targetes postals il·lustrades, targetes amb felicitacions i altres articles similars,

electrònics
22151200 Targetes postals il·lustrades, targetes amb felicitacions i altres articles similars,

electrònics
221513 Làmines, gravats i fotografies, impresos
22151300 Làmines, gravats i fotografies, impresos
221514 Làmines, gravats i fotografies, electrònics
22151400 Làmines, gravats i fotografies, electrònics
221515 Calcomanies i calendaris, impresos
22151500 Calcomanies i calendaris, impresos
221516 Calcomanies i calendaris, electrònics
22151600 Calcomanies i calendaris, electrònics
22152 Venda d’espais publicitaris en targetes postals il·lustrades, targetes amb felicitacions,

làmines i altres articles similars, impresos o electrònics
221521 Venda d’espais publicitaris en targetes postals il·lustrades, targetes amb felicitacions,

làmines i altres articles similars, impresos
22152100 Venda d’espais publicitaris en targetes postals il·lustrades, targetes amb felicitacions,

làmines i altres articles similars, impresos
221522 Venda d’espais publicitaris en targetes postals il·lustrades, targetes amb felicitacions,

làmines i altres articles similars, electrònics
22152200 Venda d’espais publicitaris en targetes postals il·lustrades, targetes amb felicitacions,

làmines i altres articles similars, electrònics
22159 Serveis industrials per a l’edició de targetes postals il·lustrades, targetes amb felicita-

cions, làmines i altres articles similars
221599 Serveis industrials per a l’edició de targetes postals il·lustrades, targetes amb felicita-

cions, làmines i altres articles similars
22159900 Serveis industrials per a l’edició de targetes postals il·lustrades, targetes amb felicita-

cions, làmines i altres articles similars
222 Serveis d’impressió i serveis que s’hi relacionen
2221 Serveis d’impressió de periòdics
22211 Serveis d’impressió de diaris i publicacions periòdiques que es publiquin quatre

vegades per setmana com a mínim
222110 Serveis d’impressió de diaris i publicacions periòdiques que es publiquin quatre

vegades per setmana com a mínim
22211000 Serveis d’impressió de diaris i publicacions periòdiques que es publiquin quatre

vegades per setmana com a mínim
2222 Serveis d’impressió, excepte de periòdics
22221 Segells de correspondència sense obliterar, xecs, bitllets de banc, certificats d’acci-

ons, material de publicitat comercial, catàlegs comercials i similars; altres articles
impresos ncaa

222211 Segells de correspondència sense obliterar, paper timbrat, xecs, bitllets de banc,
certificats d’accions i similars

22221100 Segells de correspondència sense obliterar, paper timbrat, xecs, bitllets de banc,
certificats d’accions i similars

222212 Impresos publicitaris, catàlegs comercials i similars
22221230 Catàlegs comercials
22221250 Impresos publicitaris i similars, excepte els catàlegs comercials
222213 Altres articles impresos ncaa
22221303 Impresos comercials
22221305 Targetes, bonobusos, bitllets i tiquets d’entrada
22221307 Altres articles impresos d’ús privat i comercial, excepte formularis continus
22221309 Altres articles impresos ncaa



106 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1

Codi
CCPA-96 Rev.1 Descripció

22222 Llibres de registre, llibres de comptabilitat, classificadors, impresos i altres articles de
papereria, de paper i cartó

222220 Llibres de registre, llibres de comptabilitat, classificadors, impresos i altres articles de
papereria, de paper i cartó

22222013 Llibres de registre, llibres de comptabilitat, comandes o rebuts, de paper i cartó
22222015 Talonaris de notes, blocs de paper de carta i memoràndums, excepte els calendaris
22222017 Agendes
22222019 Guies de telèfons i articles similars ncaa
22222030 Quaderns
22222050 Classificadors, enquadernacions, carpetes i cobertes per a documents, de paper i

cartó
22222075 Impresos en paquets o plegats, encara que portin paper carbó, formularis continus
22222079 Impresos en paquets o plegats, encara que portin paper carbó, excepte els formularis

continus
22222080 Àlbums per a segells o col·leccions i mostres, de paper i cartó
22222090 Carpetes de taula, folres i altres articles de papereria, de paper i cartó
22223 Serveis d’impressió, excepte de periòdics
222231 Serveis d’impressió de llibres, prospectes, àlbums o llibres d’estampes per a nens i

quaderns infantils per dibuixar o acolorir i música manuscrita o impresa
22223100 Serveis d’impressió de llibres, prospectes, àlbums o llibres d’estampes per a nens i

quaderns infantils per dibuixar o acolorir i música manuscrita o impresa
222232 Altres serveis d’impressió ncaa
22223225 Serveis d’impressió de diaris que es publiquin menys de quatre vegades per setmana
22223229 Serveis d’impressió de publicacions periòdiques que es publiquin menys de quatre

vegades per setmana
22223230 Serveis d’impressió de manufactures cartogràfiques de totes classes, inclosos els

mapes murals, els plànols topogràfics i les esferes
22223243 Serveis d’impressió de targetes postals
22223245 Serveis d’impressió de calcomanies de qualsevol classe
22223250 Serveis d’impressió de calendaris de qualsevol classe, inclosos els calendaris de bloc
22223270 Serveis d’impressió de làmines, gravats i fotografies
22223290 Serveis d’impressió d’articles ncaa
2223 Serveis d’enquadernació
22231 Serveis d’enquadernació
222310 Serveis d’enquadernació
22231010 Serveis d’enquadernació de llibres i articles similars per plegatge, alçada, cosit,

encolada, guillotinada i preparació de cobertes
22231030 Serveis d’enquadernació de prospectes, revistes, catàlegs, impresos publicitaris i

articles similars, per plegatge, alçada, cosit, encolada, guillotinada i preparació de
cobertes

22231050 Altres serveis d’enquadernació com ara els del paper o cartó impresos
2224 Serveis de preimpressió
22241 Serveis de preimpressió
222410 Serveis de preimpressió
22241000 Serveis de preimpressió
22242 Planxes o cilindres d’impressió i altres elements d’impressió
222420 Planxes o cilindres d’impressió i altres elements d’impressió
22242001 Caràcters gràfics
22242003 Impresos tipogràfics
22242005 Planxes d’arts gràfiques
22242007 Heliografía
2225 Serveis auxiliars relacionats amb la impressió
22251 Serveis auxiliars relacionats amb la impressió
222510 Serveis auxiliars relacionats amb la impressió
22251000 Serveis auxiliars relacionats amb la impressió
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223 Serveis de reproducció de material enregistrat
2231 Serveis de reproducció d’enregistraments de so
22311 Serveis de reproducció d’enregistraments de so
223110 Serveis de reproducció d’enregistraments de so
22311010 Serveis de reproducció de discos
22311030 Serveis de reproducció de cintes magnètiques de so, d’amplària inferior o igual a 4

mm
22311050 Serveis de reproducció de cintes magnètiques de so d’amplària superior a 4 mm però

inferior o igual a 6,5 mm
22311070 Serveis de reproducció de discos compactes de so
2232 Serveis de reproducció d’enregistraments de vídeo
22321 Serveis de reproducció d’enregistraments de vídeo
223210 Serveis de reproducció d’enregistraments de vídeo
22321050 Serveis de reproducció de cintes magnètiques de vídeo, d’amplària superior a 6,5 mm
22321070 Serveis de reproducció de discos compactes de vídeo
2233 Serveis de reproducció de programes informàtics
22331 Serveis de reproducció de programes informàtics
223310 Serveis de reproducció de programes informàtics
22331030 Serveis de reproducció de cintes magnètiques amb informació de tractament de

dades d’amplària inferior o igual a 4 mm
22331050 Serveis de reproducció de cintes magnètiques amb informació de tractament de

dades d’amplària superior a 4 mm
22331070 Serveis de reproducció d’altres suports amb informació de tractament de dades

DF COC, PRODUCTES DE REFINACIÓ DE PETROLI I COMBUSTIBLES NUCLEARS
23 COC, PRODUCTES DE REFINACIÓ DE PETROLI I COMBUSTIBLES NUCLEARS
231 Productes de forn de coc
2310 Productes de forn de coc
23101 Coc i semicoc d’hulla, lignit o torba i carbó de retorta
231010 Coc i semicoc d’hulla, lignit o torba i carbó de retorta
23101030 Coc dels forns de coc (carbonització del carbó de coc a elevada temperatura) i coc de

gas (subproducte de les centrals de gas)
23101050 Semicoc de lignit (destil·lació del lignit a baixa temperatura)
23101070 Coc, ús no energètic (grafit artificial i coc per a electrodes; carbó de retorta i coc per a

electrodes)
23102 Quitrà destil·lat d’hulla, lignit o torba i altres quitrans minerals
231020 Quitrà destil·lat d’hulla, lignit o torba i altres quitrans minerals
23102000 Quitrà destil·lat d’hulla, lignit o torba i altres quitrans minerals
23109 Serveis industrials per a la producció de productes de forn de coc
231099 Serveis industrials per a la producció de productes de forn de coc
23109900 Serveis industrials per a la producció de productes de forn de coc
232 Productes de refinació de petroli
2320 Productes de refinació de petroli
23201 Productes de petroli refinat
232011 Gasolina per a motors (inclosa la gasolina d’aviació)
23201140 Gasolina d’aviació (petroli destil·lat, 30ºC a 220ºC, preparat especialment per a

motors de pistons d’aviació)
23201150 Gasolina per a motors, sense plom (petroli destil·lat, 30ºC a 220ºC, preparat per a

motors d’encesa per guspira que no contenen PTE (plom tetraetílic) o PTM (plom
tetrametíl·lic))

23201170 Gasolina per a motors, amb plom (petroli destil·lat, 30ºC a 220ºC, preparat per a
motors d’encesa per guspira que contenen PTE (plom tetraetílic) o PTM (plom
tetrametíl·lic) per augmentar l’octanatge

232012 Combustible per a avions de retropropulsió del tipus gasolina
23201200 Combustible per a avions de retropropulsió del tipus gasolina
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232013 Altres tipus d’oli lleuger de petroli i preparats lleugers ncaa
23201330 Matèria primera de refineries (oli lleuger, destil·lat semitractat que s’utilitza com a

matèria primera de refineries)
23201350 Nafta lleugera (destil·lat lleuger que s’utilitza com a matèria primera en la indústria

petroquímica)
23201370 Aiguarràs i gasolina industrial (petroli refinat destil·lat en el camp de la naftai del

querosè)
232014 Querosè (inclòs el combustible de tipus querosè per a avions de retropropulsió)
23201400 Querosè (inclòs el combustible de tipus querosè per a avions de retropropulsió)
232015 Gasoli
23201530 Matèria primera de refineries (oli pesat, destil·lat semitractat que s’utilitza com a

matèria primera de refineries)
23201550 Combustible dièsel (dièsel per a vehicles automòbils, petroli destil·lat, 180ºC a 380ºC,

que s’utilitza en el transport per carretera i tren)
23201570 Gasoli de calefacció (petroli destil·lado, 180ºC a 380ºC, que s’utilitza per a calefacció i

producció de vapor)
23201590 Gasoli no energètic (destil·lat pesat que s’utilitza com a matèria primera de la indústria

petroquímica)
232016 Altres tipus d’oli mitjà de petroli i preparats mitjans ncaa
23201630 Matèria primera de refineries (oli mitjà, destil·lat semitractat, que s’utilitza com a

matèria primera de refineria)
23201650 Nafta semifluida (destil·lat semifluid que s’utilitza com a matèria primera en la indústria

petroquímica)
232017 Combustibles per a calderes (fuel) ncaa
23201730 Matèria primera de refineries (gasoli utilitzat com a matèria primera de refineries)
23201750 Gasoli en baix contingut en sofre (menys de l’1%)
23201770 Gasoli amb alt contingut amb sofre (més de l’1%)
23201790 Gasoli no energètic (gasoli que s’utilitza com a matèria primera en la indústria

petroquímica)
232018 Olis lubrificants de petroli, preparats pesants ncaa i altres tipus d’oli de petroli
23201830 Matèria primera de refineries (olis lubrificants utilitzats com a matèria primera de

refineries)
23201850 Olis lubrificants (destil·lats líquids, amb un pes d’olis de petroli superior o igual al

70%, extrets per destil·lació del cru, fins i tot els olis per a motors, industrials i lubrifi-
cants consistents)

23202 Gasos de petroli i altres hidrocarburs gasosos liquats, excepte el gas natural
232021 Propà i butà liquats
23202120 Gasos liquats de petroli primaris (GLP) (barreja d’hidrocarburs lleugers, que es manté

en estat líquid augmentant la pressió i que s’utilitza per a la producció d’energia o
calor)

23202130 Matèria primera de refineries (gasos liquats de petroli primaris (GLP), propà i butà
utilizats com a matèria primera de refineries)

23202170 Gasos liquats de petroli primaris (GLP) d’ús no energètic (propà i butà utilizats com a
matèria primera en la indústria petroquímica)

232022 Etilè, propilè, butilè, butadiè, liquats i altres gasos de petroli o hidrocarburs gasosos,
excepte el gas natural

23202200 Etilè, propilè, butilè, butadiè, liquats i altres gasos de petroli o hidrocarburs gasosos,
excepte el gas natural

23203 Altres productes de petroli
232031 Vaselina, ceres de parafina, cera de petroli i altres ceres
23203100 Vaselina, ceres de parafina, cera de petroli i altres ceres
232032 Coc de petroli, betum de petroli i altres residus d’oli de petroli o de minerals bitumino-

sos
23203240 Coc de petroli (producte negre sòlid que s’obté mitjançant craqueig o carbonització

de residus de matèries primeres, 90 o 95% de carbó)
23203250 Betum de petroli (material termoplàstic sòlid o semisòlid, de color negre o marró fosc,
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amb propietats impermeables i adhesives)
23203270 Altres residus d’oli de petroli o de minerals bituminosos
23204 Residus de petroli
232040 Residus de petroli
23204000 Residus de petroli
23209 Serveis industrials per a la producció de productes de petroli refinat
232099 Serveis industrials per a la producció de productes de petroli refinat
23209900 Serveis industrials per a la producció de productes de petroli refinat
233 Combustibles nuclears i residus radioactius
2330 Combustibles nuclears i residus radioactius
23301 Elements radioactius, isòtops radioactius i els compostos, residus radioactius
233011 Urani natural i els compostos
23301100 Urani natural i els compostos
233012 Urani enriquit, plutoni i els compostos
23301200 Urani enriquit, plutoni i els compostos
233013 Urani empobrit, tori i els compostos
23301300 Urani empobrit, tori i els compostos
233014 Elements radioactius i isòtops radioactius i els compostos ncaa, residus radioactius
23301400 Elements radioactius i isòtops radioactius i els compostos ncaa, residus radioactius
23302 Elements combustibles (cartutxos) no irradiats, per a reactors nuclears
233020 Elements combustibles (cartutxos) no irradiats, per a reactors nuclears
23302000 Elements combustibles (cartutxos) no irradiats, per a reactors nuclears
23309 Serveis de tractament de residus radioactius
233090 Serveis de tractament de residus radioactius
23309000 Serveis de tractament de residus radioactius

DG PRODUCTES QUÍMICS
24 PRODUCTES QUÍMICS
241 Productes químics bàsics
2411 Gasos industrials
24111 Gasos industrials
241111 Hidrogen, argó, altres gasos nobles, nitrogen i oxigen
24111125 Argó gasós o líquid
24111127 Argó sòlid
24111130 Gasos nobles, excepte l’argó
24111150 Hidrogen
24111160 Nitrogen
24111170 Oxigen
241112 Diòxid de carboni i altres compostos oxigenats inorgànics d’elements no metàl·lics,

excepte de diòxid de silici i de sofre
24111235 Diòxid de carboni gasós o líquid
24111237 Diòxid de carboni sòlid
24111250 Triòxid de sofre i triòxid de diarsènic
24111270 Òxids de nitrogen
24111290 Altres compostos oxigenats inorgànics dels elements no metàl·lics, excepte de diòxid

de silici i de sofre
241113 Aire líquid i comprimit
24111300 Aire líquid i comprimit
24119 Serveis industrials per a la fabricació de gasos industrials
241199 Serveis industrials per a la fabricació de gasos industrials
24119900 Serveis industrials per a la fabricació de gasos industrials
2412 Colorants i pigments
24121 Òxids, peròxids i hidròxids
241211 Òxid i peròxid de zinc i òxid de titani
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24121130 Òxid i peròxid de zinc
24121150 Òxid de titani
241212 Òxids i hidròxids de crom, manganès, plom i coure
24121215 Triòxid de crom
24121219 Òxids i hidròxids de crom, excepte el triòxid de crom
24121235 Diòxid de manganès
24121239 Òxids de manganès, excepte el diòxid de manganès
24121253 Monòxid de plom (litargiri i massicot)
24121255 Mini i mini ataronjat
24121257 Òxids de plom ncaa
24121270 Òxids i hidròxids de coure
241213 Altres òxids, hidròxids i peròxids metàl·lics
24121313 Òxids i hidròxids de ferro
24121315 Terres colorants amb un contingut d’òxid de ferro combinat superior o igual al 70%,

en pes
24121330 Òxids i hidròxids de cobalt; òxids de cobalt comercials
24121353 Òxids i hidròxids de liti
24121355 Òxids i hidròxids de vanadi
24121363 Òxids i hidròxids de níquel
24121365 Òxids de germani i diòxid de zirconi
24121373 Òxids i hidròxids de molibdè
24121375 Òxids d’antimoni
24121390 Altres bases inorgàniques, òxids, hidròxids i peròxids metàl·lics, ncaa
24122 Extrets adobadors o tintoris, tanins i els derivats, matèries colorants ncaa
241221 Matèries colorants orgàniques sintètiques, laques colorants i els derivats
24122110 Colorants dispersos i els derivats
24122120 Colorants àcids i els derivats, colorants mordents i els derivats
24122130 Colorants bàsics i els derivats
24122140 Colorants directes i els derivats
24122150 Altres matèries colorants orgàniques sintètiques
24122160 Productes orgànics sintètics utilitzats per a l’avivatge fluorescent
24122170 Laques colorants i els derivats
241222 Extrets adobadors d’origen vegetal, tanins i els derivats, matèries colorants d’origen

vegetal o animal i els derivats
24122250 Extrets adobadors d’origen vegetal, tanins i les sals, èters, èsters i altres derivats
24122270 Productes adobadors d’origen vegetal o animal i els derivats
241223 Productes adobadors orgànics sintètics i altres productes adobadors i els derivats
24122330 Productes adobadors orgànics sintètics
24122350 Altres productes adobadors i els derivats ncaa
241224 Matèries colorants ncaa i productes inorgànics utilitzats com a luminòfors
24122415 Pigments i preparats a base de diòxid de titani, amb un contingut en diòxid de titano

superior o igual al 80% en pes
24122419 Altres pigments i preparats a base de diòxid de titani
24122430 Pigments i preparats a base de compostos de crom
24122450 Pigments i preparats a base de compostos de cadmi
24122470 Altres matèries colorants, preparats i luminòfors
24129 Serveis industrials per a la fabricació de colorants i pigments
241299 Serveis industrials per a la fabricació de colorants i pigments
24129900 Serveis industrials per a la fabricació de colorants i pigments
2413 Productes químics inorgànics bàsics
24131 Elements químics ncaa, àcids inorgànics i els compostos
241311 Metal·loides
24131111 Clor
24131113 Iode
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24131115 Fluor
24131117 Brom
24131120 Sofre sublimat o precipitat i sofre col·loïdal
24131130 Carboni (negres de fum i altres formes de carboni ncaa)
24131140 Bor i tel·luri
24131153 Silici, amb un contingut superior o igual al 99,99% en pes
24131155 Silici, amb un contingut inferior al 99,99% en pes
24131160 Fòsfor
24131170 Arsènic
24131190 Seleni
241312 Compostos halogenats o sulfurats dels elements no metàl·lics
24131235 Clorurs i oxiclorurs de fòsfor
24131237 Halurs i oxihalurs d’elements no metàl·lics, excepte el fòsfor
24131250 Disulfur de carboni
24131270 Trisulfur de fòsfor comercial i sulfurs d’elements no metàl·lics, excepte el carboni
241313 Metalls alcalins o metalls alcalinoterris, metalls de les terres rares, escandi, itri i

mercuri
24131325 Sodi
24131329 Metalls alcalins, excepte el sodi
24131330 Calci
24131350 Estronci i bari
24131370 Metalls de les terres rares, escandi i itri
24131380 Mercuri
241314 Clorur d’hidrogen (àcid clorhídric), òleum, altres àcids inorgànics, diòxid de silici i

sofre, pentaòxid de difòsfor
24131413 Clorur d’hidrogen (àcid clorhídric)
24131415 Àcid clorosulfúric
24131433 Àcid sulfúric
24131435 Òleum
24131453 Pentaòxid de difòsfor
24131455 Àcid fosfòric i àcids polifosfòrics
24131460 Òxids de bor, àcids bòrics i àcids inorgànics ncaa
24131473 Fluorur d’hidrogen (àcid fluorhídric)
24131475 Diòxid de silici
24131477 Diòxid de sofre
241315 Òxids, hidròxids i peròxids metàl·lics, hidrazina i hidroxilamina amb les sals inorgàni-

ques
24131525 Hidròxid de sodi sòlid (sosa càustica)
24131527 Hidròxid de sodi en dissolució aquosa (lleixiu de sosa càustica)
24131535 Hidròxid de potassi sòlid (potassa càustica)
24131537 Hidròxid de potassi en dissolució aquosa (lleixiu de potassa càustica)
24131550 Peròxids de sodi o de potassi
24131560 Hidròxid i peròxid de magnesi, òxids, hidròxids, peròxids, d’estronci i bari
24131570 Hidròxid d’alumini
24131580 Hidrazina i hidroxilamina i les seves sals inorgàniques
24132 Halogenats metàl·lics, hipoclorurs, clorats i perclorats
241321 Halogenats metàl·lics
24132110 Fluorurs, fluorosilicats, fluoroaluminats i altres sals complexes de fluor
24132130 Clorurs, excepte d’amoni
24132150 Oxiclorurs i hidroxiclorurs de coure i altres metalls
24132170 Bromurs i oxibromurs, iodurs i oxiiodurs
241322 Hipoclorurs, clorats i perclorats
24132235 Hipoclorit de calci comercial i altres hipoclorits de calci
24132239 Hipoclorits (excepte de calci), clorits i hipobromits
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24132255 Clorat de sodi
24132259 Altres clorats, perclorats, perbromats i periodats
24133 Sulfurs i sulfats, nitrats, fosfats i carbonats
241331 Sulfurs, sulfits i sulfats
24133113 Sulfurs i polisulfurs
24133115 Ditionits i sulfoxilats
24133133 Sulfits
24133135 Tiosulfats
24133153 Sulfat d’alumini
24133155 Sulfat de bari
24133157 Sulfats, excepte d’alumini i de bari
24133173 Alums
24133175 Peroxosulfats (persulfats)
241332 Fosfinats, fosfonats, fosfats, polifosfats i fosfats de triamoni
24133210 Nitrats, excepte de potassi
24133220 Fosfinats i fosfonats
24133230 Fosfats de monosodi o disodi
24133240 Hidrogenoortofosfat de calci (fosfat dicàlcic)
24133250 Fosfats de trisodi, potassi, altres fosfats càlcics i polifosfats
24133260 Fosfat de triamoni
24133270 Trifosfat de sodi (tripolifosfat de sodi)
241333 Carbonats
24133310 Carbonat de disodi
24133320 Hidrogenocarbonat (bicarbonat) de sodi
24133330 Carbonat de potassi
24133340 Carbonat de calci
24133350 Carbonat de bari
24133360 Carbonat de plom
24133371 Carbonat de liti
24133373 Carbonat d’estronci
24133379 Altres carbonats, peroxocarbonats
24134 Sals d’altres metalls
241341 Sals d’àcids oxometàl·lics i peroxometàl·lics, metalls preciosos en forma col·loïdal
24134110 Aluminats
24134120 Cromats de zinc o plom
24134130 Dicromats de sodi, potassi, altres cromats i dicromats i peroxocromats
24134140 Manganits, manganats i permanganats
24134150 Molibdats
24134160 Wolframats (tungstats)
24134170 Altres sals dels àcids oxometàl·lics i peroxometàl·lics ncaa
24134183 Nitrat d’argent
24134185 Metalls preciosos en estat col·loïdal, les amalgames i compostos, excepte el nitrat

d’argent
241342 Altres compostos inorgànics ncaa (inclosa l’aigua destil·lada i les amalgames diferents

de les de metalls preciosos)
24134250 Aigua destil·lada
24134290 Altres compostos inorgànics ncaa, excepte l’aigua destil·lada
24135 Altres substàncies químiques inorgàniques bàsiques
241351 Aigua pesant, altres isòtops i els compostos
24135100 Aigua pesant, altres isòtops i els compostos
241352 Cianurs, oxicianurs i cianurs complexos, fulminats, cianats i tiocianats, silicats, borats,

peroxoborats (perborats) i altres sals d’àcids inorgànics de peroxoàcids
24135220 Cianurs, oxicianurs i cianurs complexos
24135230 Fulminats, cianats i tiocianats
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24135240 Silicats i silicats comercials dels metalls alcalins
24135250 Tetraborats de disodi i altres borats
24135260 Peroxoborats
24135270 Silicats dobles o complexos
24135290 Altres sals dels àcids o peroxoàcids inorgànics, excepte les azides
241353 Peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada)
24135300 Peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada)
241354 Fosfurs, carburs, hidrurs, nitrurs, azides, silicurs i borurs
24135430 Fosfurs, excepte els ferrofòsfors
24135450 Carburs, encara que no siguin de constitució química definida
24135470 Hidrurs, nitrurs, azides, silicurs i borurs
241355 Compostos dels metalls de les terres rares, d’itri, d’escandi o de les mescles

d’aquests metalls
24135500 Compostos dels metalls de les terres rares, d’itri, d’escandi o de les mescles

d’aquests metalls
241356 Altres tipus de sofre, excepte el sublimat, precipitat i col·loïdal
24135600 Altres tipus de sofre, excepte el sublimat, precipitat i col·loïdal
241357 Pirites de ferro torrades (cendres de pirites)
24135700 Pirites de ferro torrades (cendres de pirites)
241358 Quars piezoelèctric, altres pedres sintètiques o reconstituïdes, en brut o simplement

serrades o desbastades
24135850 Quars piezoelèctric
24135870 Pedres sintètiques o reconstituïdes, en brut o simplement serrades o desbastades
24139 Serveis industrials per a la fabricació de productes bàsics de química inorgànica
241399 Serveis industrials per a la fabricació de productes bàsics de química inorgànica
24139900 Serveis industrials per a la fabricació de productes bàsics de química inorgànica
2414 Productes químics orgànics bàsics
24141 Hidrocarburs i els derivats
241411 Hidrocarburs acíclics
24141120 Hidrocarburs acíclics saturats, amb una puresa superior o igual al 95% en pes
24141130 Etilè, amb una puresa superior o igual al 90% en pes
24141140 Propè (propilè), amb una puresa superior o igual al 90% en pes
24141150 Butè (butilè) i els isòmers
24141165 Butà-1 i 3-diè, amb una puresa superior o igual al 90% en pes
24141167 Isoprè, amb una puresa superior o igual al 90% en pes
24141190 Hidrocarburs acíclics no saturats ncaa, amb una puresa superior o igual al 90% en

pes
241412 Hidrocarburs cíclics
24141213 Ciclohexà
24141215 Ciclànics, ciclènics i cicloterpènics, excepte el ciclohexà
24141223 Benzè, amb una puresa superior o igual al 95% en pes
24141225 Toluè, amb una puresa superior o igual al 95% en pes
24141243 O-xilè, amb una puresa superior o igual al 95% en pes
24141245 P-xilè, amb una puresa superior o igual al 95% en pes
24141247 M-xilè i mescles d’isòmers del xilè, amb una puresa superior o igual al 95% en pes
24141250 Estirè
24141260 Etilbenzè
24141270 Cumè
24141280 Naftalè (amb un punt de cristal·lització superior o igual a 79,4º) i antracè (amb una

puresa superior o igual al 90% en pes)
24141290 Bifenil, trifenil i hidrocarburs cíclics ncaa
241413 Derivats clorats d’hidrocarburs acíclics
24141313 Clorometà (clorur de metil) i cloroetà (clorur d’etil)
24141315 Diclorometà (clorur de metilè)
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24141323 Cloroform (triclorometà)
24141325 Tetraclorur de carboni
24141353 1,2-dicloroetà (diclorur d’etilè)
24141357 Derivats clorats saturats dels hidrocarburs acíclics ncaa
24141371 Clorur de vinil (cloroetilè)
24141373 Tricloroetilè
24141375 Tetracloroetilè (percloroetilè)
24141379 Derivats clorats no saturats dels hidrocarburs acíclics ncaa
241414 Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats d’hidrocarburs, halogenats o no
24141450 Derivats sulfonats d’hidrocarburs, amb les sals i èsters etílics
24141470 Derivats nitrats o nitrosats dels hidrocarburs
24141490 Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats dels hidrocarburs ncaa
241415 Altres derivats d’hidrocarburs
24141510 Derivats fluorats, bromats i iodats, dels hidrocarburs acíclics
24141530 Derivats halogenats dels hidrocarburs acíclics => 2 halògens diferents
24141553 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexaclorociclohexà
24141559 Derivats halogenats dels hidrocarburs ciclànics, ciclènics o cicloterpènics ncaa
24141573 Clorobenzè, o-diclorobenzè i p-diclorobenzè
24141575 Hexaclorobenzè i DTT (1, 1, 1-tricloro-2, 2-bis(p-clorofenil)età)
24141579 Derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics ncaa
24142 Alcohols, fenols, fenols alcohols amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o

nitrosats i alcohols grassos industrials
241421 Alcohols grassos industrials
24142100 Alcohols grassos industrials
241422 Alcohols monohídrics
24142210 Metanol (alcohol metílic)
24142220 Propà-1-ol (alcohol propílic) i propà-2-ol (alcohol isopropílic)
24142230 Butà-1-ol (alcohol n-butílic)
24142240 Altres butanols ncaa
24142250 Pentanol (alcohol amílic) amb els isòmers
24142263 Octanol (alcohol octílic) amb els isòmers
24142269 Alcohol làuric, alcohol cetílic, alcohol esteàric i altres monoalcohols saturats
24142273 Alcohols terpènics acíclics
24142275 Alcohol alílic i altres monoalcohols no saturats
241423 Diols, polialcohols, alcohols cíclics i els derivats
24142310 Etilenglicol (etanodiol)
24142320 Propilenglicol (propà-1,2-diol)
24142333 D-glucitol (sorbitol)
24142339 Altres diols i els polialcohols (excepte el D-glucitol (sorbitol))
24142350 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats d’alcohols acíclics
24142373 Alcohols ciclànics, ciclènics o cicloterpènics
24142375 Alcohols aromàtics
241424 Fenols, fenols alcohols i els derivats
24142415 Fenol (hidroxibenzè) amb les sals
24142417 Cresols amb les sals
24142419 Altres monofenols amb les sals
24142433 4, 4'-isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropà) amb les sals
24142439 Polifenols (incloses les sals; excepte 4,4-isopropilidendifenol) i fenols-alcohols
24142453 Derivats halogenats dels fenols o dels fenols alcohols
24142455 Derivats sulfonats dels fenols o dels fenols alcohols
24142459 Altres derivats halogenats, sulfonats, nitrats dels fenols o fenols alcohols ncaa
24143 Àcids grassos monocarboxílics industrials, àcids carboxílics i els derivats
241431 Àcids grassos monocarboxílics industrials; olis grassos procedents de la refinació
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24143120 Àcid esteàric industrial
24143130 Àcid oleic industrial
24143150 Àcids grassos industrials del talloil
24143195 Altres àcids grassos monocarboxílics industrials, àcids grassos destil·lats
24143197 Altres àcids grassos monocarboxílics industrials, destil·lats d’àcids grassos, ncaa
241432 Àcids monocarboxílics acíclics saturats i els derivats
24143215 Acetat d’etil
24143217 Acetat de vinil
24143219 Altres èsters de l’àcid acètic, ncaa
24143220 Àcid mono-, di- o tri-cloroacètic, propiònic, butíric i valeriànic, amb les sals i els èsters
24143235 Àcid palmític
24143237 Sals i èsters de l’àcid palmític
24143243 Sals de l’àcid esteàric
24143245 Àcid esteàric
24143247 Èsters de l’àcid esteàric
24143253 Àcid fòrmic
24143255 Sals i èsters de l’àcid fòrmic
24143271 Àcid acètic
24143273 Acetat de sodi
24143275 Acetats de cobalt
24143277 Anhídrid acètic
24143279 Sals de l’àcid acètic, excepte sodi i cobalt
24143285 Àcid làuric amb les sals i els èsters
24143287 Àcids monocarboxílics acíclics saturats i els derivats ncaa
241433 Àcids monocarboxílics no saturats, policarboxílics acíclics ciclànics, ciclènics o

cicloterpènics i els derivats
24143310 Àcid acrílic amb les sals, àcids monocarboxílics, ciclànics, ciclènics i cicloterpènics,

amb els derivats, ncaa
24143320 Èsters de l’àcid acrílic
24143330 Àcid metacrílic amb les sals
24143340 Èsters de l’àcid metacrílic
24143350 Àcids oleic, linoleic o linolènic, amb les sals i els èsters
24143363 Àcid benzoic, amb les sals i els èsters
24143365 Peròxid de benzoïl i clorur de benzoïl
24143367 Àcid fenilacètic, amb les sals i els èsters
24143370 Àcids monocarboxílics aromàtics, amb els anhídrids i els derivats, ncaa
24143383 Àcid oxàlic, azelaic i altres àcids policarboxílics acíclics, ciclànics, ciclènics o

cicloterpènics amb les sals i els èsters, ncaa
24143385 Àcid adípic, amb les sals i els èsters
24143387 Anhídrid maleic
241434 Àcids policarboxílics i carboxílics aromàtics, amb funcions oxigenades addicionals, i

els derivats (excepte l’àcid salicílic i les seves sals)
24143413 Ortoftalats de dibutil
24143415 Ortoftalats de dioctil
24143423 Ortoftalats de dinonil o de didecil
24143425 Altres èsters de l’àcid ortoftàlic ncaa
24143433 Anhídrid ftàlic
24143435 Àcid tereftàlic amb les sals
24143443 Tereftalat de dimetil
24143445 Àcids policarbònics aromàtics, amb els anhídrids i els derivats, ncaa
24143473 Àcid cítric, amb les sals i els èsters
24143475 Àcids carboxílics amb funcions alcohol i fenol
24144 Compostos orgànics amb funcions nitrogenades
241441 Compostos amb funció amina
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24144113 Mono-, di- o trimetilamina amb les sals
24144115 Dietilamina amb les sals
24144117 Monoamines acícliques ncaa, amb els derivats i les sals
24144123 Etilendiamina amb les sals
24144125 Hexametilendiamina amb les sals
24144127 Poliamines acícliques ncaa, amb els derivats i les sals
24144130 Mono i poliamines, ciclàniques i cicloterpèniques, amb els derivats i les sals
24144151 Anilina amb les sals
24144153 Derivats de l’anilina amb les sals
24144155 Toluïdines, amb els derivats i les sals
24144157 Altres monoamines aromàtiques, amb els derivats i les sals
24144170 Poliamines aromàtiques, amb els derivats i les sals
241442 Compostos aminats amb funció oxigenada, excepte la lisina i l’àcid glutàmic
24144233 Monoetanolamina amb les sals
24144235 Dietanolamina amb les sals
24144237 Trietanolamina amb les sals
24144239 Aminoalcohols, amb els èters i èsters i les sals, ncaa
24144290 Compostos aminats de funció oxigenada, excepte els aminoalcohols, lisina i àcid

glutàmic
241443 Ureïnes, compostos de funció carboxiamida, compostos de funció nitril i els derivats
24144310 Ureïnes, amb els derivats i les sals
24144320 Sacarina amb les sals
24144330 Imides, amb els derivats i les sals, excepte la sacarina
24144340 Imines, amb els derivats i les sals
24144350 Acrilonitril
24144360 1-cianoguanidina
24144370 Altres compostos amb funció nitril
241444 Compostos amb altres funcions nitrogenades
24144420 Compostos diazoics, azoics o azoxi
24144430 Derivats orgànics de la hidrazina o la hidroxilamina
24144450 Isocianats
24144490 Compostos amb altres funcions nitrogenades ncaa
24145 Compostos orgànics del sofre i altres compostos orgànics i inorgànics; compostos

heterocíclics ncaa
241451 Compostos orgànics del sofre i altres compostos orgànics i inorgànics
24145135 Ditiocarbonats, ditiocarbamats, mono-, di- o tetrasulfurs de tiourama
24145137 Metionina
24145139 Altres tiocompostos orgànics
24145150 Altres compostos orgànics i inorgànics
241452 Compostos heterocíclics ncaa, àcids nucleics amb les sals
24145210 Compostos heterocíclics amb heteroàtom(s) d’oxigen exclusivament
24145230 Compostos heterocíclics amb un cicle imidazol sense condensar, ncaa
24145250 Ciclocompost piridina, isoquinolina, lactames (excepte 6-hexanolactama) i altres

compostos heterocíclics amb heteroàtoms de nitrogen exclusivament
24145260 Melamina
24145270 6-hexanolactama (èpsilon caprolactama)
24145290 Altres compostos heterocíclics amb cicles tiazol, benzotiazol i altres cicles i àcids

nucleics
241453 Èsters fosfòrics i èsters d’altres àcids inorgànics amb els derivats i les sals
24145350 Èsters fosfòrics, amb els derivats i les sals (inclosos els lactofosfats)
24145375 Èsters tiofosfòrics (fosforotioats), amb els derivats i les sals
24145379 Èsters dels altres àcids inorgànics ncaa, excepte els halogenurs d’hidrogen
24146 Èters, peròxids orgànics, epòxids, acetals i hemiacetals i altres compostos orgànics
241461 Compostos amb funció aldehid
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24146111 Metanal (formaldehid)
24146113 Etanal (acetaldehid)
24146115 Butanal (butiraldehid i isòmer normal)
24146119 Altres aldehids acíclics sense altres funcions oxigenades, ncaa
24146120 Aldehids cíclics sense altres funcions oxigenades
24146130 Aldehids-alcohols
24146143 Vanil·lina (aldehid metilprotocatètic)
24146145 Etilvanil·lina (aldehid etilprotocatètic)
24146147 Aldehids-èters, aldehids-fenols i aldehids amb altres funcions oxigenades, ncaa
24146150 Polímers cíclics dels aldehids
24146160 Paraformaldehid
24146170 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats de compostos de funció aldehid
241462 Compostos amb funció cetona i quinona
24146211 Acetona
24146213 Butanona (metiletilcetona)
24146215 4-metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona)
24146219 Altres cetones acícliques sense altres funcions oxigenades ncaa
24146231 Alcanfor, cetones aromàtiques, cetones-alcohols, cetones-aldehids, cetones-fenols i

altres funcions oxigenades
24146233 Ciclohexanona i metilciclohexanones
24146235 Ionones i metilionones
24146239 Cetones ciclàniques i ciclèniques, sense altres funcions oxigenades, ncaa
24146260 Quinones
24146270 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats de cetones i quinones
241463 Èters, peròxids orgànics, epòxids, acetals i hemiacetals i els derivats
24146313 Èter dietílic (òxid de dietil)
24146319 Altres èters acíclics amb els derivats halogenats, sulfonats i nitrats, ncaa
24146323 Èters ciclànics, ciclènics amb els derivats halogenats, sulfonats i nitrats
24146325 Èters aromàtics amb els derivats halogenats, sulfonats i nitrats
24146333 2, 2'-oxidietanol (dietilenglicol)
24146339 Altres èters alcohols amb els derivats
24146350 Èters-fenols, èters-alcohols-fenols amb els seus derivats halogenats, sulfonats i nitrats
24146360 Peròxids d’alcohols, èters, cetones amb els derivats halogenats, sulfonats i nitrats
24146373 Oxirà (òxid d’etilè)
24146375 Metiloxirà (òxid de propilè)
24146379 Altres epòxids, epoxialcohols, epoxifenols i epoxièters
24146380 Acetals i semiacetals amb els derivats halogenats, sulfonats i nitrats
241464 Enzims i altres compostos orgànics, ncaa
24146430 Altres compostos orgànics, ncaa
24146450 Quall amb els concentrats
24146470 Altres enzims i preparats enzimàtics, ncaa
24147 Productes químics orgànics bàsics diversos
241471 Derivats de productes vegetals o de resina
24147120 Matèries minerals naturals activades i negre animal
24147130 Talloil (inclòs el refinat)
24147140 Essències de trementina, oli de pi i altres essències
24147150 Colofònia, àcids resínics amb els derivats, essència i oli de colofònia i gomes foses
24147170 Quitrans de fusta, metilè (nafta de fusta), pega vegetal i preparats vegetals a base

d’àcids resínics
241472 Carbó vegetal (inclòs l’aglomerat)
24147200 Carbó vegetal (inclòs l’aglomerat )
241473 Olis i altres productes de la destil·lació del quitrà d’hulla a alta temperatura, brea i coc

de brea
24147320 Benzol
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24147330 Toluol i xilol
24147340 Naftalè i mescles d’hidrocarburs aromàtics
24147350 Fenols
24147365 Olis de creosota
24147367 Altres olis i productes oliosos, ncaa
24147370 Brea i coc de brea, de quitrà d’hulla o d’altres quitrans minerals
24148 Lleixius residuals de la fabricació de pasta de cel·lulosa, excepte l’oli de resina
241480 Lleixius residuals de la fabricació de pasta de cel·lulosa, excepte l’oli de resina
24148000 Lleixius residuals de la fabricació de pasta de cel·lulosa, excepte l’oli de resina
24149 Serveis industrials per a la fabricació de productes bàsics de química orgànica
241499 Serveis industrials per a la fabricació de productes bàsics de química orgànica
24149900 Serveis industrials per a la fabricació de productes bàsics de química orgànica
2415 Adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
24151 Àcid nítric, àcids sulfonítrics i amoníac
241510 Àcid nítric, àcids sulfonítrics i amoníac
24151050 Àcid nítric i àcids sulfonítrics
24151075 Amoníac anhidre
24151077 Amoníac en dissolució aquosa
24152 Clorur d’amoni, nitrits, nitrats de potassi i carbonats d’amoni
241520 Clorur d’amoni, nitrits, nitrats de potassi i carbonats d’amoni
24152020 Clorur d’amoni
24152030 Nitrits
24152050 Nitrats de potassi
24152070 Carbonat d’amoni comercial i altres carbonats d’amoni
24153 Adobs nitrogenats, minerals o químics
241530 Adobs nitrogenats, minerals o químics
24153013 Urea amb un contingut de nitrogen superior al 45% en pes del producte anhidre sec
24153019 Urea amb un contingut de nitrogen inferior o igual al 45% en pes del producte anhidre

sec
24153023 Sulfat d’amoni
24153029 Sals dobles i mescles de sulfat d’amoni i nitrat d’amoni
24153030 Nitrat d’amoni
24153043 Mescles de nitrat d’amoni amb carbonat de calci, amb un contingut de nitrogen

inferior o igual al 28% en pes
24153045 Mescles de nitrat d’amoni amb carbonat de calci, amb un contingut de nitrogen

superior al 28% en pes
24153060 Sals dobles i mescles de nitrat de calci i nitrat d’amoni
24153070 Cianamida càlcica
24153080 Mescles d’urea amb nitrat d’amoni en dissolució aquosa o amoniacal
24153090 Altres adobs minerals o químics nitrogenats, ncaa
24154 Adobs fosfatats, minerals o químics
241540 Adobs fosfatats, minerals o químics
24154035 Superfosfats
24154037 Escòries de desfosforació
24154039 Altres adobs fosfatats minerals o químics, ncaa
24155 Adobs potàssics, minerals o químics
241550 Adobs potàssics, minerals o químics
24155030 Clorur de potassi
24155050 Sulfat de potassi
24155070 Altres adobs potàssics minerals o químics
24156 Adobs animals o vegetals
241560 Adobs animals o vegetals
24156000 Adobs animals o vegetals
24157 Nitrat de sodi
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241570 Nitrat de sodi
24157050 Nitrat de sodi natural
24157070 Nitrat de sodi, excepte el natural
24158 Adobs minerals o químics, ncaa
241580 Adobs minerals o químics, ncaa
24158010 Adobs minerals o químics en envasos d’un pes brut inferior o igual a 10 kg
24158023 Adobs amb nitrogen, fòsfor i potassi amb un contingut de nitrogen superior al 10% en

pes
24158025 Adobs amb nitrogen, fòsfor i potassi amb un contingut de nitrogen inferior o igual al

10% en pes
24158030 Hidrogenoortofosfat de diamoni (fosfat diamònic)
24158040 Dihidrogenoortofosfat d’amoni (fosfat monoamònic)
24158053 Adobs minerals o químics que continguin nitrats i fosfats, ncaa
24158059 Altres adobs minerals o químics amb nitrogen i fòsfor, ncaa
24158063 Superfosfats potàssics
24158069 Altres adobs que continguin fòsfor i potassi
24158090 Atres adobs minerals o químics, ncaa
24159 Serveis industrials per a la fabricació d’adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
241599 Serveis industrials per a la fabricació d’adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
24159900 Serveis industrials per a la fabricació d’adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
2416 Plàstics en formes primàries
24161 Polímers d’etilè, en formes primàries
241610 Polímers d’etilè, en formes primàries
24161035 Polietilè lineal de densitat inferior a 0,94, en formes primàries
24161039 Polietilè de densitat inferior a 0,94 en formes primàries, excepte el lineal
24161050 Polietilè de densitat superior o igual a 0,94, en formes primàries
24161070 Copolímers d’etilè i acetat de vinil, en formes primàries
24161090 Altres polímers d’etilè en formes primàries
24162 Polímers d’estirè, en formes primàries
241620 Polímers d’estirè, en formes primàries
24162035 Poliestirè expansible, en formes primàries
24162039 Poliestirè en formes primàries, excepte l’expansible
24162050 Copolímers d’estirè-acrilonitril (SAN), en formes primàries
24162070 Copolímers d’acrilonitril-butadiè-estirè (ABS), en formes primàries
24162090 Altres polímers d’estirè, en formes primàries
24163 Polímers de clorur de vinil o d’altres olefines halogenades, en formes primàries
241630 Polímers de clorur de vinil o d’altres olefines halogenades, en formes primàries
24163010 Policlorur de vinil sense mesclar amb altres substàncies, en formes primàries
24163023 Policlorur de vinil mesclat sense plastificar, en formes primàries
24163025 Policlorur de vinil mesclat plastificat, en formes primàries
24163043 Copolímers de clorur i acetat de vinil, pols per emmotllar
24163045 Copolímers de clorur i acetat de vinil, en la resta de formes primàries
24163050 Polímers de clorur de vinilidè, en formes primàries
24163063 Politetrafluoroetilè, pols per emmotllar
24163065 Politetrafluoroetilè, en la resta de formes primàries
24163070 Polímers fluorats en formes primàries, excepte el politetrafluoroetilè
24163090 Altres polímers d’olefines halogenades, en formes primàries
24164 Poliacetals, polièters i polièsters; policarbonats, resines alcídiques i epoxídiques, en

formes primàries
241640 Poliacetals, polièters i polièsters, policarbonats, resines alcídiques i epoxídiques, en

formes primàries
24164013 Poliacetals, en formes primàries
24164015 Polietilenglicols i altres polièter-alcohols, en formes primàries
24164023 Altres polièters i pols per emmotllar, excepte els polièter-alcohols
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24164025 Altres polièters en la resta de formes primàries, excepte els polièter-alcohols
24164030 Resines epoxídiques en formes primàries
24164043 Policarbonats, pols per emmotllar
24164045 Policarbonats, en la resta de formes primàries
24164050 Resines alcídiques en formes primàries
24164062 Politereftalat d’etilè, en formes primàries, amb un índex de viscositat superior o igual a

183 ml/g
24164064 Politereftalat d’etilè, en formes primàries, excepte amb un índex de viscositat superior

o igual a 183 ml/g
24164070 Altres polièsters no saturats líquids en formes primàries
24164083 Altres polièsters no saturats, excepte els líquids, pols per emmotllar
24164085 Altres polièsters no saturats, excepte els líquids, en la resta de formes primàries
24164093 Altres polièsters, en formes primàries, ncaa, pols per emmotllar
24164095 Altres polièsters ncaa, en la resta de formes primàries
24165 Altres plàstics en formes primàries i intercanviadors iònics
241651 Polímers de propilè o d’altres olefines, en formes primàries
24165135 Polipropilè, pols per emmotllar
24165137 Polipropilè, en la resta de formes primàries
24165150 Altres polímers de propilè o d’altres olefines, en formes primàries, ncaa
241652 Polímers d’acetat de vinil o d’altres èsters de vinil i altres polímers de vinil en formes

primàries
24165230 Polímers d’acetat de vinil en dispersió aquosa, en formes primàries
24165250 Polímers d’acetat de vinil en formes primàries, excepte els que estiguin en dispersió

aquosa
24165270 Alcohols polivinílics i altres polímers d’altres èsters vinílics en formes primàries,

excepte l’acetat de vinil
241653 Polímers acrílics en formes primàries
24165355 Polimetacrilat de metil, pols per emmotllar
24165357 Polimetacrilat de metil, en la resta de formes primàries
24165395 Altres polímers acrílics, pols per emmotllar
24165397 Altres polímers acrílics, en la resta de formes primàries
241654 Poliamides en formes primàries
24165450 Poliamides -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10, o -6,12, en formes primàries
24165495 Altres poliamides ncaa, pols per emmotllar
24165497 Altres poliamides ncaa en la resta de formes primàries
241655 Resines d’urea, de tiourea i de melamina, en formes primàries
24165555 Resines d’urea; resines de tiourea, pols per emmotllar
24165557 Resines d’urea; resines de tiourea, en la resta de formes primàries
24165575 Resines melamíniques, pols per emmotllar
24165577 Resines melamíniques, en la resta de formes primàries
241656 Altres resines amíniques, fenòliques i poliuretans, en formes primàries
24165635 Altres resines amíniques, ncaa, pols per emmotllar
24165637 Altres resines amíniques, ncaa, en la resta de formes primàries
24165655 Resines fenòliques, pols per emmotllar
24165657 Resines fenòliques, en la resta de formes primàries
24165670 Poliuretans en formes primàries
241657 Silicones en formes primàries
24165700 Silicones en formes primàries
241658 Altres plàstics en formes primàries ncaa
24165810 Resines de petroli, resines de cumarona, resines d’indè i politerpens, en formes

primàries
24165820 Polisulfurs, polisulfones i altres productes, en formes primàries
24165830 Acetats de cel·lulosa en formes primàries
24165840 Nitrats de cel·lulosa (inclosos els colodions), en formes primàries
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24165850 Èters de cel·lulosa i derivats de la cel·lulosa, en formes primàries
24165860 Polímers naturals i modificats, ncaa, en formes primàries
24165870 Intercanviadors de ions a base de polímers en formes primàries
24166 Rebutjos, retalls i residus de matèries plàstiques
241660 Rebutjos, retalls i residus de matèries plàstiques
24166000 Rebutjos, retalls i residus de matèries plàstiques
24169 Serveis industrials per a la fabricació de primeres matèries plàstiques
241699 Serveis industrials per a la fabricació de primeres matèries plàstiques
24169900 Serveis industrials per a la fabricació de primeres matèries plàstiques
2417 Cautxú sintètic en formes primàries
24171 Cautxú sintètic en formes primàries
241710 Cautxú sintètic en formes primàries
24171050 Làtex en formes primàries
24171090 Altres cautxús sintètics en formes primàries
24179 Serveis industrials per a la fabricació de cautxú sintètic en formes primàries
241799 Serveis industrials per a la fabricació de cautxú sintètic en formes primàries
24179900 Serveis industrials per a la fabricació de cautxú sintètic en formes primàries
242 Plaguicides i altres productes agroquímics
2420 Plaguicides i altres productes agroquímics
24201 Plaguicides i altres productes agroquímics
242011 Insecticides preparats per a la venda al detall
24201120 Insecticides a base de productes botànics i biològics
24201130 Insecticides a base d’hidrocarburs clorats
24201140 Insecticides a base de carbamats
24201150 Insecticides a base de compostos organofosforats
24201160 Insecticides a base de piretroides
24201170 Insecticides a base d’olis minerals
24201190 Altres insecticides
242012 Herbicides
24201220 Herbicides a base de fenoxifitohormones
24201230 Herbicides a base de triacines
24201240 Herbicides a base d’amines
24201250 Herbicides a base de carbamats
24201260 Herbicides a base de derivats de dinitroanilines
24201270 Herbicides a base de derivats d’urees, d’uracils i de sulfonilurees
24201290 Altres herbicides
242013 Productes inhibidors de la germinació, reguladors del creixement de les plantes
24201350 Inhibidors de la germinació cvd
24201370 Reguladors del creixement de les plantes cvd
242014 Desinfectants
24201430 Desinfectants a base d’amoni
24201450 Desinfectants a base de compostos halogenats
24201490 Altres desinfectants
242015 Fungicides, raticides i productes similars
24201552 Fungicides inorgànics
24201553 Fungicides a base de ditiocarbamats
24201555 Fungicides a base de benzimidazols
24201556 Fungicides a base de triazols i diazols
24201557 Fungicides a base de diacines i morfolines
24201559 Altres fungicides
24201573 Raticides anticoagulants
24201575 Altres raticides
24201579 Altres productes similars als fungicides i raticides
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24209 Serveis industrials per a la fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
242099 Serveis industrials per a la fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
24209900 Serveis industrials per a la fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
243 Pintures, vernissos i revestiments similars, tinta d’impremta i màstics
2430 Pintures, vernissos i revestiments similars, tinta d’impremta i màstics
24301 Pintures i vernissos a base de polímers
243011 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats, en un medi

aquós
24301150 Pintures i vernissos a base de polímers acrílics o vinílics, en un medi aquós
24301172 Altres pintures i vernissos a base de resines alcídiques, dispersos o dissolts, en un

medi aquós
24301173 Altres pintures i vernissos, pintures electroforètiques, dispersos o dissolts, en un medi

aquós
24301175 Altres pintures i vernissos, per utilitzar en interiors, dispersos o dissolts, en un medi

aquós
24301177 Altres pintures i vernissos, per utilitzar en exteriors, dispersos o dissolts, en un medi

aquós
243012 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats, en un medi no

aquós; altres dissolucions
24301225 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats, en un medi no

aquós, a base de polièsters, amb una proporció de dissolvent superior al 50% del pes
de la dissolució

24301229 Altres pintures i vernissos de polímers sintètics o naturals modificats, en un medi no
aquós, a base de polièsters

24301230 Pintures i vernissos a base de polímers acrílics o vinílics, en un medi no aquós, amb
una proporció de dissolvent superior al 50% del pes de la dissolució

24301255 Altres pintures i vernissos a base de polímers acrílics, en un medi no aquós
24301257 Altres pintures i vernissos a base de polímers vinílics, en un medi no aquós
24301270 Altres pintures i vernissos en un medi no aquós, amb una proporció de dissolvent

superior al 50% del pes de la dissolució
24301290 Altres pintures i vernissos a base de polímers sintètics en un medi no aquós
24302 Altres pintures, vernissos i productes afins, colors per a la pintura artística i tinta

d’impremta
243021 Pigments, opacificants, colors preparats, esmalts i vernissos vitrificables, llustres

líquids i similars, composició de sosa i sorra per fabricar vidre
24302130 Pigments, opacificants, colors preparats i preparats similars
24302150 Composicions vitrificables, terra galba i preparats similars
24302170 Llustres líquids i preparats similars, composició de sorra i sosa per fabricar vidre i

altres vidres
243022 Altres pintures i vernissos i preparats assecants
24302213 Altres pintures i vernissos a l’oli
24302215 Altres pintures i vernissos (excepte a l’oli), pigments a l’aigua per a acabaments en

cuir
24302220 Preparats assecants
24302230 Fulles per al marcatge de foc
24302243 Essència de perles o essència d’Orient
24302245 Altres pigments, tints i altres matèries colorants cvd
24302253 Màstics, ciments de resina i altres màstics
24302255 Pastes de farciment utilitzades en pintura
24302260 Altres pastes no refractàries i màstics utilitzats en la construcció
24302273 Dissolvents o diluents orgànics compostos a base d’acetat de butil, ncaa
24302279 Altres dissolvents o diluents orgànics compostos, ncaa
243023 Colors per a la pintura artística, l’ensenyament i la pintura de rètols, per matisar o per

a esbarjo i colors similars, en tubs i presentacions similars
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24302350 Colors per a la pintura artística, l’ensenyament i la pintura de rètols, per matisar o per
a esbarjo i colors similars, en tubs i presentacions similars, assortiments

24302370 Colors per a la pintura artística, l’ensenyament i la pintura de rètols, per matisar o per
a esbarjo i colors similars, en tubs i presentacions similars ncaa, excepte els assorti-
ments

243024 Tintes d’impremta
24302453 Tintes d’impremta negres, litogràfiques
24302455 Tintes d’impremta negres, flexogràfiques
24302459 Tintes d’impremta negres ncaa
24302473 Tintes d’impremta, litogràfiques, excepte les negres
24302475 Tintes d’impremta, flexogràfiques, excepte les negres
24302479 Tintes d’impremta ncaa, excepte les negres
24309 Serveis industrials per a la fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars,

tintes d’impremta i màstics
243099 Serveis industrials per a la fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars,

tintes d’impremta i màstics
24309900 Serveis industrials per a la fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars,

tintes d’impremta i màstics
244 Productes farmacèutics
2441 Productes farmacèutics bàsics
24411 Àcids salicílics, àcids o-acetilsalicílics, amb les sals i els èsters
244110 Àcids salicílics, àcids o-acetilsalicílics, amb les sals i els èsters
24411030 Àcids salicílics amb les sals
24411050 Àcids o-acetilsalicílics, amb les sals i els èsters
24411070 Altres èsters dels àcids salicílics i les seves sals
24412 Lisina, àcid glutàmic amb les sals, sals i hidròxids d’amoni quaternari,

fosfoaminolípids, amides, amb els derivats i les sals d’aquests compostos
244120 Lisina, àcid glutàmic amb les sals, sals i hidròxids d’amoni quaternari,

fosfoaminolípids, amides, amb els derivats i les sals d’aquests compostos
24412010 Lisina, amb els èsters i les sals
24412020 Àcid glutàmic amb les sals
24412030 Colina amb les sals
24412040 Lecitines i altres fosfoaminolípids
24412050 Sals i hidròxids d’amoni quaternari, ncaa
24412060 Amides acícliques (inclosos els carbamats acíclics) amb els derivats i les sals, ncaa
24412070 Amides cícliques (inclosos els carbamats) amb els derivats i les sals, ncaa, excepte les

ureïnes
24413 Compostos heterocíclics i sulfonamides
244131 Compostos heterocíclics
24413110 Lactones, excloses la cumarina, les metilcumarines i les etilcumarines, ncaa
24413120 Fenazona (antipirina) amb els derivats
24413130 Compostos amb un cicle pirazol sense condensar, ncaa
24413140 Hidantoïna amb els derivats
24413155 Malonilurea (àcid barbitúric), amb els derivats i les sals
24413159 Altres compostos amb un cicle pirimidina o piperazina
24413170 Compostos amb un cicle triazina sense condensar, excepte la melamina
24413180 Compostos amb estructura amb cicles fenotiazina, sense altres condensacions
244132 Sulfonamides
24413200 Sulfonamides
24414 Sucres químicament purs, èters, èsters de sucre amb les sals ncaa, excepte la

glucosa, la maltosa, la sacarosa, la lactosa i la fructosa
244140 Sucres químicament purs, èters, èsters de sucre amb les sals, ncaa, excepte la

glucosa, la maltosa, la sacarosa, la lactosa i la fructosa
24414000 Sucres químicament purs, èters i èsters de sucres amb les sals, ncaa, excepte la

glucosa, la maltosa, la sacarosa, la lactosa i la fructosa
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24415 Provitamines, vitamines i hormones, glucòsids i alcaloides vegetals amb els derivats,
antibiòtics

244151 Provitamines i vitamines amb els derivats
24415110 Provitamines sense mesclar
24415123 Vitamines A amb els derivats, sense mesclar
24415125 Vitamina B1 amb els derivats, sense mesclar
24415133 Vitamina B2 amb els derivats, sense mesclar
24415135 Àcid D- o DL-pantotènic (vitamina B3 o vitamina B5) amb els derivats, sense mesclar
24415143 Vitamina B6 amb els derivats, sense mesclar
24415145 Vitamina B12 amb els derivats, sense mesclar
24415153 Vitamina C amb els derivats, sense mesclar
24415155 Vitamina E amb els derivats, sense mesclar
24415159 Vitamines amb els derivats, sense mesclar, ncaa
24415190 Mescles i concentrats naturals de vitamines, sense mesclar
244152 Hormones amb els derivats i altres esteroides utilitzats principalment com a hormones
24415250 Insulina amb les sals
24415261 Hormones polipeptídiques, proteïques i glicoproteïques amb els derivats i similars

estructurals, excepte la insulina i les seves sals
24415263 Cortisona, hidrocortisona, prednisona (dehidrocortisona) i prednisolona

(dehidrohidrocortisona)
24415265 Derivats halogenats de les hormones corticosteroides
24415270 Estrògens i progestògens
24415281 Hormones esteroidees amb els derivats i similars estructurals, excepte cortisona,

hidrocortisona, prednisona i prednisolona, derivats halogenats de les hormones
corticosteroides, estrògens i progestògens

24415283 Hormones de la catecolamina amb els derivats i similars estructurals
244153 Glucòsids, alcaloides vegetals amb les sals, èters, èsters i altres derivats
24415313 Rutòsid (rutina) amb els derivats
24415315 Heteròsids amb les sals, èters, èsters i altres derivats, ncaa
24415323 Alcaloides de l’opi amb els derivats i les sals
24415325 Quinina amb les sals
24415329 Altres alcaloides de la quina (cincona) amb els derivats i les sals, ncaa
24415330 Cafeïna amb les sals
24415340 Efedrines amb les sals
24415350 Teofil·lina i aminofil·lina amb els derivats i les sals
24415360 Alcaloides de clavíceps de sègol amb els derivats i les sals
24415380 Alcaloides vegetals amb les sals, èters, èsters i altres derivats, excepte opi, quina

(cincona), cafeïna, efedrines, teofil·lina i aminofil·lina, alcaloides de clavíceps de sègol
244154 Antibiòtics
24415430 Penicil·lines amb els derivats amb estructura d’àcid penicil·lànic i les seves sals
24415440 Estreptomicines amb els derivats i les sals
24415450 Tetraciclines amb els derivats i les sals
24415460 Cloranfenicol amb els derivats i les sals
24415470 Eritromicina amb els derivats i les sals
24415490 Altres antibiòtics, ncaa
24416 Glàndules i altres òrgans, extrets de glàndules i altres òrgans humans i animals, ncaa
244160 Glàndules i altres òrgans, extrets de glàndules i altres òrgans humans i animals, ncaa
24416010 Glàndules i altres òrgans dessecats
24416020 Extrets de glàndules i d’altres òrgans o de les seves secrecions
24416030 Heparina amb les sals i altres substàncies humanes o animals per a usos profilàctics,

ncaa
24416050 Sang humana i animal, cultius de microorganismes, toxines i productes similars ncaa,

excepte llevats
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24419 Serveis industrials per a la fabricació de productes farmacèutics bàsics
244199 Serveis industrials per a la fabricació de productes farmacèutics bàsics
24419900 Serveis industrials per a la fabricació de productes farmacèutics bàsics
2442 Preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d’ús medicinal
24421 Medicaments
244211 Medicaments que contenen penicil·lines o altres antibiòtics
24421130 Medicaments que contenen penicil·lines, estreptomicines o els derivats, ncvd
24421150 Medicaments que contenen altres antibiòtics ncvd
24421160 Medicaments que contenen penicil·lines, estreptomicines o els derivats, dosificats,

cvd
24421180 Medicaments que contenen altres antibiòtics cvd
244212 Medicaments que contenen hormones, sense antibiòtics
24421230 Medicaments que contenen insulina, sense antibiòtics, ncvd
24421250 Medicaments que contenen altres hormones, sense antibiòtics ni insulina, ncvd, ncaa
24421260 Medicaments que contenen insulina, sense antibiòtics, cvd
24421265 Medicaments que contenen hormones corticosteroides, amb els derivats i similars

estructurals, dosificats cvd
244213 Medicaments que contenen alcaloides o els derivats, sense hormones ni antibiòtics,

medicaments, ncaa
24421310 Medicaments que contenen alcaloides o els derivats, sense hormones ni antibiòtics,

ncvd
24421320 Medicaments constituïts per productes mesclats o sense mesclar, sense hormones ni

antibiòtics, per a usos terapèutics o prolifàctics ncvd, ncaa
24421340 Medicaments que contenen alcaloides o els derivats, sense hormones ni antibiòtics,

cvd
24421360 Medicaments que contenen vitamines naturals o reproduïdes per síntesi, sense

hormones ni antibiòtics cvd, ncaa
24421380 Medicaments constituïts per productes mesclats o sense mesclar, sense hormones ni

antibiòtics, cvd, ncaa
24422 Altres productes farmacèutics
244221 Sèrums immunitzats i vacunes
24422120 Sèrums específics d’animals o de persones immunitzats i altres components de la

sang
24422140 Vacunes per a la medicina humana
24422160 Vacunes per a la medicina veterinària
244222 Preparats químics anticonceptius a base d’hormones o d’espermicides
24422200 Preparats químics anticonceptius a base d’hormones o d’espermicides
244223 Reactius de diagnosi i altres productes farmacèutics
24422320 Reactius per a la determinació dels grups o dels factors sanguinis
24422340 Preparats opacificants per a exàmens radiològics i reactius de diagnosi concebuts per

usar en els pacients
24422360 Ciments i altres productes d’obturació dental; ciment per a la refecció d’ossos
24422370 Preparats en forma de gel per a ser utilitzats en medicina o veterinària com a lubrifi-

cant per a determinades parts del cos en operacions quirúrgiques o exàmens mèdics
244224 Embenats adhesius, catgut i materials similars, farmacioles de primers auxilis
24422410 Apòsits i articles similars, impregnats amb una capa adhesiva, cvd
24422430 Buates, gases, benes i articles similars cvd, ncaa, excepte els apòsits, impregnats

amb una capa adhesiva
24422450 Material esterilitzat per a sutures quirúrgiques, laminàries i hemostàtics reabsorbents
24422470 Estoigs i caixes de farmàcia equipats per a cures d’urgència
244225 Residus de productes farmacèutics
24422500 Residus de productes farmacèutics
244299 Serveis industrials per a la fabricació de preparats farmacèutics i altres productes

farmacèutics d’ús medicinal
24429900 Serveis industrials per a la fabricació de preparats farmacèutics i altres productes
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farmacèutics d’ús medicinal
245 Sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament, perfums i productes de

bellesa i higiene
2451 Sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
24511 Glicerol
245110 Glicerol
24511050 Glicerol en brut, aigües i lleixius glicerinosos
24511070 Glicerol (inclòs el sintètic), exclòs en brut
24512 Agents tensioactius orgànics, excepte el sabó
245120 Agents tensioactius orgànics, excepte el sabó
24512020 Agents tensioactius orgànics aniònics, excepte el sabó
24512030 Agents tensioactius orgànics catiònics, excepte el sabó
24512050 Agents tensioactius orgànics no iònics, excepte el sabó
24512090 Agents tensioactius orgànics ncaa, excepte el sabó
24513 Sabó, preparats per rentar i netejar
245131 Sabó, productes i preparats orgànics tensioactius, utilitzats com a sabó
24513120 Sabó, productes i preparats orgànics tensioactius, en barres, revestits amb sabó o

detergent, de tocador
24513153 Sabó, productes i preparats orgànics tensioactius, en barres, revestits amb sabó o

detergent, industrials
24513155 Sabó, productes i preparats orgànics tensioactius, en barres, revestits amb sabó o

detergent, domèstics
24513159 Sabó, productes i preparats orgànics tensioactius, en barres, revestits amb sabó o

detergent, ncaa, excepte de tocador
24513173 Sabó en altres formes, flocs, grànuls o pólvores
24513179 Sabó en altres formes, ncaa
24513183 Productes i preparats tensoactius orgànics per a la neteja de la pell, amb o sense

sabó,cvd
245132 Detergents i preparats per rentar
24513240 Preparats tensoactius, amb o sense sabó, cvd, excepte els utilitzats com a sabó
24513252 Preparats tensoactius per rentar i netejar roba normal, cvd
24513253 Preparats tensoactius per rentar i netejar roba delicada, cvd
24513257 Preparats tensoactius per rentar i netejar vaixelles, cvd
24513259 Preparats tensoactius per rentar i netejar, ncaa, cvd
24513260 Preparats tensioactius, ncvd
24513272 Preparats tensoactius per rentar i netejar catifes, ncvd
24513273 Preparats tensoactius per rentar i netejar terres moderns, ncvd
24513274 Preparats tensoactius per rentar i netejar cotxes, ncvd
24513275 Preparats tensoactius per rentar i netejar finestres, ncvd
24513277 Preparats tensoactius per rentar i netejar vàters, ncvd
24513279 Preparats tensoactius per rentar i netejar, ncaa, ncvd
24514 Preparats per perfumar, ceres, llustres i cremes per abrillantar, i preparats per fregar
245141 Preparats per perfumar i desodoritzar ambients
24514100 Preparats per perfumar i desodoritzar ambients
245142 Ceres artificials i ceres preparades
24514250 Ceres artificials i ceres preparades de lignit modificat químicament
24514270 Ceres artificials i ceres preparades de polietilenglicol
24514290 Altres ceres artificials i ceres preparades, incloses les ceres per lacrar
245143 Betums, llustres, cremes i preparats similars per al calçat, mobles, pisos, carrosseries,

vidre o metall
24514335 Betums, llustres, cremes i preparats similars per al calçat
24514337 Betums, llustres, cremes i preparats similars per al cuir
24514355 Encàustics i preparats similars per a conservació de parquets o altres manufactures

de fusta
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24514357 Encàustics i preparats similars per a conservació de mobles de fusta
24514375 Reforzadors de pintura per a cotxes
24514377 Abrillantadors per a cotxes
24514379 Altres abrillantadors i preparats per a carrosseries, excepte els abrillantadors per a

metalls
24514383 Abrillantadors per a metalls
24514389 Altres betums, llustres, cremes i preparats similars, ncaa
245144 Pastes, pólvores abrasives i altres preparats per fregar
24514400 Pastes, pólvores abrasives i altres preparats per fregar
24519 Serveis industrials per a la fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i

abrillantament
245199 Serveis industrials per a la fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i

abrillantament
24519900 Serveis industrials per a la fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i

abrillantament
2452 Perfums i productes de bellesa i higiene
24521 Perfums i preparats de tocador
245211 Perfums i aigües de tocador
24521150 Perfums
24521170 Aigües de tocador i colònies
245212 Preparats per al maquillatge de llavis i ulls
24521250 Preparats per al maquillatge de llavis
24521270 Preparats per al maquillatge d’ulls
245213 Preparats per a manicures o pedicures
24521303 Preparats per a manicures
24521305 Preparats per a pedicures
245214 Pólvores d’ús cosmètic o de tocador, inclosos els compactes
24521400 Pólvores d’ús cosmètic o de tocador, inclosos els compactes
245215 Preparats de bellesa, maquillatge i per a la cura de la pell (inclosos els bronzejadors)

ncaa
24521501 Preparats per al maquillatge de la cara
24521502 Preparats de bellesa per a la neteja del cutis, inclosos els desmaquilladors
24521503 Preparats de bellesa per a la cura de la pell de la cara: locions, cremes i tractaments

especials
24521505 Preparats de bellesa per a la cura de la pell del cos: locions, cremes i similars, inclo-

sos els d’ús infantil
24521507 Bronzejadors
24521509 Preparats de bellesa ncaa
245216 Xampús, laques per als cabells, preparats per a l’ondulació o la desarrissada de

permanents
24521635 Xampús líquids
24521639 Xampús ncaa
24521650 Preparats per a l’ondulació o desarrissada de permanents
24521670 Laques per als cabells
245217 Locions i altres preparats per als cabells, excepte els xampús, laques i preparats per a

permanents, ncaa
24521702 Condicionadors capilars
24521703 Locions i escumes fixadores per als cabells
24521705 Cremes capilars i brillantines
24521707 Xampús colorants, tints capilars i decolorants
24521709 Altres preparats capilars
245218 Preparats per a la higiene bucal o dental, inclosos el fil dental, les pólvores i les

cremes per a l’adherència dental
24521850 Dentifricis
24521890 Altres preparats per a la higiene bucal o dental, inclosos el fil dental, les pólvores i les
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cremes per a l’adherència dental
245219 Preparats per a l’afaitada, desodorants corporals i antitranspirants, preparats per al

bany, altres preparats de perfumeria, cosmètica o tocador ncaa
24521935 Locions per a l’afaitada, o per abans o després de l’afaitada
24521937 Cremes i altres preparats per a l’afaitada o per abans o després de l’afaitada
24521950 Desodorants corporals i antitranspirants
24521970 Sals perfumades i altres preparats per al bany
24521993 Preparats de perfumeria, cosmètica o tocador per a la higiene íntima
24521995 Depilatoris
24521997 Preparats infantils, excepte els xampús, les cremes i preparats en pols
24521999 Altres preparats de perfumeria, cosmètica o tocador, ncaa
24529 Serveis industrials per a la fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
245299 Serveis industrials per a la fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
24529900 Serveis industrials per a la fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
246 Altres productes químics
2461 Explosius i articles pirotècnics
24611 Explosius i articles pirotècnics
246111 Pólvores de projecció i explosius preparats
24611130 Pólvores de projecció
24611150 Explosius preparats, excepte les pólvores de projecció
246112 Metxes de seguretat, metxes detonants, encebs, inflamadors i detonadors elèctrics
24611250 Metxes de seguretat i metxes detonants
24611275 Encebs i càpsules fulminants
24611277 Inflamadors i detonadors elèctrics
246113 Articles per a focs artificials
24611300 Articles per a focs artificials
246114 Coets de senyals, coets de pluja, senyals per a la boira i altres articles pirotècnics,

excepte articles per a focs artificials
24611400 Coets de senyals, coets de pluja, senyals per a la boira i altres articles pirotècnics,

excepte articles per a focs artificials
24619 Serveis industrials per a la fabricació d’explosius i articles pirotècnics
246199 Serveis industrials per a la fabricació d’explosius i articles pirotècnics
24619900 Serveis industrials per a la fabricació d’explosius i articles pirotècnics
2462 Coles i gelatines
24621 Coles i gelatines
246210 Coles i gelatines
24621013 Coles de caseïna
24621015 Caseïnats i altres derivats de la caseïna ncaa
24621020 Albúmines, albuminats i altres derivats de les albúmines, excepte l’ovoalbúmina
24621033 Gelatines i els derivats, per a l’alimentació
24621035 Gelatines i els derivats, per a ús farmacèutic
24621037 Gelatines i els derivats, per a ús tècnic
24621050 Coles d’ossos i altres coles d’origen animal
24621060 Coles a base de midons, fècules o dextrina
24621095 Coles i altres adhesius preparats, ncaa
24629 Serveis industrials per a fabricació de coles i gelatines
246299 Serveis industrials per a fabricació de coles i gelatines
24629900 Serveis industrials per a fabricació de coles i gelatines
2463 Olis essencials i mescles de substàncies odoríferes
24631 Olis essencials i mescles de substàncies odoríferes
246310 Olis essencials i mescles de substàncies odoríferes
24631020 Olis essencials
24631030 Resinoides
24631050 Dissolucions concentrades d’olis essencials en greixos, aigües destil·lades i altres
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24631075 Mescles de substàncies odoríferes, utilitzades en les indústries alimentàries o de
begudes

24631079 Mescles de substàncies odoríferes, excepte les utilitzades en les indústries alimentàri-
es o de begudes

24639 Serveis industrials per a la fabricació d’olis essencials i mescles de substàncies
odoríferes

246399 Serveis industrials per a la fabricació d’olis essencials i mescles de substàncies
odoríferes

24639900 Serveis industrials per a la fabricació d’olis essencials i mescles de substàncies
odoríferes

2464 Material fotogràfic verge i preparats químics per a fotografia
24641 Plaques i pel·lícules fotogràfiques, pel·lícules d’impressió instantània i preparats

químics sense mesclar per a usos fotogràfics
246411 Plaques i pel·lícules fotogràfiques, pel·lícules d’impressió instantània, sensibilitzada i

sense impressionar, paper sense impressionar i paper fotogràfic
24641130 Plaques i pel·lícules planes, fotogràfiques, sensibilitzades i sense impressionar
24641150 Pel·lícules fotogràfiques en rotlles sensibilitzades i sense impressionar
24641170 Paper, cartó i tèxtils, fotogràfics, sensibilitzats i sense impressionar
246412 Emulsions sensibilitzades per a usos fotogràfics i preparats químics per a usos

fotogràfics ncaa
24641200 Emulsions sensibilitzades per a usos fotogràfics i preparats químics per a usos

fotogràfics ncaa
24649 Serveis industrials per a la fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics

per a fotografia
246499 Serveis industrials per a la fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics

per a fotografia
24649900 Serveis industrials per a la fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics

per a fotografia
2465 Suports verges per a enregistraments de so i vídeo, excepte les pel·lícules cinemato-

gràfiques i fotogràfiques
24651 Suports verges per a enregistraments de so i vídeo, excepte les pel·lícules cinemato-

gràfiques i fotogràfiques
246510 Suports verges per a enregistraments de so i vídeo, excepte les pel·lícules cinemato-

gràfiques i fotogràfiques
24651000 Suports verges per a enregistraments de so i vídeo, excepte les pel·lícules cinemato-

gràfiques i fotogràfiques
24659 Serveis industrials per a la fabricació de suports verges per a enregistrament
246599 Serveis industrials per a la fabricació de suports verges per a enregistrament
24659900 Serveis industrials per a la fabricació de suports verges per a enregistrament
2466 Altres productes químics
24661 Greixos i olis, animals o vegetals, químicament modificats, mescles no comestibles de

greixos o olis, animals o vegetals
246610 Greixos i olis, animals o vegetals, químicament modificats, mescles no comestibles de

greixos i olis, animals o vegetals
24661000 Greixos i olis, animals o vegetals, químicament modificats, mescles no comestibles de

greixos i olis, animals o vegetals
24662 Tinta per escriure o dibuixar i altres tintes, excepte les d’impremta
246620 Tinta per escriure o dibuixar i altres tintes, excepte les d’impremta
24662000 Tinta per escriure o dibuixar i altres tintes, excepte les d’impremta
24663 Preparats lubrificants, additius i preparats anticongelants
246631 Preparats lubrificants
24663155 Preparats lubrificants per a matèries tèxtils i similars, amb més del 70% d’olis de

petroli, ncaa
24663157 Preparats lubrificants, amb un percentatge d’olis de petroli superior o igual al 70%
24663175 Preparats lubrificants per a matèries tèxtils i similars, ncaa
24663179 Preparats lubrificants, ncaa
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246632 Preparats antidetonants, additius per a olis lubrificants i additius i preparats ncaa
24663255 Preparats antidetonants a base de compostos de plom
24663259 Preparats antidetonants, excepte els que tenen per base els compostos de plom
24663270 Additius per a olis lubrificants
24663290 Additius i preparats, excepte per a olis lubrificants
246633 Líquids per a frens hidràulics, preparats anticongelants i líquids preparats per descon-

gelar
24663330 Líquids per a frens hidràulics i líquids similars sense olis de petroli ni minerals bitumi-

nosos o amb menys del 70% en pes dels esmentats olis
24663355 Preparats anticongelants
24663357 Altres líquids preparats per descongelar
24664 Altres productes químics ncaa
246641 Peptones i els derivats, altres matèries proteiques i els derivats, ncaa, pólvores de

pells
24664100 Peptones i els derivats, altres matèries proteiques i els derivats, ncaa, pólvores de

pells
246642 Pastes per modelar, ceres dentals i altres preparats per a ús odontològic a base de

guix, preparats i càrregues per a extintors d’incendis, medis de cultiu preparats per al
desenvolupament de microorganismes, reactius compostos per a diagnòstic i labora-
toris, ncaa

24664210 Reactius compostos de diagnosi o laboratori, inclòs el paper impregnat o cobert amb
reactius de diagnosi o laboratori

24664235 Pastes per modelar
24664239 Ceres dentals i altres preparats per a ús odontològic a base de guix i altres pastes

ncaa
24664250 Preparats i càrregues per a aparells extintors, granades i bombes extintores
24664270 Medis de cultiu preparats per al desenvolupament de microorganismes
246643 Elements químics impurificats per utilitzar en electrònica, en discos i altres formes
24664350 Silici impurificat per utilitzar en electrònica, en discos i altres formes
24664370 Elements químics impurificats per utilitzar en electrònica, en discos i altres formes,

excepte el silici impurificat
246644 Carbó activat
24664400 Carbó activat
246645 Aprestos i productes d’acabament, acceleradors de tintura o fixacions de matèries

colorants i productes similars
24664552 Aprestos i productes d’acabament, acceleradors de tintura o fixacions de matèries

colorants i productes similars, amb menys del 55% de matèries amilàcies
24664553 Aprestos i productes d’acabament, acceleradors de tintura o fixacions de matèries

colorants i productes similars, amb un percentatge de matèries amilàcies superior o
igual al 55% i inferior al 70%

24664555 Aprestos i productes d’acabament, acceleradors de tintura o fixacions de matèries
colorants i productes similars, amb un percentatge de matèries amilàcies superior o
igual al 70% i inferior al 83%

24664557 Aprestos i productes d’acabament, acceleradors de tintura o fixacions de matèries
colorants i productes similars, amb un percentatge de matèries amilàcies superior o
igual al 83%

24664571 Preparats tensoactius per rentar i per a la neteja, cvd, suavitzant
24664573 Aprestos i productes d’acabament, acceleradors de tintura o fixacions de matèries

colorants i productes similars, utilitzats en la indústria tèxtil, excepte el suavitzant
24664580 Aprestos i productes d’acabament, acceleradors de tintura o fixacions de matèries

colorants i productes similars, utilitzats en la indústria del paper
24664590 Aprestos i productes d’acabament, acceleradors de tintura o fixacions de matèries

colorants i altres productes i preparats ncaa
246646 Preparats per al decapatge dels metalls, fluxos, acceleradors de vulcanització prepa-

rats, plastificants compostos i estabilitzants per a cautxú o per a matèries plàstiques,
preparats catalitzadors ncaa; mescles d’alquibenzolens i mescles d’alquinaftalens
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ncaa
24664620 Preparats per al decapatge dels metalls
24664630 Acceleradors de vulcanització preparats
24664640 Plastificants compostos per a cautxú o per a matèries plàstiques
24664650 Preparats antioxidants i altres estabilitzants per a cautxú o per a matèries plàstiques
24664660 Iniciadors i acceleradors de reacció i preparats catalitzadors, ncaa
24664670 Mescles alquilbenzolens i mescles alquilnaftalens, excepte els olis procedents de la

destil·lació de quitrans d’hulla i els d’hidrocarburs cíclics
246647 Aglomerants preparats per a motlles o nuclis de fosa, productes químics i productes

residuals de les indústries químiques o similars, ncaa
24664720 Aglomerants preparats per a motlles o nuclis de fosa
24664730 Àcids naftènics amb les sals insolubles en aigua i els èsters
24664740 Carburs metàl·lics sense aglomerar mesclats entre ells o amb aglutinacions metàl·-

liques
24664750 Additius preparats per a ciment, morters o formigons
24664770 Sorbitol, excepte el D-glucitol
246648 Altres productes químics ncaa
24664813 Sulfonats de petroli, excepte els metalls alcalins d’amoni o d’etanolamines
24664815 Intercanviadors de ions
24664817 Compostos absorbents per al buit en les vàlvules o tubs elèctrics
24664823 Pirolignits, tartrat de calci brut i citrat de calci brut
24664825 Òxids de ferro alcalinitzats per a la depuració dels gasos
24664827 Preparats antirovell que continguin amines com a elements actius
24664830 Dissolvents o diluents compostos inorgànics, per a vernissos i similars
24664840 Preparats desincrustants i similars
24664853 Preparats per a galvanoplàstia
24664857 Mescla de mono-, di- i triestearats d’àcids grassos de glicerina
24664863 Productes i preparats per a usos farmacoquirúrgics
24664865 Productes auxiliars dels utilitzats en fosa
24664867 Preparats ignífugs, hidròfugs i altres, utilitzats per a la protecció en la construcció
24664873 Mescles que continguin derivats perhalogenats d’hidrocarburs acíclics amb fluor i clor
24664879 Altres mescles que continguin derivats perhalogenats
24664893 Biocombustibles (substitutiu del dièsel de plantes oleaginoses per extracció/conversió

de l’oli, etanol obtingut per fermentació de sucre i/o plantes amilàcies, que s’utilitzen
en el transport)

24664899 Altres productes químics; preparats i productes residuales de la indústria química o
de les indústries afins

246649 Productes residuals de la indústria química o de les indústries afins ncaa
24664900 Productes residuals de la indústria química o de les indústries afins ncaa
24669 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes químics
246699 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes químics
24669900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes químics
247 Fibres artificials i sintètiques
2470 Fibres artificials i sintètiques
24701 Fibres sintètiques
247011 Cables de filaments sintètics i fibres sintètiques discontínues, sense cardar ni pentinar
24701195 Cables de filaments i fibres sintètiques discontínues de polipropilè, sense cardar ni

pentinar ni transformar d’altra manera, per a la filatura
24701197 Cables de filaments i fibres sintètiques discontínues, sense cardar ni pentinar ni

transformar d’altra manera, per a la filatura, ncaa
247012 Filatura de filaments sintètics d’alta tenacitat, de niló o altres poliamides i filatures

d’alta tenacitat, de polièster, ncvd
24701240 Filatura de filaments sintètics d’alta tenacitat, de niló o altres poliamides i filatures

d’alta tenacitat, de polièster, ncvd
247013 Filatures de filaments sintètics, texturades i altres filatures senzilles, ncvd
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24701313 Filatura de filaments sintètics, texturada de niló, ncvd
24701315 Filatura de filaments sintètics, texturada de polièster, ncvd
24701323 Filatura de filaments sintètics, texturada de polipropilè, ncvd
24701325 Filatures de filaments sintètics, texturades, ncvd, ncaa
24701330 Filatures de filaments sintètics, sense texturar, senzilles de niló o d’altres poliamides,

ncvd, ncaa, excepte fils de cosir
24701350 Filatures de filaments sintètics, senzilles de polièster, ncvd, ncaa, excepte fils de cosir,

d’alta tenacitat, texturats, múltiples o cablejats
24701370 Filatures de filaments sintètics, sense texturar, senzilles de polipropilè, ncvd, excepte

fils de cosir
24701390 Filatures de filaments sintètics, sense texturar, ncvd, excepte fils de cosir
247014 Monofilaments sintètics de 67 decitex o més, tires sintètiques i similars, d’amplària

inferior o igual a 5 mm
24701405 Monofilaments de 67 decitex o més, tires i formes similars de polipropilè, d’amplària

inferior o igual a 5 mm
24701407 Monofilaments sintètics de 67 decitex o més, tires i formes similars de matèries tèxtils

sintètiques, d’amplària inferior o igual a 5 mm
24702 Fibres de cel·lulosa i altres fibres artificials
247021 Cables de filaments artificials i fibres artificials discontínues, sense cardar ni pentinar,

ncvd
24702100 Cables de filaments artificials i fibres artificials discontínues, sense cardar ni pentinar,

ncvd
247022 Filatures de filaments artificials d’alta tenacitat, de raió viscosa de menys de 67

decitex, ncvd
24702200 Filatures de filaments artificials d’alta tenacitat, de raió viscosa de menys de 67

decitex, ncvd
247023 Filatures de filaments artificials, texturades i altres filatures senzilles, ncvd
24702330 Filatures de filaments artificials de menys de 67 decitex, texturades, ncvd, excepte fils

de cosir
24702390 Filatures de filaments artificials de menys de 67 decitex, sense texturar, ncvd, excepte

fils de cosir
247024 Monofilaments artificials de menys de 67 decitex, tires artificials i similars, d’amplària

inferior o igual a 5 mm
24702400 Monofilaments artificials de menys de 67 decitex, tires artificials i similars, d’amplària

inferior o igual a 5 mm
24703 Rebutjos de fibres manufacturades (sintètiques i artificials)
247030 Rebutjos de fibres manufacturades (sintètiques i artificials)
24703050 Rebutjos de fibres sintètiques
24703070 Rebutjos de fibres artificials
24709 Serveis industrials per a la fabricació de fibres artificials i sintètiques
247099 Serveis industrials per a la fabricació de fibres artificials i sintètiques
24709900 Serveis industrials per a la fabricació de fibres artificials i sintètiques

DH PRODUCTES DE CAUTXÚ I PRODUCTES PLÀSTICS
25 PRODUCTES DE CAUTXÚ I PRODUCTES PLÀSTICS
251 Productes de cautxú
2511 Pneumàtics i cambres de cautxú
25111 Pneumàtics nous i cambres de cautxú
251111 Pneumàtics nous de cautxú per a automòbils de turisme
25111100 Pneumàtics nous de cautxú per a automòbils de turisme
251112 Pneumàtics nous de cautxú per a motocicletes o bicicletes
25111235 Pneumàtics nous de cautxú per a motocicletes (fins i tot escúters) de diàmetre

superior a 33 cm
25111237 Pneumàtics nous de cautxú per a motocicletes (fins i tot escúters) de diàmetre inferior

o igual a 33 cm
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25111260 Pneumàtics nous de cautxú per a bicicletes
251113 Pneumàtics nous de cautxú per a autobusos, camions i avions
25111355 Pneumàtics nous de cautxú per a autobusos i camions amb un índex de càrrega

inferior o igual a 121
25111357 Pneumàtics nous de cautxú per a autobusos i camions amb un índex de càrrega

superior a 121
25111370 Pneumàtics nous de cautxú per a avions
251114 Pneumàtics nous de cautxú d’ús agrari, pneumàtics nous de cautxú, ncaa
25111404 Pneumàtics nous de cautxú per a vehicles i maquinària agrària i forestal (fins i tot amb

dibuixos d’alt relleu)
25111406 Pneumàtics nous de cautxú per a vehicles i maquinària de construcció o manipulació

industrial (fins i tot amb dibuixos d’alt relleu)
25111408 Pneumàtics nous de cautxú amb dibuixos d’alt relleu, excepte els vehicles i maquinà-

ria agrària i forestal, de construcció o manipulació industrial
25111410 Pneumàtics nous de cautxú ncaa, excepte els d’automòbils, motocicletes, bicicletes,

autobusos, camions, avions, vehicles i maquinària agrària i forestal, de construcció o
manipulació

251115 Cambres de cautxú, bandes, bandes de rodament intercanviables i faixes de protec-
ció de cautxú

25111530 Bandes massisses o buides i bandes de rodament intercanviables per a pneumàtics
25111550 Protectors
25111573 Cambres de cautxú per a automòbils de turisme, autobusos, camions i vehicles de

carreres
25111575 Cambres de cautxú per a bicicletes
25111577 Cambres de cautxú per a motocicletes
25111579 Cambres de cautxú per a altres vehicles, ncaa
251116 Tires de cautxú per al recautxutat de pneumàtics
25111600 Tires de cautxú per al recautxutat de pneumàtics
25112 Pneumàtics usats de cautxú
251120 Pneumàtics usats de cautxú
25112000 Pneumàtics usats de cautxú
25119 Serveis industrials per a la fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú (nous o

usats)
251199 Serveis industrials per a la fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú (nous o

usats)
25119900 Serveis industrials per a la fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú (nous o

usats)
2512 Pneumàtics recautxutats de cautxú
25121 Pneumàtics recautxutats de cautxú
251210 Pneumàtics recautxutats de cautxú
25121030 Pneumàtics recautxutats de cautxú destinats a automòbils de turisme
25121050 Pneumàtics recautxutats de cautxú destinats a autobusos i camions
25121090 Pneumàtics recautxutats de cautxú destinats a aeronaus civils o a altres usos
25129 Serveis industrials per a la reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics
251299 Serveis industrials per a la reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics
25129900 Serveis industrials per a la reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics
2513 Altres productes de cautxú
25131 Cautxú regenerat en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
251310 Cautxú regenerat en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
25131000 Cautxú regenerat en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
25132 Cautxú sense vulcanitzar i articles de cautxú sense vulcanitzar, cautxú vulcanitzat

diferent del cautxú endurit, en fils, cordes, planxes, fulls, bandes, varetes i perfils
251320 Cautxú sense vulcanitzar i articles de cautxú sense vulcanitzar, cautxú vulcanitzat

diferent del cautxú endurit, en fils, cordes, planxes, fulls, bandes, varetes i perfils
25132013 Cautxú amb fum d’estampa o sílice, sense vulcanitzar
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25132015 Dissolucions de cautxú, dispersions, sense vulcanitzar, excepte de cautxú amb fum
d’estampa o sílice

25132019 Cautxú mesclat no vulcanitzat, ncaa
25132030 Formes i articles en cautxú no vulcanitzat, ncaa
25132050 Fils i cordes de cautxú vulcanitzat
25132070 Plaques, fulls i bandes de cautxú vulcanitzat sense endurir, excepte el revestiment de

sòls de cautxú no cel·lular
25132083 Varetes i perfils de cautxú cel·lular vulcanitzat sense endurir
25132085 Revestiment de terres i catifes, de cautxú no cel·lular vulcanitzat sense endurir
25132087 Varetes i perfils de cautxú vulcanitzat no cel·lular sense endurir
25133 Tubs, conductes i mànegues de cautxú vulcanitzat sense endurir
251330 Tubs, conductes i mànegues de cautxú vulcanitzat sense endurir
25133030 Tubs, conductes i mànegues de cautxú vulcanitzats, sense endurir, sense reforçar ni

combinar i sense els accessoris
25133055 Tubs, conductes i mànegues de cautxú vulcanitzats, sense endurir reforçats amb

metall i sense els accessoris
25133057 Tubs, conductes i mànegues de cautxú vulcanitzats, sense endurir reforçats amb

matèries tèxtils i sense els accessoris
25133059 Tubs, conductes i mànegues de cautxú vulcanitzats, sense endurir reforçats o combi-

nats d’altres maneres amb altres matèries i sense els accessoris
25133070 Tubs, conductes i mànegues de cautxú vulcanitzat, sense endurir, amb els accessoris
25134 Cintes transportadores o de transmissió, de cautxú vulcanitzat
251340 Cintes transportadores o de transmissió, de cautxú vulcanitzat
25134030 Cintes de transmissió sense fi, de circumferència superior a 60 cm i inferior o igual a

240 cm, de secció trapezoïdal, de cautxú vulcanitzat
25134050 Cintes transportadores de cautxú vulcanitzat
25134075 Cintes de transmissió sense fi, de circumferència superior a 60 cm i inferior o igual a

196 cm, sincròniques, de cautxú vulcanitzat
25134079 Cintes de transmissió de cautxú vulcanitzat, ncaa
25135 Teixits cautxutats, excepte els teixits per a cordes de pneumàtics
251350 Teixits cautxutats, excepte els teixits per a cordes de pneumàtics
25135050 Cintes adhesives de teixits cautxutats d’amplada inferior o igual a 20 cm
25135070 Teixits cautxutats, excepte els teixits per a cordes de pneumàtics, ncaa
25136 Peces i complements de vestir de cautxú vulcanitzat sense endurir
251360 Peces i complements de vestir de cautxú vulcanitzat sense endurir
25136030 Guants per a cirurgia
25136055 Guants per a ús domèstic
25136059 Guants ncaa
25136070 Peces i complements de vestir de cautxú vulcanitzat sense endurir, excepte els

guants
25137 Articles de cautxú vulcanitzat ncaa, cautxú endurit amb els articles
251371 Articles higiènics o farmacèutics (incloses les tetines), de cautxú vulcanitzat sense

endurir
25137150 Preservatius de cautxú vulcanitzat sense endurir
25137170 Tetines, xumets i articles similars per a bebès, de cautxú vulcanitzat sense endurir
25137190 Articles higiènics o de farmàcia, ncaa, de cautxú vulcanitzat sense endurir
251372 Revestiments per a terres i catifes de cautxú vulcanitzat no cel·lular
25137200 Revestiments per a terres i catifes de cautxú vulcanitzat no cel·lular
251373 Articles de cautxú vulcanitzat ncaa, cautxú endurit en totes les formes i articles
25137310 Articles de cautxú vulcanitzat sense endurir, ncaa
25137321 Gomes d’esborrar de cautxú vulcanitzat, sense endurir, no cel·lular
25137323 Juntes de cautxú vulcanitzat, sense endurir, no cel·lular
25137325 Defenses de cautxú vulcanitzat, sense endurir, no cel·lular, per a l’atracada de vaixells
25137327 Articles inflables de cautxú vulcanitzat, sense endurir, no cel·lular, excepte les defen-

ses per a l’atracada de vaixells
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25137330 Articles de cautxú vulcanitzat, sense endurir, no cel·lular, per a usos tècnics, destinats
a aeronaus civils

25137343 Maniguets de dilatació de cautxú vulcanitzat sense endurir
25137345 Peces de cautxú-metall vulcanitzat sense endurir, no cel·lular, per a vehicles automò-

bils
25137347 Altres peces de cautxú vulcanitzat sense endurir, no cel·lular, emmotllades, per a

vehicles automòbils
25137349 Peces de cautxú-metall vulcanitzat sense endurir, no cel·lular, per a altres usos
25137360 Articles de cautxú vulcanitzat sense endurir, no cel·lular, ncaa
25137379 Cautxú endurit (ebonita i similars): manufactures, tubs, pólvores, residus, rebutjos i

similars
25138 Rebutjos, retalls i residus, de cautxú vulcanitzat sense endurir, inclosos els grànuls i

les pólvores
251380 Rebutjos, retalls i residus, de cautxú vulcanitzat sense endurir, inclosos els grànuls i

les pólvores
25138000 Rebutjos, retalls i residus, de cautxú vulcanitzat sense endurir, inclosos els grànuls i

les pólvores
25139 Serveis industrials per a la fabricació, reparació i manteniment d’altres productes de

cautxú, excepte els pneumàtics
251390 Serveis de reparació i manteniment d’altres productes de cautxú, excepte els pneu-

màtics
25139000 Serveis de reparació i manteniment d’altres productes de cautxú, excepte els pneu-

màtics
251399 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes de cautxú
25139900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes de cautxú
252 Productes de matèries plàstiques
2521 Plaques, fulls, tubs i perfils, de matèries plàstiques
25211 Monofilaments de secció de més d’1 mm, barres, varetes i perfils, de matèries plàsti-

ques
252110 Monofilaments de secció de més d’1 mm, barres, varetes i perfils, de matèries plàsti-

ques
25211050 Monofilaments de secció de més d’1 mm, barres, varetes i perfils, de polímers d’etilè
25211070 Monofilaments de secció de més d’1 mm, barres, varetes i perfils, de polímers de

clorur de vinil
25211093 Monofilaments de secció de més d’1 mm, barres, varetes i perfils d’altres matèries

plàstiques, reforçades amb fibres, ncaa
25211097 Monofilaments de secció de més d’1 mm, barres, varetes i perfils d’altres matèries

plàstiques, sense reforçar amb fibres, ncaa
25212 Tubs, conductes, mànegues, i els accessoris, de matèries plàstiques
252121 Tripes artificials de proteïnes endurides o de materials cel·lulòsics, tubs, conductes,

mànegues, rígids, de matèries plàstiques
25212130 Tripes artificials de proteïnes endurides o de materials cel·lulòsics
25212153 Tubs, conductes i mànegues, rígids, de polímers d’etilè
25212155 Tubs, conductes i mànegues, rígids, de polímers de propilè
25212157 Tubs, conductes i mànegues, rígids, de polímers de clorur de vinil
25212173 Tubs, conductes i mànegues, rígids, de polímers d’altres matèries plàstiques, reforça-

des amb fibres, ncaa
25212177 Tubs, conductes i mànegues, rígids, de polímers d’altres matèries plàstiques, sense

reforçar amb fibres, ncaa
252122 Tubs, conductes, mànegues i accessoris, de matèries plàstiques, ncaa
25212220 Tubs, conductes i mànegues, de matèries plàstiques, flexibles, per a una pressió

superior o igual a 27,6 MPa
25212235 Tubs, conductes i mànegues, de matèries plàstiques, sense reforçar, sense accesso-

ris, ncaa
25212237 Tubs, conductes i mànegues, de matèries plàstiques, sense reforçar, amb accessoris,

ncaa
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25212250 Tubs, conductes i mànegues, de matèries plàstiques, ncaa
25212270 Accessoris, per a tubs, conductes i mànegues, de matèries plàstiques
25213 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni

combinar amb altres materials
252130 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni

combinar amb altres materials
25213013 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni

combinar amb altres materials, de polímers d’etilè, d’un gruix inferior a 0,125 mm, i
d’una densitat inferior a 0,94

25213015 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polímers d’etilè, d’un gruix inferior a 0,125 mm, i
d’una densitat inferior a 0,94

25213017 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polímers d’etilè, d’un gruix superior a 0,125 mm

25213021 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polímers de propilè d’orientació biaxial, d’un gruix
inferior o igual a 0,1 mm

25213023 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polímers de propilè, d’un gruix inferior o igual a 0,1
mm, ncaa

25213025 Bandes decoratives i d’embalatge, de matèries plàstiques, sense reforçar ni combinar
amb altres materials, d’una amplada superior a 5 mm i inferior o igual a 20 mm, i d’un
gruix superior a 0,10 mm

25213027 Bandes d’embalatge, de matèries plàstiques, sense reforçar ni combinar amb altres
materials, d’una amplada superior a 5 mm i inferior o igual a 20 mm, i d’un gruix
superior a 0,10 mm, ncaa

25213029 Bandes, de matèries plàstiques, sense reforçar ni combinar amb altres materials, d’un
gruix superior a 0,10 mm, ncaa

25213030 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polímers d’estirè

25213035 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polímers de clorur de vinil, amb un contingut
superior o igual al 6% de plasticer, i d’un gruix inferior o igual a 1 mm

25213036 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polímers de clorur de vinil, amb un contingut
superior o igual al 6% de plasticer, i d’un gruix superior a 1 mm

25213037 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polímers de clorur de vinil, amb un contingut
inferior al 6% de plasticer, d’un gruix inferior o igual a 1 mm

25213038 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polímers de clorur de vinil, amb un contingut
inferior al 6% de plasticer, i d’un gruix superior a 1 mm

25213053 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polimetacrilat de metil

25213059 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, d’altres polímers acrílics, ncaa

25213061 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de policarbonats

25213062 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de politereftalat d’etilè (PET)

25213063 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polièsters no saturats

25213069 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, d’altres polièsters

25213071 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de cel·lulosa regenerada, d’un gruix inferior a 0,75 mm
sense imprimir
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25213072 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de cel·lulosa regenerada, d’un gruix inferior a 0,75 mm
impreses

25213073 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de cel·lulosa regenerada, excepte d’un gruix inferior a
0,75 mm, ncaa

25213074 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de fibra vulcanitzada

25213076 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, d’acetat de cel·lulosa, per a cinema o fotografia

25213077 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, en rotlles i bandes d’acetat de cel·lulosa, ncaa

25213079 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, d’altres derivats de cel·lulosa, ncaa

25213081 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de polivinilbutiral

25213082 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de poliamides

25213083 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de resines amíniques

25213084 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de resines fenòliques

25213086 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, d’altres productes de polimerització de condensació

25213087 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, d’altres productes de polimerització d’addició

25213090 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, d’altres plàstics ncaa

25214 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, ncaa
252141 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, cel·lulars, ncaa
25214123 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, cel·lulars de polímers

d’estirè, reforçats amb fibres, ncaa
25214127 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, cel·lulars de polímers

d’estirè, sense reforçar amb fibres, ncaa
25214130 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, cel·lulars de polímers

de clorur de vinil, ncaa
25214150 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, cel·lulars de polímers

de poliuretans, ncaa
25214170 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, cel·lulars de polímers

de cel·lulosa regenerada, ncaa
25214183 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, cel·lulars de resines

epoxi i d’altres plàstics, reforçades amb fibres, ncaa
25214187 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matèries plàstiques, cel·lulars de resines

epoxi i d’altres plàstics, sense reforçar amb fibres, ncaa
252142 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matéries plàstiques, no cel·lulars, ncaa
25214233 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matéries plàstiques, no cel·lulars de

polièsters, reforçades amb fibres, ncaa
25214237 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matéries plàstiques, no cel·lulars de

polièsters, sense reforçar amb fibres, ncaa
25214253 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matéries plàstiques, no cel·lulars de

resines fenòliques, reforçades amb fibres, ncaa
25214257 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matéries plàstiques, no cel·lulars d’altres

resines ncaa
25214275 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matéries plàstiques, no cel·lulars de

resines amíniques estratificades a alta pressió, amb capa decorativa, ncaa
25214279 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matéries plàstiques, no cel·lulars de

productes de polimerització, ncaa
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25214280 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes de matéries plàstiques, no cel·lulars, excepte
les obtingudes per polímers, ncaa

25219 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, preparació i manteniment de tubs,
conductes i mànegues de matèries plàstiques, inclosos els serveis d’instal·lació de
sistemes de canonades en plantes industrials

252191 Serveis d’instal·lació de tubs, conductes i mànegues de matèries plàstiques, inclosos
els serveis d’instal·lació de sistemes de canonades en plantes industrials

25219100 Serveis d’instal·lació de tubs, conductes i mànegues de matèries plàstiques, inclosos
els serveis d’instal·lació de sistemes de canonades en plantes industrials

252192 Serveis de preparació i manteniment de tubs, conductes i mànegues de matèries
plàstiques, inclosos els serveis d’instal·lació de sistemes de canonades en plantes
industrials

25219200 Serveis de preparació i manteniment de tubs, conductes i mànegues de matèries
plàstiques, inclosos els serveis d’instal·lació de sistemes de canonades en plantes
industrials

252199 Serveis industrials per a la fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils, de matèries
plàstiques

25219900 Serveis industrials per a la fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils, de matèries
plàstiques

2522 Envasos i embalatges de matèries plàstiques
25221 Envasos i embalatges de matèries plàstiques
252211 Sacs i bosses (inclosos els cons) de polímers d’etilè
25221102 Sacs i bosses (inclosos els cons) d’un gramatge inferior o igual a 120 g/m2 de polímers

d’etilè
25221103 Bosses d’escombraries d’un gramatge inferior o igual a 120 g/m2 de polímers d’etilè
25221105 Bosses resistents d’un gramatge superior a 120 g/m2 de polímers d’etilè
25221106 Bosses de la compra de polímers d’etilè
25221107 Altres bosses de polímers d’etilè ncaa
252212 Sacs i bosses (inclosos els cons) d’altres materials plàstics, excepte els polímers

d’etilè
25221203 Sacs, bosses (inclosos els cons) d’un gramatge inferior o igual a 120 g/m2 d’altres

materials plàstics, excepte els polímers d’etilè
25221205 Bosses d’escombraries d’un gramatge inferior o igual a 120 g/m2 d’altres materials

plàstics, excepte els polímers d’etilè
25221207 Bosses resistents d’un gramatge inferior o igual a 120 g/m2 d’altres materials plàstics,

excepte els polímers d’etilè
25221209 Altres bosses d’altres materials plàstics, excepte els polímers d’etilè
252213 Caixes, estotjos, gàbies i articles similars de materials plàstics
25221300 Caixes, estotjos, gàbies i articles similars de materials plàstics
252214 Bombones, ampolles, pots i articles similars de materials plàstics
25221450 Bombones, ampolles, pots i articles similars de materials plàstics, amb capacitat

inferior o igual a 2 l
25221470 Bombones, ampolles, pots i articles similars de materials plàstics, amb capacitat

superior a 2 l
252215 Altres articles de materials plàstics per a l’envasament
25221521 Bobines i carrets per a suports preparats per enregistrar (pel·lícules de fotografia i

cinematografia i cintes magnètiques) de materials plàstics
25221523 Altres bobines, carrets i suports similars, de materials plàstics
25221525 Càpsules de tancament de materials plàstics
25221527 Taps, tapadores i altres dispositius de tancament, de materials plàstics, ncaa
25221528 Xarxes extrudides de forma tubular de materials plàstics
25221543 Bidons per al transport o envasament de matèries perilloses, de materials plàstics
25221545 Bidons per al transport o envasament amb una capacitat superior a 5 l i inferior o igual

a 300 l, de materials plàstics, ncaa
25221547 Altres recipients per al transport o envasament amb una capacitat superior a 5 l i

inferior o igual a 300 l, de materials plàstics, ncaa
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25221582 Bidons per al transport o envasament amb una capacitat superior a 300 l, de materials
plàstics, ncaa

25221583 Altres recipients per al transport o envasament amb una capacitat superior a 300 l, de
materials plàstics reforçades amb fibres, ncaa

25221584 Altres recipients per al transport o envasament amb una capacitat superior a 300 l, de
materials plàstics, ncaa

25221585 Recipients per al transport d’escombraries i residus de materials plàstics reforçats
amb fibres

25221586 Recipients per al transport d’escombraries i residus de materials plàstics ncaa
25221587 Altres recipients per al transport o envasament de materials plàstics reforçats amb

fibres ncaa
25221588 Altres recipients per al transport o envasament de materials plàstics ncaa
25229 Serveis industrials de fabricació d’envasos i embalatges de materials plàstics
252299 Serveis industrials de fabricació d’envasos i embalatges de materials plàstics
25229900 Serveis industrials de fabricació d’envasos i embalatges de materials plàstics
2523 Articles de matèries plàstiques per a la construcció
25231 Articles de matèries plàstiques per a la construcció, excepte construccions prefabrica-

des
252311 Revestiments de materials plàstics per a terres, parets o sostres, en rotlles o rajoles
25231155 Revestiments de materials plàstics per a terres, parets o sostres, en rotlles o rajoles,

de polímers de clorur de vinil, en suport impregnat
25231159 Revestiments de materials plàstics per a terres, parets o sostres, en rotlles o rajoles,

de polímers de clorur de vinil, excepte en suports impregnats
25231190 Revestiments de materials plàstics per a terres, parets o sostres, en rotlles o rajoles,

excepte polímers de clorur de vinil, ncaa
252312 Banyeres, dutxes, lavabos, bidets, vàters, seients i tapes de vàters, cisternes i aparells

sanitaris similars, de materials plàstics
25231250 Banyeres, dutxes i lavabos, de materials plàstics
25231270 Seients i tapes de vàters, de materials plàstics
25231290 Bidets, vàters, cisternes i articles sanitaris similars, de materials plàstics
252313 Dipòsits, cisternes, bótes i recipients similars, de materials plàstics, amb una capaci-

tat superior a 300 l
25231303 Dipòsits, cisternes, bótes i recipients similars, amb una capacitat superior a 300 l, de

materials plàstics reforçats amb fibres
25231307 Dipòsits, cisternes, bótes i recipients similars, amb una capacitat superior a 300 l,

d’altres materials plàstics
252314 Portes, finestres i els marcs, bastidors i llindars, de materials plàstics; contrafinestres,

persianes i articles similars i els components, de materials plàstics
25231455 Finestres amb els marcs, bastidors i llindars, de materials plàstics
25231457 Portes amb els marcs de materials plàstics
25231470 Contrafinestres, persianes i articles similars, i els components, de materials plàstics
252315 Articles de materials plàstics per a la construcció, ncaa
25231551 Revestiments exteriors de murs de materials plàstics reforçats amb fibres
25231552 Revestiments exteriors de murs de d’altres materials plàstics
25231555 Revestiments interiors de murs
25231558 Elements per a la construcció de cobertes i claraboies amb els marcs, de materials

plàstics reforçats amb fibres
25231559 Elements per a la construcció de cobertes i claraboies amb els marcs, d’altres materi-

als plàstics
25231590 Articles de materials plàstics per a la construcció, ncaa, excepte els accessoris i

guarnicions per fixar permanentment
25232 Construccions prefabricades de materials plàstics
252320 Construccions prefabricades de materials plàstics
25232003 Construccions prefabricades de materials plàstics reforçats amb fibres
25232007 Construccions prefabricades d’altres materials plàstics
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25239 Serveis industrials per a la fabricació i treballs d’instal·lació (muntatge) d’articles de
producció pròpia per a la construcció i de construccions prefabricades, de materials
plàstics

252390 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’articles de producció pròpia per a la construcció i
de construccions prefabricades, de materials plàstics

25239000 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’articles de producció pròpia per a la construcció i
de construccions prefabricades, de materials plàstics

252399 Serveis industrials per a la fabricació de productes de materials plàstics per a la
construcció

25239900 Serveis industrials per a la fabricació de productes de materials plàstics per a la
construcció

2524 Productes de materials plàstics ncaa
25241 Peces i complements de vestir (inclosos els guants) de materials plàstics
252410 Peces i complements de vestir (inclosos els guants) de materials plàstics
25241000 Peces i complements de vestir (inclosos els guants) de materials plàstics
25242 Productes de materials plàstics ncaa, excepte les peces i complements de vestir
252421 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives, de

materials plàstics, en rotlles, d’una amplada inferior o igual a 20 cm
25242130 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives, amb un

bany de cautxú natural o sintètic, sense vulcanitzar, en rotlles, d’una amplada inferior
o igual a 20 cm

25242155 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives, de
polièsters, en rotlles, d’una amplada inferior o igual a 20 cm

25242159 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives, d’altres
productes de polímers de reorganització, en rotlles, d’una amplada inferior o igual a
20 cm

25242175 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives, de
polímers de clorur de vinil, en rotlles, d’una amplada inferior o igual a 20 cm

25242179 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives, de
productes de polímers d’addició, en rotlles, d’una amplada inferior o igual a 20 cm

25242190 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives, d’altres
materials plàstics, en rotlles, d’una amplada inferior o igual a 20 cm

252422 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives, de
materials plàstics, excepte en rotlles d’una amplada inferior o igual a 20 cm

25242230 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives treballades
de forma diferent que en la superfície, de forma no quadrada o rectangular, de
materials plàstics, excepte en rotlles d’una amplada inferior o igual a 20 cm

25242255 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives de policar-
bonat, resines alcídiques, polièsters alílics o altres polièsters, excepte en rotlles d’una
amplada inferior o igual a 20 cm

25242259 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives d’altres
productes de polimerització, de reorganització o condensació, excepte en rotlles
d’una amplada inferior o igual a 20 cm

25242270 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives de pro-
ductes de polimerització d’addició, excepte en rotlles d’una amplada inferior o igual a
20 cm

25242290 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesives d’altres
materials plàstics, excepte en rotlles d’una amplada inferior o igual a 20 cm

252423 Vaixella i altres articles d’ús domèstic i articles d’higiene o tocador, de materials
plàstics

25242323 Tovalles de materials plàstics
25242325 Recipients per a la conservació d’aliments de materials plàstics
25242329 Vaixella i altres articles per al servei de la taula o cuina, de materials plàstics
25242330 Esponges de cel·lulosa regenerada
25242350 Altres articles d’ús domèstic i articles d’higiene o tocador, de cel·lulosa regenerada
25242375 Altres articles d’higiene o tocador, d’altres materials plàstics
25242379 Altres articles d’ús domèstic d’altres materials plàstics, ncaa
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252424 Components per a làmpades, accessoris d’il·luminació, rètols il·luminats i similars, de
materials plàstics

25242403 Components de materials plàstics reforçats amb fibres per a làmpades, accessoris
d’il·luminació, rètols il·luminats i similars

25242407 Components d’altres materials plàstics per a làmpades, accessoris d’il·luminació,
rètols il·luminats i similars

252425 Cascos de seguretat, barrets i altres lligadures, de cautxú o materials plàstics
25242550 Cascos de seguretat, de cautxú o materials plàstics
25242590 Barrets i altres lligadures, de cautxú o materials plàstics
252426 Peces aïllants de materials plàstics per a màquines, aparells o instal·lacions elèctri-

ques
25242600 Peces aïllants de materials plàstics per a màquines, aparells o instal·lacions elèctri-

ques
252427 Articles escolars o d’oficina, de materials plàstics
25242705 Articles d’escriptura i de dibuix, de materials plàstics
25242707 Carpetes d’anelles, carteres i portadocuments, de materials plàstics
25242709 Articles d’oficina i escolars ncaa, de materials plàstics
252428 Guarnicions per a mobles, carrosseries o similars i altres manufactures, de materials

plàstics, ncaa
25242825 Guarnicions per a mobles de materials plàstics
25242829 Guarnicions per a carrosseries o similars, de materials plàstics
25242830 Estatuetes i altres objectes de guarniment, de materials plàstics
25242840 Reixetes i articles similars per filtrar aigua a l’entrada de les clavegueres, de materials

plàstics
25242850 Altres manufactures fabricades amb fulls de materials plàstics
25242870 Altres manufactures fabricades seguint un dibuix o mostra de materials plàstics
25249 Serveis de fabricació de peces de materials plàstics
252490 Serveis de fabricació de peces de materials plàstics
25249013 Serveis de fabricació de peces de materials plàstics reforçats amb fibres per a les

màquines i aparells mecànics
25249017 Serveis de fabricació de peces d’altres materials plàstics per a les màquines i aparells

mecànics
25249025 Serveis de fabricació de peces de materials plàstics per als aparells electromecànics,

calentadors elèctrics i aparells elèctrics similars
25249027 Serveis de fabricació de peces de materials plàstics per als aparells de cassets,

magnetòfons i aparells d’enregistrament
25249032 Serveis de fabricació de peces de materials plàstics reforçats amb fibres per als

aparells de radiotelefonia i radiotelegrafia
25249034 Serveis de fabricació de peces d’altres materials plàstics per als aparells de radiotele-

fonia i radiotelegrafia
25249043 Serveis de fabricació de productes i peces de materials plàstics reforçats amb fibres

per als aparells de circuits elèctrics
25249047 Serveis de fabricació de productes i peces d’altres materials plàstics per als aparells

de circuits elèctrics
25249052 Serveis de fabricació de productes i peces de materials plàstics reforçats amb fibres

per als vehicles i material de vies fèrries
25249056 Serveis de fabricació de productes i peces d’altres materials plàstics per als vehicles i

material de vies fèrries
25249063 Serveis de fabricació de peces i accessoris de materials plàstics reforçats amb fibres

per als vehicles automòbils i remolcs
25249067 Serveis de fabricació de peces i accessoris d’altres materials plàstics per als vehicles

automòbils i remolcs
25249083 Serveis de fabricació de peces de materials plàstics reforçats amb fibres per als

vehicles espacials i aeronaus
25249087 Serveis de fabricació de peces d’altres materials plàstics per als vehicles espacials i

aeronaus
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25249093 Serveis de fabricació de peces de materials plàstics per a altres aparells elèctrics
ncaa

25249097 Serveis de fabricació de peces de materials plàstics per als instruments i aparells de
control, mesura i precisió

DI ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS
26 ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS
261 Vidre i productes de vidre
2611 Vidre pla
26111 Vidre pla
261111 Vidre colat, laminat, estirat o bufat, en plaques, fulls i perfils (fins i tot amb una capa

absorbent o reflectant) sense treballar
26111113 Vidre colat en plaques, fulls i perfils (fins i tot amb una capa absorbent o reflectant)

sense treballar ni armar, acolorit o tintat, vidre òptic
26111115 Vidre colat en plaques, fulls i perfils (fins i tot amb una capa absorbent o reflectant)

sense treballar ni armar, acolorit o tintat, excepte vidre òptic
26111130 Vidre colat en plaques, fulls i perfils (fins i tot amb una capa absorbent o reflectant)

sense treballar, armat
26111150 Vidre colat en perfils (fins i tot amb una capa absorbent o reflectant) sense treballar
26111175 Vidre estirat o bufat, en plaques, fulls i perfils (fins i tot amb una capa absorbent o

reflectant) sense treballar ni armar, acolorit o tintat, vidre òptic
26111179 Vidre estirat o bufat, en plaques, fulls i perfils (fins i tot amb una capa absorbent o

reflectant) sense treballar ni armar, acolorit o tintat, excepte vidre òptic
261112 Llunes (vidre bufat i vidre escalabornat o polit, per una o les dues cares), en plaques o

fulls (fins i tot amb una capa absorbent o reflectant) sense treballar
26111212 Llunes (vidre bufat i vidre escalabornat o polit, per una o les dues cares), en plaques o

fulls (fins i tot amb una capa no reflectant) sense treballar ni armar
26111214 Llunes (vidre bufat i vidre escalabornat o polit, per una o les dues cares), en plaques o

fulls, amb una capa absorbent o reflectant, sense treballar ni armar, d’un gruix inferior
o igual a 3,5 mm

26111217 Llunes (vidre bufat i vidre escalabornat o polit, per una o les dues cares), en plaques o
fulls, amb una capa absorbent o reflectant, sense treballar ni armar, d’un gruix superi-
or a 3,5 mm

26111230 Llunes (vidre bufat i vidre escalabornat o polit, per una o les dues cares), en plaques o
fulls, colorat o tintat, sense treballar ni armar

26111280 Llunes (vidre bufat i vidre escalabornat o polit, per una o les dues cares), en plaques o
fulls, sense treballar ni armar, ncaa

26119 Serveis industrials per a la fabricació de vidre pla
261199 Serveis industrials per a la fabricació de vidre pla
26119900 Serveis industrials per a la fabricació de vidre pla
2612 Vidre pla manipulat i transformat
26121 Vidre pla manipulat i transformat
261211 Vidre corbat, bisellat, trepat, esmaltat o treballat d’altres maneres, però sense emmar-

car ni muntar
26121150 Vidre corbat, bisellat, trepat, esmaltat o treballat d’altres maneres, però sense emmar-

car ni muntar, vidre òptic
26121190 Vidre corbat, bisellat, trepat, esmaltat o treballat d’altres maneres, però sense emmar-

car ni muntar, excepte el vidre òptic
261212 Vidre de seguretat
26121215 Vidre de seguretat trempat per a vehicles automòbils
26121219 Vidre de seguretat trempat per a altres vehicles,, aeronaus i vaixells
26121230 Vidre de seguretat trempat per a la construcció i altres usos ncaa
26121253 Vidre de seguretat format per fulls encolats per a altres vehicles, aeronaus i vaixells
26121255 Vidre de seguretat format per fulls encolats per a vehicles automòbils
26121270 Vidre de seguretat format per fulls encolats per a la construcció i altres usos ncaa
261213 Miralls de vidre, vidrieres aïllants de parets múltiples
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26121330 Vidrieres aïllants de parets múltiples
26121350 Miralls de vidre, retrovisors per a vehicles
26121390 Miralls de vidre (fins i tot sense marc) ncaa, excepte retrovisors per a vehicles
26129 Serveis d’acabament de vidre pla
261290 Serveis d’acabament de vidre pla
26129000 Serveis d’acabament de vidre pla
2613 Vidre buit
26131 Vidre buit
261311 Ampolles, flascons i altres recipients de vidre, excepte les garrafes, taps, tapes i altres

tanques de vidre
26131110 Pots per esterilitzar i taps de vidre
26131116 Recipients obtinguts a partir d’un tub de vidre, excepte els pots per esterilitzar
26131122 Recipients de vidre de capacitat superior o igual a 2,5 l, excepte els pots per esterilit-

zar
26131128 Ampolles de vidre sense acolorir, de capacitat inferior a 2,5 l per a productes alimen-

taris i begudes, excepte les ampolles folrades de cuir natural o artificial i els biberons
26131134 Ampolles de vidre acolorit, de capacitat inferior a 2,5 l per a productes alimentaris i

begudes, excepte les ampolles folrades de cuir natural o artificial i els biberons
26131140 Recipients de vidre per a productes alimentaris i begudes, de capacitat inferior a 2,5 l,

excepte ampolles, flascons folrats de cuir natural o artificial, cristalleria domèstica,
termos i recipients de vidre aïllats al buit

26131146 Recipients de vidre per a productes farmacèutics, de capacitat inferior a 2,5 l
26131152 Recipients de vidre de capacitat inferior a 2,5 l per al transport o envasament, excepte

per a productes alimentaris i begudes, per a productes farmacèutics i recipients
obtinguts a partir d’un tub de vidre

261312 Gots, copes i similars, de vidre
26131215 Gots, copes i similars, de cristall al plom, fets a mà, tallats o decorats
26131219 Gots, copes i similars, de cristall al plom, fets a mà, excepte els tallats o decorats
26131235 Gots, copes i similars, de cristall al plom, de fabricació mecànica, tallats o decorats
26131239 Gots, copes i similars, de cristall al plom, de fabricació mecànica, excepte els tallats o

decorats
26131253 Gots, copes i similars, de vidre trempat, fets a mà, excepte els de cristall al plom
26131255 Gots, copes i similars, de vidre trempat, de fabricació mecànica, excepte els de

cristall al plom
261313 Objectes de vidre per al servei de servei de taula, cuina i altres usos, excepte els gots,

copes i similars
26131310 Objectes de vidre per al servei de taula, cuina i altres usos de cristall al plom fets a

mà, excepte gots, copes i similars i els de vitroceràmica
26131330 Objectes de vidre per al servei de taula, cuina i altres usos de cristall al plom de

fabricació mecànica, excepte gots, copes i similars i els de vitroceràmica
26131350 Objectes de vidre per al servei de taula, cuina i altres usos de coeficient de dilatació

lineal inferior o igual a 5x10 elevat a -6 per Kelvin, excepte els gots, copes i similars i
els de vitroceràmica

26131360 Objectes de vitroceràmica per al servei de taula, cuina i altres usos
26131370 Objectes de vidre per al servei de taula, cuina i altres usos de coeficient de dilatació

lineal superior a 5x10 elevat a -6 per Kelvin, de vidre trempat i altres de fabricació
mecànica, excepte els gots, copes i similars i els de vitroceràmica

26131380 Altres objectes de vidre per al servei de taula, cuina i altres usos de coeficient de
dilatació lineal superior a 5x10 elevat a -6 per Kelvin, de vidre trempat i fets a mà,
excepte els gots, copes i similars i els de vitroceràmica

261314 Ampolles de vidre per a termos i per a altres recipients isotèrmics aïllats al buit
26131400 Ampolles de vidre per a termos i per a altres recipients isotèrmics aïllats al buit
26139 Serveis d’acabament de vidre buit
261391 Serveis d’acabament de gots, copes i similars i altres objectes de vidre per al servei

de taula, cuina i altres usos
26139100 Serveis d’acabament de gots, copes i similars i altres objectes de vidre per al servei

de taula, cuina i altres usos
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261392 Serveis d’acabament de recipients de vidre
26139200 Serveis d’acabament de recipients de vidre
2614 Fibra de vidre
26141 Fibra de vidre
261411 Torçals, blens i filats i filaments tallats de fibra de vidre
26141110 Filaments de fibra de vidre d’una longitud superior o igual a 3 mm i inferior o igual a 50

mm
26141130 Blens de filaments de fibra de vidre de longitud superior a 50 mm, ròvings
26141150 Blens de filaments de fibra de vidre de longitud superior a 50 mm, excepte els ròvings
26141170 Blens de filaments de fibres de vidre discontínues de longitud superior a 50 mm
261412 Vels, napes, feltres, matalassos, plaques i altres articles de fibra de vidre, sense teixir
26141210 Mats de fibra de vidre, fins i tot la llana de vidre
26141230 Vels de fibra de vidre, fins i tot la llana de vidre
26141250 Napes, matalassos i articles similars de fibra de vidre, sense teixir
26141293 Altres articles de fibra de vidre (incloses les fibres no tèxtils a granel o en flocs),

excepte les fibres tèxtils, ribets i fibres aïllants
26141295 Ribets i fibres aïllants de fibra de vidre per a aïllament de canonades
26141299 Altres articles de fibra de vidre, de fibres tèxtils
26149 Serveis industrials per a la fabricació de fibra de vidre
261499 Serveis industrials per a la fabricació de fibra de vidre
26149900 Serveis industrials per a la fabricació de fibra de vidre
2615 Altres tipus de vidre manipulats (fins i tot per a usos tècnics)
26151 Altres tipus de vidre manipulats, excepte per a usos tècnics
261511 Vidre en massa, en boles (excepte les microesferes), barres, varetes i tubs, sense

treballar, rebutjos i residus de vidre
26151110 Rebutjos i residus de vidre; vidre en massa
26151130 Vidre en boles i barres, sense treballar
26151150 Vidre en tubs i varetes, sense treballar
261512 Lloses, maons, llosetes i altres articles de vidre, per a edificacions o construccions,

ncaa
26151200 Lloses, maons, llosetes i altres articles de vidre, per a edificacions o construccions,

ncaa
26152 Vidre per a usos tècnics i altres vidres
261521 Ampolles obertes i els components, de vidre, per a làmpades elèctriques, tubs de

rajos catòdics i articles similars
26152100 Ampolles obertes i els components, de vidre, per a làmpades elèctriques, tubs de

rajos catòdics i articles similars
261522 Vidres per a rellotges i similars, vidres per a ulleres sense treballar òpticament, esferes

i components per a la fabricació d’aquests vidres
26152200 Vidres per a rellotges i similars, vidres per a ulleres sense treballar òpticament, esferes

i components per a la fabricació d’aquests vidres
261523 Articles de vidre per a laboratori, higiene i farmàcia, ampolles de vidre per a embalatge
26152330 Articles de vidre per a laboratori, higiene i farmàcia (inclosos els graduats)
26152350 Ampolles de vidre per a embalatge
261524 Components de vidre per a làmpades i accessoris d’il·luminació, senyals lluminosos,

rètols il·luminats i similars
26152400 Components de vidre per a làmpades i accessoris d’il·luminació, senyals lluminosos,

rètols il·luminats i similars
261525 Aïllants elèctrics de vidre
26152500 Aïllants elèctrics de vidre
261526 Articles de vidre ncaa
26152630 Vidre per a senyalització i elements d’òptica de vidre sense treballar òpticament
26152650 Cubs, daus i articles similars de vidre, per a decoracions
26152670 Articles de gra de vidre, incloses les granadures, perles i pedres d’imitació, estatuetes

i altres objectes de decoració de vidre
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26152690 Altres articles de vidre ncaa
26159 Serveis d’instal·lació, reparació, manteniment i acabament de tubs i canonades de

vidre, inclosos els serveis d’instal·lació de sistemes de canonades de vidre en plantes
industrials

261591 Serveis d’instal·lació de tubs i canonades de vidre, inclosos els serveis d’instal·lació
de sistemes de canonades de vidre en plantes industrials

26159100 Serveis d’instal·lació de tubs i canonades de vidre, inclosos els serveis d’instal·lació
de sistemes de canonades de vidre en plantes industrials

261592 Serveis de reparació i manteniment de tubs i canonades de vidre, inclosos els de
sistemes de canonades de vidre en plantes industrials

26159200 Serveis de reparació i manteniment de tubs i canonades de vidre, inclosos els  de
sistemes de canonades de vidre en plantes industrials

261593 Serveis d’acabament d’altres tipus de vidre, inclòs el tècnic
26159300 Serveis d’acabament d’altres tipus de vidre, inclòs el tècnic
262 Articles ceràmics no refractaris (excepte els destinats a la construcció), productes

ceràmics refractaris
2621 Articles ceràmics d’ús domèstic i de decoració
26211 Articles ceràmics d’ús domèstic i de decoració
262111 Vaixelles, estris de cuina i altres articles d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de

porcellana
26211133 Articles per al servei de taula o cuina, de porcellana, sense decorar
26211135 Articles per al servei de taula o cuina, de porcellana, decorats
26211150 Articles per a ús domèstic i d’higiene o tocador ncaa, de porcellana
262112 Vaixelles, estris de cuina i altres articles d’ús domèstic i d’higiene o tocador, excepte

de porcellana
26211210 Vaixelles, estris de cuina i altres articles d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de fang

ordinari
26211233 Vaixelles, estris de cuina i altres articles d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de gres,

sense decorar
26211235 Vaixelles, estris de cuina i altres articles d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de gres,

decorats
26211253 Vaixelles, estris de cuina i altres articles d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de pisa o

fang fi, sense decorar
26211255 Vaixelles, estris de cuina i altres articles d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de pisa o

fang fi, decorats
26211290 Vaixelles, estris de cuina i altres articles d’ús domèstic i d’higiene o tocador, d’altres

materials ceràmics ncaa
262113 Estatuetes i altres objectes de decoració, de materials ceràmics
26211333 Estatuetes i altres objectes de decoració, de porcellana, sense decorar
26211335 Estatuetes i altres objectes de decoració, de porcellana, decorats
26211350 Estatuetes i altres objectes de decoració, de materials ceràmics, excepte de porcella-

na
26219 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de ceràmica d’ús domèstic i ornamen-

tal
262199 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de ceràmica d’ús domèstic i ornamen-

tal
26219900 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de ceràmica d’ús domèstic i ornamen-

tal
2622 Aparells sanitaris ceràmics
26221 Aparells sanitaris ceràmics
262210 Aparells sanitaris ceràmics
26221030 Lavabos, bidets, vàters, plats de dutxa i altres aparells sanitaris de porcellana
26221050 Lavabos, bidets, vàters, plats de dutxa i altres aparells sanitaris d’altres materials

ceràmics, excepte de porcellana
26229 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells sanitaris ceràmics
262299 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells sanitaris ceràmics
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26229900 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells sanitaris ceràmics
2623 Aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
26231 Aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
262310 Aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
26231033 Aïlladors elèctrics ceràmics, sense components metàl·lics
26231035 Aïlladors elèctrics ceràmics, amb components metàl·lics per a línies de transport

d’energia o de tracció
26231039 Aïlladors elèctrics ceràmics, amb components metàl·lics, excepte per a línies de

transport d’energia o de tracció, ncaa
26231053 Peces aïllants de material ceràmic per a màquines o instal·lacions elèctriques amb un

contingut d’òxid metàl·lic superior o igual al 80%
26231055 Peces aïllants de material ceràmic per a màquines o instal·lacions elèctriques, excepte

amb un contingut d’òxid metàl·lic superior o igual al 80%, ncaa
26239 Serveis industrials per a la fabricació i la instal·lació d’aïlladors i peces aïllants de

material ceràmic
262390 Serveis d’instal·lació d’aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
26239000 Serveis d’instal·lació d’aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
262399 Serveis industrials per a la fabricació d’aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
26239900 Serveis industrials per a la fabricació d’aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
2624 Altres productes ceràmics d’ús tècnic
26241 Altres productes ceràmics per a laboratori, usos químics o altres usos tècnics
262411 Altres productes ceràmics per a laboratori, usos químics o altres usos tècnics, de

porcellana
26241100 Altres productes ceràmics per a laboratori, usos químics o altres usos tècnics, de

porcellana
262412 Altres productes ceràmics per a laboratori, usos químics o altres usos tècnics, excep-

te de porcellana
26241200 Altres productes ceràmics per a laboratori, usos químics o altres usos tècnics, excep-

te de porcellana
26249 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes ceràmics d’ús tècnic
262499 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes ceràmics d’ús tècnic
26249900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes ceràmics d’ús tècnic
2625 Altres productes ceràmics ncaa
26251 Altres productes ceràmics ncaa
262511 Abeuradors, piques de ceràmica, gerres i recipients ceràmics per al transport o

envasament de mercaderies
26251100 Abeuradors, piques de ceràmica, gerres i recipients ceràmics per al transport o

envasament de mercaderies
262512 Altres productes ceràmics no estructurals ncaa
26251230 Altres productes ceràmics no estructurals ncaa de porcellana
26251255 Altres productes ceràmics no estructurals ncaa de fang ordinari
26251259 Altres productes ceràmics no estructurals ncaa, excepte de porcellana o dels de fang

ordinari
26259 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes ceràmics ncaa
262599 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes ceràmics ncaa
26259900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes ceràmics ncaa
2626 Productes ceràmics refractaris
26261 Productes ceràmics refractaris
262611 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics de farines o terres fòssils silícies
26261100 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics de farines o terres fòssils silícies
262612 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics refractaris per a la construcció,

excepte de farines o terres fòssils silícies
26261210 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics refractaris per a la construcció amb

un pes superior al 50% de MgO, CaO o Cr2O3, excepte de farines o terres fòssils
silícies
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26261233 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics refractaris per a la construcció amb
un pes de sílice SiO2 superior o igual al 93% i d’alúmina Al2O3 superior al 50%,
excepte de farines o terres fòssils silícies

26261235 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics refractaris per a la construcció amb
un pes de sílice SiO2 superior al 50% i d’alúmina Al2O3 superior al 7% i inferior al
45%, excepte de farines o terres fòssils silícies

26261237 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics refractaris per a la construcció amb
un pes de sílice SiO2 i d’alúmina Al2O3 superior al 50%, excepte de farines o terres
fòssils silícies ncaa

26261290 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics refractaris per a la construcció,
excepte de farines o terres fòssils silícies ncaa

262613 Ciments, morters, formigons i preparats refractaris similars, ncaa
26261300 Ciments, morters, formigons i preparats refractaris similars, ncaa
262614 Productes refractaris sense coure; altres articles de materials ceràmics refractaris
26261410 Productes ceràmics refractaris que continguin magnesita, dolomita o cromita
26261430 Productes ceràmics refractaris ncaa, amb un contingut de grafit o altres formes de

carboni o les mescles superior al 25%
26261455 Productes ceràmics refractaris ncaa, amb un pes d’alúmina i sílice superior al 50%; i

d’alúmina inferior al 45%
26261459 Productes ceràmics refractaris ncaa, amb un pes d’alúmina i sílice superior al 50% i

d’alúmina superior o igual al 45%
26261490 Altres productes ceràmics refractaris ncaa
26269 Serveis industrials per a la fabricació de productes ceràmics refractaris
262699 Serveis industrials per a la fabricació de productes ceràmics refractaris
26269900 Serveis industrials per a la fabricació de productes ceràmics refractaris
263 Rajoles i lloses de ceràmica
2630 Rajoles i lloses de ceràmica
26301 Rajoles i lloses de ceràmica
263010 Rajoles i lloses de ceràmica
26301010 Rajoles i lloses de ceràmica, sense vernís o esmalt, de superfície inferior a 49 cm2,

mosaic
26301020 Rajoles i lloses de ceràmica, amb vernís o esmalt, de superfície inferior a 49 cm2,

mosaic
26301030 Rajoles i lloses de ceràmica per a paviments o revestiments, sense vernís o esmalt, de

superfície superior a 49 cm2, rajoles dobles
26301053 Rajoles i lloses de ceràmica per a paviments o revestiments, sense vernís o esmalt, de

superfície superior a 49 cm2, gres
26301055 Rajoles i lloses de ceràmica per a paviments o revestiments, sense vernís o esmalt, de

superfície superior a 49 cm2, pisa
26301059 Rajoles i lloses de ceràmica per a paviments o revestiments, sense vernís o esmalt, de

superfície superior a 49 cm2, d’altres materials ceràmics ncaa
26301071 Rajoles i lloses de ceràmica per a paviments o revestiments, amb vernís o esmalt, de

superfície superior a 49 cm2, rajoles dobles
26301073 Rajoles i lloses de ceràmica per a paviments o revestiments, amb vernís o esmalt,

gres de superfície superior a 90cm2

26301075 Rajoles i lloses de ceràmica per a paviments o revestiments, amb vernís o esmalt, pisa
de superfície superior a 90 cm2

26301079 Rajoles i lloses de ceràmica per a paviments o revestiments, amb vernís o esmalt,
d’altres materials ceràmics ncaa, de superfície superior a 90cm2

26309 Serveis industrials per a la fabricació de rajoles i lloses de ceràmica
263099 Serveis industrials per a la fabricació de rajoles i lloses de ceràmica
26309900 Serveis industrials per a la fabricació de rajoles i lloses de ceràmica
264 Maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
2640 Maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
26401 Maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
264011 Maons per a la construcció, blocs per al terra, rajoles de suport o farciment, de

materials ceràmics no refractaris i similars de terra cuita
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26401113 Maons ordinaris
26401115 Maons de revestiment
26401117 Maons tipus clínquer
26401130 Revoltons, cobertor de bigues, blocs de construcció i articles similars de terra cuita
264012 Teules i canons de xemeneia, barrets, revestiments de xemeneia, ornaments arquitec-

tònics i altres articles de construcció, de materials de terra cuita
26401250 Teules de ceràmica
26401270 Elements de xemeneies i altres productes de terra cuita per a la construcció ncaa
264013 Tubs, canonades i els accessoris, de materials de terra cuita
26401300 Tubs, canonades i els accessoris, de materials de terra cuita
26409 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de tubs,

canonades i els accessoris, de materials de terra cuita, inclosos els serveis d’instal·-
lació de sistemes de canonades en plantes industrials

264091 Serveis d’instal·lació de tubs, canonades i els accessoris, de materials de terra cuita,
inclosos els serveis d’instal·lació de sistemes de canonades en plantes industrials

26409100 Serveis d’instal·lació de tubs, canonades i els accessoris, de materials de terra cuita,
inclosos els serveis d’instal·lació de sistemes de canonades en plantes industrials

264092 Serveis de reparació i manteniment de tubs, canonades i els accessoris, de materials
de terra cuita, inclosos els serveis d’instal·lació de sistemes de canonades en plantes
industrials

26409200 Serveis de reparació i manteniment de tubs, canonades i els accessoris, de materials
de terra cuita, inclosos els serveis d’instal·lació de sistemes de canonades en plantes
industrials

264099 Serveis industrials per a la fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a
la construcció

26409900 Serveis industrials per a la fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a
la construcció

265 Ciment, calç i guix
2651 Ciment
26511 Ciment
265111 Clínquers de ciment
26511100 Clínquers de ciment
265112 Ciment pòrtland, ciment aluminós, ciment d’escòries i ciments hidràulics similars
26511210 Ciment pòrtland blanc
26511230 Ciment pòrtland, excepte el blanc
26511250 Ciment aluminós
26511290 Ciments hidràulics ncaa
26519 Serveis industrials per a la fabricació de ciment
265199 Serveis industrials per a la fabricació de ciment
26519900 Serveis industrials per a la fabricació de ciment
2652 Calç
26521 Calç
265210 Calç
26521033 Calç viva
26521035 Calç apagada
26521050 Calç hidràulica
26529 Serveis industrials per a la fabricació de calç
265299 Serveis industrials per a la fabricació de calç
26529900 Serveis industrials per a la fabricació de calç
2653 Guix
26531 Guix
265310 Guix
26531000 Guix
26539 Serveis industrials per a la fabricació de guix
265399 Serveis industrials per a la fabricació de guix
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26539900 Serveis industrials per a la fabricació de guix
266 Elements de formigó, guix i ciment
2661 Elements de formigó per a la construcció
26611 Elements de formigó per a la construcció
266111 Rajoles, lloses de paviment, maons i articles similars per a la construcció de ciment,

formigó o pedra artificial
26611130 Blocs i maons per a la construcció de ciment, formigó o pedra artificial
26611150 Rajoles i articles per a la construcció de ciment, formigó o pedra artificial
266112 Components estructurals prefabricats per a construcció o enginyeria civil, de ciment,

formigó o pedra artificial
26611200 Components estructurals prefabricats per a construcció o enginyeria civil, de ciment,

formigó o pedra artificial
266113 Tubs de ciment, formigó o pedra artificial
26611300 Tubs de ciment, formigó o pedra artificial
26612 Construccions prefabricades de formigó
266120 Construccions prefabricades de formigó
26612000 Construccions prefabricades de formigó
26619 Serveis industrials per a la fabricació d’elements de formigó per a la construcció
266199 Serveis industrials per a la fabricació d’elements de formigó per a la construcció
26619900 Serveis industrials per a la fabricació d’elements de formigó per a la construcció
2662 Productes de guix per a la construcció
26621 Productes de guix per a la construcció
266210 Productes de guix per a la construcció
26621050 Plaques, plafons i articles similars de guix reforçats o revestits, exclusivament, amb

paper o cartó
26621090 Plaques, plafons i articles similars de guix ncaa
26629 Serveis industrials per a la fabricació d’elements de guix per a la construcció
266299 Serveis industrials per a la fabricació d’elements de guix per a la construcció
26629900 Serveis industrials per a la fabricació d’elements de guix per a la construcció
2663 Formigó fresc
26631 Formigó fresc
266310 Formigó fresc
26631000 Formigó fresc
26639 Serveis industrials per a la fabricació de formigó fresc
266399 Serveis industrials per a la fabricació de formigó fresc
26639900 Serveis industrials per a la fabricació de formigó fresc
2664 Morter
26641 Morter
266410 Morter
26641000 Morter
26649 Serveis industrials per a la fabricació de morter
266499 Serveis industrials per a la fabricació de morter
26649900 Serveis industrials per a la fabricació de morter
2665 Articles de fibrociment
26651 Articles de fibrociment
266511 Taulers, blocs i articles similars de fibra vegetal, de palla o de rebutjos de fusta

aglomerats amb aglutinats minerals
26651100 Taulers, blocs i articles similars de fibra vegetal, de palla o de rebutjos de fusta

aglomerats amb aglutinats minerals
266512 Articles d’asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars
26651230 Plaques, plafons i rajoles d’asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars
26651250 Tubs i fundes d’asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars
26651290 Altres manufactures d’asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars, ncaa
26659 Serveis industrials per a la fabricació de fibrociment
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266599 Serveis industrials per a la fabricació de fibrociment
26659900 Serveis industrials per a la fabricació de fibrociment
2666 Altres articles de formigó, guix i ciment
26661 Altres articles de formigó, guix i ciment
266611 Altres articles de guix o compostos basats en guix ncaa
26661100 Altres articles de guix o compostos basats en guix ncaa
266612 Articles de ciment, formigó o pedra artificial ncaa
26661200 Articles de ciment, formigó o pedra artificial ncaa
26669 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes de formigó, guix i ciment
266699 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes de formigó, guix i ciment
26669900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes de formigó, guix i ciment
267 Pedra ornamental i per a la construcció i les manufactures
2670 Pedra ornamental i per a la construcció i les manufactures
26701 Pedra ornamental i per a la construcció i les manufactures
267011 Marbre, travertí i alabastre treballats
26701100 Marbre, travertí i alabastre treballats
267012 Altres tipus de pedra treballada ornamental i per a la construcció i les manufactures,

altres tipus de graveta i pols artificialment acolorits de pedra natural, articles de
pissarra aglomerada

26701210 Llambordes, vorades i lloses per a pavimentació, de pedra natural, excepte la pissarra
26701230 Llosetes, cubs, grànuls acolorits artificials, per a mosaics
26701240 Altres pedres calcàries ncaa, tallades o serrades
26701260 Granit, tallat o serrat
26701280 Altres pedres per a la construcció ncaa, tallades o serrades
26701290 Pissarra natural treballada i manufactures de pissarra natural o aglomerada
267013 Serveis de tallament de la pedra
26701300 Serveis de tallament de la pedra
26709 Serveis industrials per a la pedra ornamental i per a la construcció, tallament i acaba-

ment i les manufactures
267099 Serveis industrials per a la pedra ornamental i per a la construcció, tallament i acaba-

ment i les manufactures
26709900 Serveis industrials per a la pedra ornamental i per a la construcció, tallament i acaba-

ment i les manufactures
268 Altres productes minerals no metal·lics
2681 Productes abrasius
26811 Productes abrasius
268111 Moles, pedres d’esmolar, rodes d’esmolar i polir, de pedra natural o d’abrasius
26811110 Moles per esmolar o desfibrar
26811120 Moles i articles similars de diamant natural o sintètic aglomerat
26811130 Moles de resina sintètica o artificial reforçada
26811140 Moles de resina sintètica o artificial sense reforçar
26811150 Moles de ceràmica o de silicats
26811160 Altres moles i articles similars d’abrasius aglomerats ncaa
26811170 Moles i articles similars de pedres naturals
26811180 Pedres d’esmolar o polir a mà
268112 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport de matèria tèxtil, de

paper o cartó o d’altres matèries
26811230 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport de matèria tèxtil
26811250 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport de paper o cartó
26811290 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport d’altres matèries
26819 Serveis industrials de fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de pedres per

moldre, esmolar, polir o similars
268190 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de pedres per moldre, esmolar, polir o

similars
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26819000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de pedres per moldre, esmolar, polir o
similars

268199 Serveis industrials per a la fabricació de productes abrasius
26819900 Serveis industrials per a la fabricació de productes abrasius
2682 Altres productes minerals no metàl·lics ncaa
26821 Altres productes minerals no metàl·lics ncaa
268211 Amiant i les mescles treballat en fibra, articles d’aquestes mescles, excepte de

fibrociment, guarniments de fricció per a frens, embragatges i similars, sense muntar
26821168 Amiant treballat en fibra, mescles amb una base d’amiant o una base d’amiant i

carbonat de magnesi
26821170 Fulls d’amiant i elastòmers comprimits per a juntes, fins i tot en rotlles
26821180 Articles d’amiant o de mescles amb una base d’amiant o una base d’amiant i carbonat

de magnesi, excepte amiant comprimit per a juntes, en fulls o en rotlles
26821193 Guarniments de fricció per a frens d’amiant o d’altres substàncies minerals
26821195 Altres articles per a guarniment de fricció d’amiant o d’altres substàncies minerals,

excepte els frens
268212 Articles d’asfalt o de materials similars
26821253 Làmines bituminoses d’impermeabilització, en rotlles
26821259 Altres productes bituminosos o similars, en rotlles
26821290 Altres productes bituminosos o similars, excepte en rotlles
268213 Mescles bituminoses a base d’asfalt natural, betum natural, betum de petroli, quitrà

mineral o brea de quitrà mineral
26821300 Mescles bituminoses a base d’asfalt natural, betum natural, betum de petroli, quitrà

mineral o brea de quitrà mineral
268214 Grafit artificial, grafit col·loïdal o semicol·loïdal preparats a base de grafit o altres

carbons en forma de productes semimanufacturats
26821400 Grafit artificial; grafit col·loïdal o semicol·loïdal preparats a base de grafit o altres

carbons en forma de productes semimanufacturats
268215 Corindó artificial
26821500 Corindó artificial
268216 Productes minerals no metàl·lics ncaa
26821610 Llana d’escòria, de roca i productes similars, fins i tot mesclades entre elles, en

masses, fulls o rotlles
26821620 Vermiculita dilatada, argila dilatada i productes similars, fins i tot mesclades entre elles
26821630 Mescles i manufactures de matèries minerals per a aïllament tèrmic o acústic, excepte

d’amiantociment, amiant i productes ceràmics
26821650 Mica treballada i les manufactures
26821670 Manufactures de grafit o altres carbons per a usos diferents dels elèctrics
26821680 Manufactures de torba
26821690 Manufactures de pedra o altres substàncies minerals ncaa
26829 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
268299 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
26829900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics

DJ PRODUCTES DE METAL·LÚRGIA I PRODUCTES METÀL·LICS
27 PRODUCTES DE METAL·LÚRGIA
271 Productes bàsics de ferro, acer i ferroalitages
2710 Productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
27101 Productes bàsics de ferro i acer; escòria, rebutjos i residus de ferro o acer
271011 Ferro colat o fosa especular en lingots, blocs o altres formes primàries, productes

fèrrics obtinguts per reducció directa de ferro i altres productes de ferro esponjosos
27101100 Ferro colat o fosa especular en lingots, blocs o altres formes primàries, productes

fèrrics obtinguts per reducció directa de ferro i altres productes de ferro esponjosos
271012 Granalla i lingot d’alt forn, de fosa especular, de ferro o acer
27101200 Granalla i lingot d’alt forn, de fosa especular, de ferro o acer
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271013 Escòria, rebutjos i residus de ferro o acer
27101310 Escòria i rebutjos de ferro o acer
27101320 Residus de ferro o acer
27102 Ferroaliatges
271020 Ferroaliatges
27102010 Ferromanganès
27102020 Ferrosilici
27102030 Ferrosilicomanganès
27102040 Ferrocrom
27102050 Ferromolibdè
27102090 Ferroaliatges ncaa
27103 Lingots, altres formes primàries i productes semiacabats, d’acer inoxidable o altres

tipus d’acer aliat
271031 Lingots, altres formes primàries i productes semiacabats, d’acer no aliat
27103110 Productes semiacabats plans d’acer no aliat
27103121 Lingots, altres formes primàries i productes semiacabats llargs per a tubs sense

soldadura, d’acer no aliat
27103122 Lingots, altres formes primàries i productes semiacabats llargs, fins i tot peces en

brut, d’acer no aliat
271032 Lingots, altres formes primàries i productes semiacabats, d’acer inoxidable
27103210 Productes semiacabats plans (desbastats plans) d’acer inoxidable
27103221 Lingots, altres formes primàries i productes semiacabats llargs per a tubs sense

soldadura, d’acer inoxidable
27103222 Altres lingots, formes primàries i productes semiacabats llargs, d’acer inoxidable
271033 Lingots, altres formes primàries i productes semiacabats, d’altres tipus d’acer aliat,

excepte d’acer inoxidable
27103310 Productes semiacabats plans d’acer aliat, excepte d’acer inoxidable
27103321 Lingots, altres formes primàries i productes semiacabats plans per a tubs sense

soldadura d’acer aliat, excepte d’acer inoxidable
27103322 Altres lingots, formes primàries i productes semiacabats llargs d’acer aliat, excepte

d’acer inoxidable
27104 Productes d’acer inoxidable
271041 Productes semiacabats plans d’acer inoxidable, excepte els productes laminats en

fred d’amplada inferior o igual a 600 mm
27104111 Productes plans d’acer inoxidable laminats en calent, enrotllats, destinats a ser

relaminats, d’amplada superior o igual a 600 mm
27104112 Altres productes plans d’acer inoxidable laminats en calent, enrotllats, d’amplada

superior o igual a 600 mm
27104121 Productes plans d’acer inoxidable laminats en calent, enrotllats, d’amplada inferior a

600 mm
27104122 Altres productes plans d’acer inoxidable laminats en calent, enrotllats, d’amplada

inferior a 600 mm
27104130 Planxes produïdes pel tall de la banda ampla laminada en calent, d’amplada superior

o igual a 600 mm, d’acer inoxidable
27104140 Planxes quart d’amplada superior o igual a 600 mm i plans amples, d’acer inoxidable
27104150 Planxes i bandes amples laminades en fred d’amplada superior o igual a 600 mm,

d’acer inoxidable
271042 Varetes de filferro laminades en calent d’acer inoxidable, en bobines
27104200 Varetes de filferro laminades en calent d’acer inoxidable, en bobines
271043 Barres i perfils laminats en calent i forjats, d’acer inoxidable
27104310 Barres rodones laminades en calent, d’acer inoxidable
27104320 Barres laminades d’acer inoxidable, excepte les barres i perfils rodons
27104330 Barres forjades d’acer inoxidable
27105 Productes laminats plans i llargs en calent d’acer ràpid
271050 Productes laminats plans i llargs en calent d’acer ràpid
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27105000 Productes laminats plans i llargs en calent d’acer ràpid
27106 Productes laminats plans en calent d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid
271060 Productes laminats plans en calent d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid
27106020 Productes plans enrotllats laminats en calent (banda ampla) d’amplada superior o

igual a 600 mm, d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid
27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda tallada) d’amplada inferior a 600 mm, d’acer,

excepte d’acer inoxidable o d’acer ràpid
27106040 Planxes laminades en calent, procedents de tall de bobines de banda ampla, d’ampla-

da superior o igual a 600 mm, i plans amples d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27106050 Planxes quart d’amplada superior o igual a 600 mm i plans amples i plans d’acer,
excepte d’acer inoxidable o d’acer ràpid

27107 Productes laminats plans en fred i recoberts d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer
rèpid

271071 Productes laminats plans en fred, d’amplada igual o superior a 600 mm, d’acer,
excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27107111 Planxes i bandes laminades en fred, sense revestir, d’amplada superior o igual a 600
mm, d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27107112 Planxes i bandes magnètiques sense recuita final, d’amplada superior o igual a 600
mm, d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27107120 Planxes i bandes magnètiques de gra no orientat, d’amplada superior o igual a 600
mm, d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27107130 Planxes i bandes magnètiques de gra orientat, d’amplada superior o igual a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

271072 Productes laminats plans recoberts, d’amplada igual o superior a 600 mm, d’acer,
excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27107210 Llaunes i planxes estanyades (fins i tot l’acer cromat electrolíticament), excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27107220 Planxes i bandes revestides per immersió en calent, d’amplada superior o igual a 600
mm, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27107230 Planxes i bandes revestides de metall electrolíticament, d’amplada superior o igual a
600 mm, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27107240 Planxes revestides de matèria orgànica, d’amplada superior o igual a 600 mm,
excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27108 Barres i varetes laminades en calent
271081 Fil laminat laminat en calent d’acer no aliat
27108110 Fil laminat amb nervadures o altres deformacions d’acer no aliat
27108120 Fil laminat d’acer no aliat de fàcil mecanització
27108130 Fil laminat utilitzat per a armadura per a formigó (malles i barres amb nervadura

pefilada en fred)
27108140 Fil laminat utilitzat per al reforçament de pneumàtics
27108190 Fil laminat d’acer no aliat ncaa
271082 Fil laminat en calent d’acer aliat, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid
27108210 Fil laminat en calent d’acer per a rodaments, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid
27108290 Fil laminat en calent d’acer aliat, excepte d’acer inoxidable, d’acer ràpid i d’acer per a

rodaments
271083 Barres laminades en calent d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid
27108310 Rodons laminats en calent d’acer per a formigó, excepte d’acer inoxidable i d’acer

ràpid
27108320 Barres laminades en calent d’acer de fàcil mecanització, excepte d’acer inoxidable i

d’acer ràpid
27108330 Barres laminades en calent d’acer per a rodaments, excepte d’acer inoxidable i d’acer

ràpid
27108340 Barres laminades en calent d’acer per a eines, excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid
27108350 Perfils i angles lleugers forjats i laminats en calent d’acer, d’alçada inferior a 80 mm,

excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid
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27108360 Barres laminades en calent d’acer no aliat, excepte d’acer de fàcil mecanització,
d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27108370 Barres laminades en calent d’acer aliat, excepte d’acer inoxidable, d’acer ràpid i de
fàcil mecanització, per a eines i per a rodaments

27109 Perfils pesants, d’acer, palplanxes, perfils soldats i elements per a la construcció de
vies de ferrocarril, de ferro o acer

271091 Perfils pesants, d’acer
27109110 Perfils en U d’altura superior o igual a 80 mm d’acer no aliat
27109120 Perfils en I d’altura superior o igual a 80 mm d’acer no aliat
27109130 Perfils en H d’altura superior o igual a 80 mm d’acer no aliat
271092 Palplanxes, perfils soldats i elements per a la construcció de vies de ferrocarril, d’acer
27109210 Palplanxes d’acer
27109220 Perfils d’acer obtinguts en fred per soldadura
27109230 Elements d’acer per a la construcció de vies de ferrocarril
271099 Serveis industrials per a la fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
27109900 Serveis industrials per a la fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
272 Tubs
2721 Tubs de ferro
27211 Tubs, canons i perfils buits, de ferro de fosa
272110 Tubs, canons i perfils buits, de ferro de fosa
27211000 Tubs, canons i perfils buits, de ferro de fosa
27212 Accessoris de canonada de fosa per a tubs de ferro
272120 Accessoris de canonada de fosa per a tubs de ferro
27212033 Accessoris de canonada de fosa no mal·leable, per a tubs de ferro per a canalitzaci-

ons a pressió
27212035 Accessoris de canonada de fosa no mal·leable, per a tubs de ferro, excepte per a

canalitzacions a pressió
27212050 Accessoris de canonada de fosa mal·leable per a tubs de ferro
27212070 Accessoris de canonada de fosa d’acer emmotllat per a tubs de ferro
27219 Serveis industrials per a la fabricació de tubs de ferro
272199 Serveis industrials per a la fabricació de tubs de ferro
27219900 Serveis industrials per a la fabricació de tubs de ferro
2722 Tubs d’acer
27221 Tubs, canons i perfils buits, d’acer
272210 Tubs, canons i perfils buits, d’acer
27221010 Tubs, canons i perfils buits, sense soldadura, d’acer inoxidable
27221021 Tubs, canons i perfils buits, de precisió, sense soldadura, d’acer, estirats en fred o

laminats en fred, excepte d’acer inoxidable
27221023 Tubs, canons i perfils buits, de precisió, sense soldadura, d’acer, acabats en fred,

excepte estirats en fred, laminats en fred i d’acer inoxidable
27221041 Tubs, canons i perfils buits, sense soldadura, d’acer, d’un diàmetre exterior inferior o

igual a 168,3 mm, excepte acabats en fred i d’acer inoxidable
27221043 Tubs, canons i perfils buits, sense soldadura, d’acer, d’un diàmetre exterior superior a

168,3 mm i inferior o igual a 406,4 mm, excepte acabats en fred i d’acer inoxidable
27221045 Tubs, canons i perfils buits, sense soldadura, d’acer, d’un diàmetre exterior superior a

406,4 mm, excepte acabats en fred i d’acer inoxidables
27221061 Tubs i canons de ferro o acer, soldats longitudinalment, de secció transversal circular

interna i externa, d’un diàmetre exterior superior a 406,4 mm, excepte de fosa
27221065 Tubs i canons de ferro o acer, soldats helicoïdalment o reblats, de secció transversal

circular interna i externa, d’un diàmetre exterior superior a 406,4 mm, excepte de fosa
27221070 Tubs soldats, reblats, amb cantons aproximats i canons i perfils buits, d’acer inoxida-

ble, d’un diàmetre exterior inferior o igual a 406,4 mm
27221081 Tubs soldats, reblats, amb cantons aproximats i canons i perfils buits d’acer, de

diàmetre exterior inferior o igual a 406,4 mm, secció transversal circular, de gruix de
paret inferior o igual a 2 mm, estirats en fred o bé d’un altre acabat en fred, de preci-
sió, excepte d’acer inoxidable
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27221083 Tubs soldats, reblats, amb cantons aproximats i canons i perfils buits d’acer, de
diàmetre exterior inferior o igual a 406,4 mm, secció transversal circular, de gruix de
paret superior a 2 mm, estirats en fred o bé d’un altre acabat en fred, de precisió,
excepte d’acer inoxidable

27221085 Tubs soldats, reblats, amb cantons aproximats i canons i perfils buits d’acer, de
diàmetre exterior inferior o igual a 406,4 mm, secció transversal no circular, no estirats
en fred ni amb un altre acabat en fred, de precisió, excepte d’acer inoxidable

27221091 Tubs soldats, reblats, amb cantons aproximats i canons i perfils buits d’acer, de
diàmetre exterior inferior o igual a 406,4 mm, de secció transversal circular, no estirats
en fred ni amb un altre acabat en fred, excepte de precisió i d’acer inoxidable

27221093 Tubs soldats, reblats, amb cantons aproximats i canons i perfils buits d’acer, de
diàmetre exterior inferior o igual a 406,4 mm, no circulars, no estirats en fred ni amb
un altre acabat en fred, excepte de precisió i d’acer inoxidable

27222 Accessoris de canonada de fosa per a tubs d’acer
272220 Accessoris de canonada de fosa per a tubs d’acer
27222010 Brides d’acer no emmotllat per a tubs d’acer
27222030 Accessoris de canonada de fosa roscats d’acer no emmotllat, per a tubs d’acer
27222050 Accessoris de canonada de fosa no roscats o per soldar fins al topall, d’acer no

emmotllat, per a tubs d’acer
27222073 Colzes i corbes per soldar fins al topall d’acer no emmotllat, per a tubs d’acer
27222075 Accessoris de canonada de fosa per soldar fins al topall d’acer no emmotllat, per a

tubs d’acer, excepte els colzes i corbes
27229 Serveis industrials per a la fabricació de tubs d’acer
272299 Serveis industrials per a la fabricació de tubs d’acer
27229900 Serveis industrials per a la fabricació de tubs d’acer
273 Altres productes de primera transformació de ferro o acer
2731 Productes obtinguts per estiratge en fred de ferro o acer
27311 Altres tipus de barres i varetes acabades en fred de ferro o acer no aliat
273110 Altres tipus de barres i varetes acabades en fred de ferro o acer no aliat
27311013 Barres acabades en fred, d’acer de fàcil mecanització
27311015 Barres acabades en fred, d’acer no aliat, amb un contingut de carboni inferior al

0,25% en pes
27311030 Plaques acabades en fred, d’acer no aliat, amb un contingut de carboni inferior al

0,25% en pes
27311050 Barres i plaques acabades en fred, d’acer no aliat, xapades, recobertes o treballades
27311060 Barres i plaques acabades en fred, d’acer no aliat, amb un contingut de carboni

superior o igual 0,25% i inferior al 0,6 % en pes
27311070 Barres i plaques acabades en fred, d’acer no aliat, amb un contingut de carboni

superior o igual al 0,6% en pes
27312 Angles, perfils i seccions, acabats en fred, de ferro o acer no aliat
273120 Angles, perfils i seccions, acabats en fred, de ferro o acer no aliat
27312010 Perfils acabats en fred, d’acer no aliat
27312020 Barres i plaques, acabades en fred, d’acer ràpid
27312030 Barres i plaques, acabades en fred, d’acer al silicomanganès
27312053 Barres i plaques, acabades en fred, d’acer aliat per a rodaments
27312055 Barres i plaques, acabades en fred, d’acer aliat per a eines
27312057 Barres i plaques, acabades en fred, d’acer aliat, excepte d’acer inoxidable, acer ràpid,

acer al silicomanganès, per a rodaments i per a eines
27312070 Barres i plaques, acabades en fred, d’acer aliat, xapades, recobertes o treballades,

excepte d’acer inoxidable
27313 Barres, varetes, angles, perfils i seccions d’acer inoxidable, angles, perfils i seccions

d’acer aliat
273130 Barres, varetes, angles, perfils i seccions d’acer inoxidable, angles, perfils i seccions

d’acer aliat
27313030 Barres, varetes, angles, perfils i seccions d’acer inoxidable
27313050 Angles, perfils i seccions d’acer aliat, excepte d’acer inoxidable
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27319 Serveis industrials per a la fabricació de productes obtinguts per estiratge en fred de
ferro o acer

273199 Serveis industrials per a la fabricació de productes obtinguts per estiratge en fred de
ferro o acer

27319900 Serveis industrials per a la fabricació de productes obtinguts per estiratge en fred de
ferro o acer

2732 Productes obtinguts per laminatge en fred de ferro o acer
27321 Productes laminats en fred plans de ferro o acer, no recoberts, d’una amplada inferior

a 600 mm
273210 Productes laminats en fred plans de ferro o acer, no recoberts, d’una amplada inferior

a 600 mm
27321011 Fleixos laminats en fred d’acer no aliat, amb un contingut de carboni inferior al 0,25%

en pes, d’una amplada inferior a 600 mm
27321012 Fleixos laminats en fred d’acer no aliat, amb un contingut de carboni superior o igual

al 0,25% però inferior al 0,6% en pes, d’una amplada inferior a 600 mm
27321014 Fleixos laminats en fred d’acer no aliat, amb un contingut de carboni superior o igual a

0,6% en pes, d’una amplada inferior a 600 mm
27321016 Fleixos laminats en fred d’acer aliat d’una amplada inferior a 600 mm, excepte d’acer

inoxidable i d’acer magnètic
27321018 Fleixos laminats en fred d’acer inoxidable d’una amplada inferior a 600 mm, excepte

fleixos magnètics aïllats, fleixos corrugats amb un cantó dentat o biselat
27321022 Bandes laminades en fred tallades d’acer sense aliar i d’acer aliat d’una amplada

superior a 600 mm, excepte d’acer inoxidable i d’acer magnètic
27321024 Fleixos i bandes tallades, magnètics, laminats en fred, de gra no orientat, d’acer sense

aliar i d’acer al silici, d’una amplada inferior a 600 mm
27321026 Bandes tallades magnètiques, d’acer al silici, laminades en fred, de gra orientat, d’una

amplada inferior a 600 mm
27321028 Bandes tallades d’acer inoxidable laminades en fred, d’una amplada inferior a 600 mm
27322 Productes laminats en fred, plans de ferro o acer, d’una amplada inferior a 600 mm,

xapats, revestits o recoberts
273220 Productes laminats en fred, plans de ferro o acer, d’una amplada inferior a 600 mm,

xapats, revestits o recoberts
27322012 Fleixos xapats laminats en fred d’acer d’una amplada inferior a 600 mm, excepte

bandes magnètiques aïllades
27322014 Bandes i xapes d’acer revestides per immersió en calent, d’una amplada inferior a 600

mm
27322016 Bandes i xapes d’acer recobertes de metall electrolíticament, d’una amplada inferior a

600 mm
27322018 Xapes d’acer recobertes de matèria orgànica, d’una amplada inferior a 600 mm
27322022 Bandes tallades laminades en fred d’acer recobertes per immersió en calent, d’una

amplada inferior a 600 mm
27322024 Bandes tallades d’acer no aliat recobertes de metall electrolíticament, d’una amplada

inferior a 600 mm
27322026 Bandes tallades laminades en fred de xapa d’acer recobertes de matèria orgànica,

d’una amplada inferior a 600 mm
27329 Serveis industrials per a la fabricació de productes obtinguts per laminatge en fred de

ferro o acer
273299 Serveis industrials per a la fabricació de productes obtinguts per laminatge en fred de

ferro o acer
27329900 Serveis industrials per a la fabricació de productes obtinguts per laminatge en fred de

ferro o acer
2733 Perfils en fred amb conformació per doblegament de ferro o acer
27331 Perfils en fred amb conformació per doblegament de ferro o acer
273311 Perfils en fred amb conformació per doblegament de ferro o acer no aliats
27331130 Perfils en fred amb conformació obtinguts a partir de productes plans, d’acer no aliat,

no recoberts
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27331150 Xapes perfilades en fred d’acer no aliat
27331170 Perfils en fred amb conformació a partir de productes plans, d’acer no aliat, en zinc
273312 Perfils en fred amb conformació per doblegament a partir de productes plans d’acer

inoxidable
27331200 Perfils en fred amb conformació per doblegament a partir de productes plans d’acer

inoxidable
27339 Serveis industrials per a la fabricació de perfils en fred amb conformació per doblega-

ment de ferro o d’acer no aliat o d’acer inoxidable
273399 Serveis industrials per a la fabricació de perfils en fred amb conformació per doblega-

ment de ferro o d’acer no aliat o d’acer inoxidable
27339900 Serveis industrials per a la fabricació de perfils en fred amb conformació per doblega-

ment de ferro o d’acer no aliat o d’acer inoxidable
2734 Productes obtinguts per trefilatge en fred de ferro o acer
27341 Productes obtinguts per trefilatge en fred de ferro o acer
273411 Filferro de ferro o acer no aliats
27341130 Filferro de ferro o acer no aliats, amb un contingut de carboni inferior al 0,25% en pes
27341150 Filferro de ferro o acer no aliats, amb un contingut de carboni superior al 0,25% i

inferior al 0,6% en pes
27341170 Filferro de ferro o acer no aliats, amb un contingut de carboni superior o igual al 0,6%

en pes
273412 Filferro d’acer inoxidable o d’altres tipus d’acer aliat
27341230 Filferro d’acer inoxidable
27341250 Filferro d’acer aliat, excepte d’acer inoxidable
27349 Serveis industrials per al trefilatge en fred
273499 Serveis industrials per al trefilatge en fred
27349900 Serveis industrials per al trefilatge en fred
274 Metalls preciosos i altres metalls no fèrrics ncaa
2741 Metalls preciosos
27411 Argent en brut, semillavorat o en pols
274110 Argent en brut, semillavorat o en pols
27411030 Argent (inclòs el daurat i platinat), en brut o en pols
27411050 Argent (inclòs el daurat i platinat), semillavorat
27412 Or en brut, semillavorat o en pols
274120 Or en brut, semillavorat o en pols
27412030 Or (inclòs el platinat), en brut o en pols
27412050 Or (inclòs el platinat), semillavorat
27412070 Or per a ús monetari
27413 Platí, pal·ladi, rodi, iridi, osmi i ruteni, en brut, semillavorats o en pols
274130 Platí, pal·ladi, rodi, iridi, osmi i ruteni, en brut, semillavorats o en pols
27413030 Platí, pal·ladi, rodi, iridi, osmi i ruteni, en brut o en pols
27413050 Platí, pal·ladi, rodi, iridi, osmi i ruteni, semillavorats
27414 Metalls comuns o argent revestits amb or, en brut o semillavorats
274140 Metalls comuns o argent revestits amb or, en brut o semillavorats
27414000 Metalls comuns o argent revestits amb or, en brut o semillavorats
27415 Metalls comuns revestits amb argent o platí, en brut o semillavorats; argent i or

revestits amb platí, en brut o semillavorats
274150 Metalls comuns revestits amb argent o platí, en brut o semillavorats; argent i or

revestits amb platí, en brut o semillavorats
27415030 Metalls comuns revestits amb argent, en brut o semillavorats
27415050 Metalls comuns, argent i or revestits amb platí, en brut o semillavorats
27416 Rebutjos i llimadures de metalls preciosos
274161 Rebutjos i llimadures d’or o de metalls revestits amb or
27416100 Rebutjos i llimadures d’or o de metalls revestits amb or
274162 Rebutjos i llimadures de platí o d’altres metalls preciosos
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27416200 Rebutjos i llimadures de platí o d’altres metalls preciosos
27419 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de metalls preciosos
274199 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de metalls preciosos
27419900 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de metalls preciosos
2742 Alumini i els productes primaris
27421 Alumini en brut, òxid d’alumini (alúmina), excepte el corindó artificial
274211 Alumini en brut
27421130 Alumini en brut no aliat
27421153 Alumini en brut aliat de primera fusió
27421155 Alumini en brut aliat de segona fusió
274212 Òxid d’alumini (alúmina), excepte el corindó artificial
27421200 Òxid d’alumini (alúmina), excepte el corindó artificial
27422 Productes semiacabats d’alumini o aliatges d’alumini
274221 Pólvores i partícules d’alumini
27422100 Pólvores i partícules d’alumini
274222 Barres, varetes i perfils d’alumini
27422230 Barres, varetes i perfils d’alumini no aliat
27422250 Barres, varetes i perfils d’alumini aliat
274223 Filferro d’alumini
27422330 Filferro d’alumini no aliat
27422350 Filferro d’alumini aliat
274224 Xapes i bandes d’alumini d’un gruix superior a 0,2 mm
27422430 Xapes i bandes d’alumini d’un gruix superior a 0,2 mm, no aliat
27422450 Xapes i bandes d’alumini d’un gruix superior a 0,2 mm, aliat
274225 Fulls prims d’alumini d’un gruix inferior o igual a 0,2 mm, excepte els suports
27422500 Fulls prims d’alumini d’un gruix inferior o igual a 0,2 mm, excepte els suports
274226 Tubs i accessoris de canonada d’alumini per a tubs d’alumini
27422630 Tubs d’alumini no aliats
27422650 Tubs d’alumini aliat
27422670 Accessoris de canonada d’alumini (ràcords, colzes o maneguets)
27423 Deixalles i rebutjos d’alumini, cendra i residus que contenen principalment alumini
274231 Cendra i residus que contenen principalment alumini
27423100 Cendra i residus que contenen principalment alumini
274232 Deixalles i rebutjos d’alumini
27423200 Deixalles i rebutjos d’alumini
27429 Serveis industrials per a la producció i primera transformació d’alumini
274299 Serveis industrials per a la producció i primera transformació d’alumini
27429900 Serveis industrials per a la producció i primera transformació d’alumini
2743 Plom, zinc i estany, amb els productes primaris
27431 Plom, zinc i estany, en brut
274311 Plom en brut
27431130 Plom en brut refinat
27431150 Plom en brut amb antimoni
27431190 Plom en brut, excepte el refinat i el que conté antimoni
274312 Zinc en brut
27431230 Zinc en brut no aliat
27431250 Zinc en brut aliat
274313 Estany en brut
27431330 Estany en brut no aliat
27431350 Estany en brut aliat
27432 Productes semiacabats de plom, zinc i estany
274321 Barres, varetes, perfils i filferros, de plom
27432100 Barres, varetes, perfils i filferros, de plom
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274322 Planxes, fulls i tires primes de plom, pólvores i partícules de plom
27432200 Planxes, fulls i tires primes de plom, pólvores i partícules de plom
274323 Tubs i accessoris de canonada, de plom (ràcords, colzes o maneguets)
27432300 Tubs i accessoris de canonada, de plom (ràcords, colzes o maneguets)
274324 Pólvores i partícules, de zinc
27432400 Pólvores i partícules, de zinc
274325 Barres, varetes, perfils i filferros, xapes, fulls i tires, de zinc
27432530 Barres, varetes, perfils i filferros, de zinc
27432550 Xapes, fulls i tires, de zinc
274326 Tubs i accessoris de canonada, de zinc (ràcords, colzes o maneguets)
27432600 Tubs i accessoris de canonada, de zinc (ràcords, colzes o maneguets)
274327 Barres, varetes, perfils i filferros, d’estany
27432700 Barres, varetes, perfils i filferros, d’estany
274328 Xapes, fulls i bandes (incloses les primes), d’estany, pólvores i partícules d’estany
27432830 Xapes, fulls i bandes, d’estany, de gruix superior a 0,2 mm
27432860 Fulls i tires primes, d’estany, de gruix inferior o igual a 0,2 mm, pólvores i partícules

d’estany, excepte els suports
274329 Tubs i accessoris de canonada, d’estany (ràcords, colzes o maneguets)
27432900 Tubs i accessoris de canonada, d’estany (ràcords, colzes o maneguets)
27433 Deixalles i rebutjos de plom, zinc i estany; cendra i residus que contenen principal-

ment zinc o plom
274331 Cendra i residus que contenen principalment zinc o plom
27433100 Cendra i residus que contenen principalment zinc o plom
274332 Deixalles i rebutjos de plom, zinc i estany
27433200 Deixalles i rebutjos de plom, zinc i estany
27439 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de plom, zinc i estany
274399 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de plom, zinc i estany
27439900 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de plom, zinc i estany
2744 Coure i els productes primaris
27441 Coure en brut, mates de coure i coure de cementació (coure precipitat)
274411 Mates de coure i coure de cementació (coure precipitat)
27441100 Mates de coure i coure de cementació (coure precipitat)
274412 Coure sense refinar i ànodes de coure per a la refinació electrolítica
27441200 Coure sense refinar i ànodes de coure per a la refinació electrolítica
274413 Coure refinat i aliatges de coure, en brut i aliatges mare de coure
27441330 Coure refinat en brut no aliat
27441350 Aliatges de coure refinat en brut
27441370 Aliatges mare de coure
27442 Productes semiacabats de coure
274421 Pólvores i partícules de coure
27442100 Pólvores i partícules de coure
274422 Barres, varetes i perfils, de coure
27442200 Barres, varetes i perfils, de coure
274423 Filferro de coure
27442330 Filferro de coure refinat (secció transversal superior a 6 mm), filferro d’aliatges de

coure
27442350 Filferro de coure refinat, de secció transversal inferior o igual a 6 mm, però superior a

0,5 mm)
27442370 Filferro de coure refinat, de secció transversal inferior o igual a 0,5 mm
274424 Xapes i bandes de coure, d’un gruix superior a 0,15 mm
27442400 Xapes i bandes de coure, d’un gruix superior a 0,15 mm
274425 Fulls i tires primes de coure d’un gruix inferior o igual a 0,15 mm, excepte els suports
27442500 Fulls i tires primes de coure d’un gruix inferior o igual a 0,15 mm, excepte els suports
274426 Tubs i accessoris de canonada, de coure
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27442630 Tubs de coure
27442650 Accessoris de canonada de coure (ràcords, colzes o maneguets)
27443 Deixalles i rebutjos de coure; cendra i residus que contenen principalment coure
274431 Cendra i residus que contenen principalment coure
27443100 Cendra i residus que contenen principalment coure
274432 Deixalles i rebutjos de coure
27443200 Deixalles i rebutjos de coure
27449 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de coure
274499 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de coure
27449900 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de coure
2745 Altres metalls no fèrrics ncaa amb els productes primaris
27451 Níquel en brut i productes intermedis de la metal·lúrgia del níquel
274511 Mates de níquel, productes sinteritzats d’òxid de níquel i altres productes intermedis

de la metal·lúrgia del níquel
27451100 Mates de níquel, productes sinteritzats d’òxid de níquel i altres productes intermedis

de la metal·lúrgia del níquel
274512 Níquel en brut
27451230 Níquel en brut no aliat
27451250 Aliatges de níquel en brut
27452 Productes semiacabats de níquel
274521 Pólvores i partícules de níquel
27452100 Pólvores i partícules de níquel
274522 Barres, varetes, perfils i filferro, de níquel
27452200 Barres, varetes, perfils i filferro, de níquel
274523 Xapes, bandes i fulls, de níquel
27452300 Xapes, bandes i fulls, de níquel
274524 Tubs i accessoris de canonades, de níquel
27452430 Tubs de níquel
27452450 Accessoris de canonada de níquel (ràcords, colzes o maneguets)
27453 Altres metalls no ferrosos amb els articles, aliatges metal·loceràmics, cendra i residus

que contenen metalls o compostos metàl·lics
274530 Altres metalls no ferrosos i els articles, aliatges metal·loceràmics, cendra i residus que

contenen metalls o compostos metàl·lics
27453013 Tungstè (wolframi) en brut (inclosos els rebutjos i residus)
27453015 Barres, perfils i filferros de tungstè (wolframi), excepte les barres obtingudes per

sinteritzat
27453017 Molibdè i les manufactures (inclosos els rebutjos i residus)
27453023 Tàntal i les manufactures (inclosos els rebutjos i residus)
27453025 Magnesi i les manufactures (inclosos els rebutjos i residus)
27453027 Mates, productes intermedis i manufactures, de cobalt (inclosos els rebutjos i residus)
27453033 Bismut i les manufactures (inclosos els rebutjos i residus)
27453035 Cadmi en brut (inclosos els rebutjos i residus)
27453037 Manufactures de cadmi
27453043 Titani i les manufactures (inclosos els rebutjos i residus)
27453045 Zirconi i les manufactures (inclosos els rebutjos i residus)
27453047 Antimoni i les manufactures (inclosos els rebutjos i residus)
27453053 Manganès i les manufactures (inclosos els rebutjos i residus)
27453055 Beril·li, crom, germani i vanadi i les manufactures (inclosos els rebutjos i residus)
27453057 Cermet i les manufactures (inclosos els rebutjos i residus)
27454 Deixalles i rebutjos de níquel, cendra i residus que contenen altres compostos metàl·-

lics
274541 Cendra i residus que contenen principalment compostos metàl·lics
27454100 Cendra i residus que contenen principalment compostos metàl·lics
274542 Deixalles i rebutjos de níquel
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27454200 Deixalles i rebutjos de níquel
27459 Serveis industrials per a la producció i primera transformació d’altres metalls no fèrrics
274599 Serveis industrials per a la producció i primera transformació d’altres metalls no fèrrics
27459900 Serveis industrials per a la producció i primera transformació d’altres metalls no fèrrics
275 Serveis de fosa de metalls
2751 Serveis de fosa de ferro
27511 Serveis de fosa de ferro
275111 Serveis de fosa de ferro mal·leable
27511110 Components de vehicles automòbils (fosa de ferro mal·leable)
27511130 Caixes de coixinets sense els rodaments i coixinets (fosa de ferro mal·leable)
27511140 Altres components per a motors d’èmbol i òrgans mecànics (fosa de ferro mal·leable)
27511150 Components per a les altres màquines i aparells mecànics (fosa de ferro mal·leable)
27511190 Components de manufactures per a altres usos (fosa de ferro mal·leable)
275112 Serveis de fosa de ferro amb grafit esferoïdal
27511210 Components de vehicles automòbils (fosa de ferro amb grafit esferoïdal)
27511220 Arbres de transmissió i manetes (fosa de ferro amb grafit esferoïdal)
27511230 Caixes de coixinets sense els rodaments i coixinets (fosa de ferro amb grafit esferoï-

dal)
27511240 Altres components per a motors d’èmbol i òrgans mecànics (fosa de ferro amb grafit

esferoïdal)
27511250 Components per a altres màquines i aparells mecànics (fosa de ferro amb grafit

esferoïdal)
27511290 Components de manufactures per a altres usos (fosa de ferro amb grafit esferoïdal)
275113 Serveis de fosa de ferro no dúctil
27511310 Components de vehicles automòbils (fosa de ferro no dúctil)
27511320 Arbres de transmissió i manetes (fosa de ferro no dúctil)
27511330 Caixes de coixinets sense els rodaments i coixinets (fosa de ferro no dúctil)
27511340 Altres components per a motors d’èmbol i òrgans mecànics (fosa de ferro no dúctil)
27511350 Components per a altres màquines i aparells mecànics (fosa de ferro no dúctil)
27511390 Components de manufactures per a altres usos (fosa de ferro no dúctil)
2752 Serveis de fosa d’acer
27521 Serveis de fosa d’acer
275210 Serveis de fosa d’acer
27521010 Components de vehicles automòbils (fosa d’acer)
27521030 Caixes de coixinets sense els rodaments i coixinets (fosa d’acer)
27521040 Altres components per a motors d’èmbol i òrgans mecànics (fosa d’acer)
27521050 Components per a altres màquines i aparells mecànics (fosa d’acer)
27521090 Components de manufactures per a altres usos (fosa d’acer)
2753 Serveis de fosa de metalls lleugers
27531 Serveis de fosa de metalls lleugers
275310 Serveis de fosa de metalls lleugers
27531010 Components de vehicles automòbils (fosa de metalls lleugers)
27531020 Arbres de transmissió i manetes (fosa de metalls lleugers)
27531030 Caixes de coixinets sense els rodaments i coixinets (fosa de metalls lleugers)
27531040 Altres components per a motors d’èmbol i òrgans mecànics (fosa de metalls lleugers)
27531050 Components per a altres màquines i aparells mecànics (fosa de metalls lleugers)
27531090 Components de manufactures per a altres usos (fosa de metalls lleugers)
2754 Serveis de fosa d’altres metalls no fèrrics
27541 Serveis de fosa d’altres metalls no fèrrics
275410 Serveis de fosa d’altres metalls no fèrrics
27541010 Components de vehicles automòbils (fosa d’altres metalls no fèrrics)
27541020 Arbres de transmissió i manetes (fosa d’altres metalls no fèrrics)
27541030 Caixes de coixinets sense els rodaments i coixinets (fosa d’altres metalls no fèrrics)
27541040 Altres components per a motors d’èmbol i òrgans mecànics (fosa d’altres metalls no

fèrrics)
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27541050 Components per a altres màquines i aparells mecànics (fosa d’altres metalls no
fèrrics)

27541090 Components de manufactures per a altres usos (fosa d’altres metalls no fèrrics)
28 PRODUCTES METÀL·LICS (EXCEPTE MAQUINÀRIA I EQUIPS)
281 Productes metàl·lics per a la construcció
2811 Estructures metàl·liques i els components
28111 Construccions prefabricades de metall
281110 Construccions prefabricades de metall
28111030 Construccions prefabricades de ferro o acer
28111050 Construccions prefabricades d’alumini i altres metalls, excepte el ferro o l’acer
28112 Productes metàl·lics estructurals i els components
281121 Ponts i els components de fosa de ferro o acer
28112100 Ponts i els components de fosa de ferro o acer
281122 Torres i castellets de fosa de ferro o acer
28112200 Torres i castellets de fosa de ferro o acer
281123 Construccions i els components de ferro, acer o alumini, ncaa
28112313 Material de bastimentada, encofrat o apuntalament, per al sosteniment del tall d’obra,

de fosa de ferro o acer
28112315 Material de bastimentada, encofrat o apuntalament, per al sosteniment de galeries, de

fosa de ferro o acer
28112317 Material de bastimentada, encofrat o apuntalament, de fosa de ferro o acer, ncaa
28112330 Preses, comportes, tancament de rescloses, de fosa de ferro o acer
28112340 Plafons múltiples constituïts per dos paraments de xapa amb nervadures i una capa

aïllant, de fosa de ferro o acer
28112350 Altres construccions principalment en xapa, de fosa de ferro o acer
28112360 Altres construccions de fosa de ferro o acer ncaa
28112370 Construccions i els components d’alumini, excepte portes, finestres, llindars i cons-

truccions prefabricades
28119 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació in situ, serveis de reparació i serveis

manteniment de les estructures metàl·liques
281191 Treballs d’instal·lació in situ de les estructures metàl·liques de producció pròpia
28119100 Treballs d’instal·lació in situ de les estructures metàl·liques de producció pròpia
281192 Serveis de reparació i manteniment de les estructures metàl·liques
28119200 Serveis de reparació i manteniment de les estructures metàl·liques
281199 Serveis industrials per a la fabricació de les estructures metàl·liques
28119900 Serveis industrials per a la fabricació de les estructures metàl·liques
2812 Tancaments metàl·lics
28121 Tancaments metàl·lics
281210 Tancaments metàl·lics
28121033 Portes i tanques i els marcs i llindars, de fosa, de ferro o acer
28121035 Finestres i els marcs, de fosa, de ferro o acer
28121037 Finestres amb vidrieria i els marcs, de fosa, de ferro o acer
28121053 Portes i tanques i els marcs i llindars, d’alumini
28121055 Finestres i els marcs, d’alumini
28121057 Finestres amb vidrieria i els marcs, d’alumini
28129 Serveis industrials per a la fabricació i instal·lació in situ de tancaments metàl·lics de

producció pròpia
281290 Serveis d’instal·lació in situ de tancaments metàl·lics de producció pròpia
28129000 Serveis d’instal·lació in situ de tancaments metàl·lics de producció pròpia
281299 Serveis industrials per a la fabricació de tancaments metàl·lics
28129900 Serveis industrials per a la fabricació de tancaments metàl·lics
282 Cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall, radiadors i calderes per a calefacció

central
2821 Cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
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28211 Cisternes, grans dipòsits i contenidors, de ferro, acer o alumini
282111 Cisternes, grans dipòsits, contenidors i recipients similars, de ferro, acer o alumini, de

capacitat superior a 300 l
28211110 Grans dipòsits i cisternes, de fosa, de ferro o acer, de capacitat superior a 300 l, per a

gasos
28211120 Grans dipòsits i cisternes, per a líquids, amb revestiment interior o calorífug, de

capacitat superior a 300 l
28211130 Grans dipòsits i cisternes, per a líquids, sense revestiment interior, de capacitat

superior a 300 l
28211150 Grans dipòsits, cisternes, contenidors i recipients similars, de fosa de ferro o acer, per

a sòlids, de capacitat superior a 300 l
28211170 Grans dipòsits i cisternes, per a qualsevol matèria d’alumini, de capacitat superior a

300 l, excepte gasos comprimits o liquats
282112 Recipients per a gasos comprimits o liquats, de ferro, acer o alumini
28211230 Recipients per a gasos comprimits o liquats, de fosa de ferro o acer
28211250 Recipients per a gasos comprimits o liquats, d’alumini
28219 Serveis industrials de fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de grans

dipòsits, cisternes i recipients de metall destinats a la calefacció d’edificis
282191 Serveis d’instal·lació de grans dipòsits, cisternes i recipients de metall destinats a la

calefacció d’edificis
28219100 Serveis d’instal·lació de grans dipòsits, cisternes i recipients de metall destinats a la

calefacció d’edificis
282192 Serveis de reparació i manteniment de grans dipòsits, cisternes i recipients de metall

destinats a la calefacció d’edificis
28219200 Serveis de reparació i manteniment de grans dipòsits, cisternes i recipients de metall

destinats a la calefacció d’edificis
282199 Serveis industrials per a la fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de

metall
28219900 Serveis industrials per a la fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de

metall
2822 Radiadors i calderes per a calefacció central
28221 Radiadors i calderes per a calefacció central
282211 Radiadors per a calefacció central d’escalfament no elèctric i els components, de fosa

de ferro o acer
28221130 Radiadors per a calefacció central d’escalfament no elèctric i els components, de fosa

de ferro o acer
28221150 Radiadors per a calefacció central d’escalfament no elèctric i els components de ferro

o acer, excepte de fosa
282212 Calderes per a calefacció central, excepte les calderes de vapor
28221203 Calderes per a la calefacció central, de gas
28221205 Calderes per a la calefacció central, de fuel
28221207 Calderes per a la calefacció central, que utilitzin altres fonts d’energia
282213 Components de calderes per a calefacció central, excepte de calderes de vapor
28221300 Components de caldera per a calefacció central, excepte les calderes de vapor
28229 Serveis industrials de fabricació, d’instal·lació, reparació i manteniment de calderes

per a calefacció central, excepte les calderes de vapor
282291 Serveis d’instal·lació de calderes per a calefacció central, excepte les calderes de

vapor
28229100 Serveis d’instal·lació de calderes per a calefacció central, excepte les calderes de

vapor
282292 Serveis de reparació i manteniment de calderes per a calefacció central
28229200 Serveis de reparació i manteniment de calderes per a calefacció central
282299 Serveis industrials per a la fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
28229900 Serveis industrials per a la fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
283 Generadors de vapor
2830 Generadors de vapor
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28301 Calderes generadores de vapor d’aigua amb els components
283011 Calderes generadores de vapor d’aigua o vapors d’altres classes i calderes d’aigua

sobreescalfada
28301110 Calderes aquotubulars amb una producció de vapor superior a 45 tones per hora
28301130 Calderes aquotubulars amb una producció de vapor inferior o igual a 45 tones per

hora
28301150 Altres calderes de vapor, incloses les calderes mixtes
28301170 Calderes d’aigua sobreescalfada
283012 Aparells auxiliars per a calderes de vapor i per a calefacció central i condensadors per

a màquines de vapor
28301230 Aparells auxiliars per a calderes de vapor i per a calefacció central
28301250 Condensadors per a màquines de vapor
283013 Components de calderes generadores de vapor d’aigua i aparells auxiliars per a

calderes i condensadors
28301330 Components de calderes generadores de vapor d’aigua i de calderes d’aigua sobre-

escalfada
28301350 Components d’aparells auxiliars per a calderes i condensadors
28302 Reactors nuclears i els components
283021 Reactors nuclears
28302100 Reactors nuclears
283022 Components de reactors nuclears
28302200 Components de reactors nuclears
28309 Serveis d’instal·lació de sistemes de canonades metàl·liques en plantes industrials i

serveis industrials de fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de calderes
generadores de vapor d’aigua calenta, excepte les calderes per a calefacció central

283091 Serveis d’instal·lació de sistemes de canonades metàl·liques en plantes industrials i
serveis d’instal·lació de calderes generadores de vapor d’aigua, excepte les calderes
per a calefacció central

28309100 Serveis d’instal·lació de sistemes de canonades metàl·liques en plantes industrials i
serveis d’instal·lació de calderes generadores de vapor d’aigua, excepte les calderes
per a calefacció central

283092 Serveis de reparació i manteniment de sistemes de canonades metàl·liques en plantes
industrials i serveis de reparació i manteniment de calderes generadores de vapor
d’aigua, excepte les calderes per a calefacció central

28309200 Serveis de reparació i manteniment de sistemes de canonades metàl·liques en plantes
industrials i serveis de reparació i manteniment de calderes generadores de vapor
d’aigua, excepte les calderes per a calefacció central

283099 Serveis industrials per a la fabricació de generadors de vapor
28309900 Serveis industrials per a la fabricació de generadors de vapor
284 Serveis de forja, estampació, embotició de metalls i productes de pulverimetal·lúrgia
2840 Serveis de forja, estampació, embotició, de metalls i productes de pulverimetal·lúrgia
28401 Serveis de forja, estampació i embotició de metalls
284011 Serveis de forja de metalls
28401133 Arbres de transmissió i manetes (forja lliure d’acer)
28401135 Altres manufactures de ferro o acer, components de màquines, aparells, instruments i

vehicles per a la navegació aèria, màquines mecàniques, instruments i aparells de
mesura i precisió (forja lliure d’acer)

28401137 Components d’altres màquines i aparells mecànics (forja lliure de metalls no ferrosos)
28401151 Components de vehicles automòbils, tractors i motocicletes (extrusió d’acer en fred)
28401152 Arbres de transmissió i manetes (extrusió d’acer en fred)
28401153 Altres components per a motors d’èmbol i òrgans mecànics (extrusió d’acer en fred)
28401154 Components d’altres màquines i aparells mecànics (extrusió d’acer en fred)
28401156 Altres components de màquines i accessoris electrònics (extrusió d’acer en fred)
28401157 Altres manufactures de ferro i acer i components de vehicles per a vies fèrries o per a

la navegació aèria (extrusió d’acer en fred)
28401158 Components de les màquines, aparells, instruments i vehicles (extrusió de metalls no

fèrrics en fred)
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284012 Serveis d’estampació i embotició de metalls
28401210 Components de vehicles terrestres (embotició d’acer)
28401223 Arbres de transmissió i manetes (embotició d’acer)
28401225 Caixes de coixinets sense els rodaments i coixinets (embotició d’acer)
28401230 Altres components per a motors d’èmbol i òrgans mecànics (embotició d’acer)
28401240 Components de màquines o aparells per a l’agricultura, la indústria forestal o

l’horticultura (embotició d’acer)
28401250 Components de torns, carretons elevadors i altres aparells d’elevació, càrrega i

descàrrega de mercaderies (embotició d’acer)
28401260 Components de màquines i aparells d’explanació, anivellació, compactació i similars

(embotició d’acer)
28401270 Components per a les altres màquines i aparells mecànics (embotició d’acer)
28401280 Altres manufactures de ferro o acer i components de vehicles per a vies fèrries o per a

la navegació aèria (embotició d’acer)
28401290 Components de les màquines, aparells, instruments i vehicles, màquines mecàniques,

navegació aèria i instruments i aparells de mesura de precisió (embotició de metalls
no fèrrics)

284013 Altres serveis de conformació de metalls
28401310 Components de vehicles terrestres (conformació de xapes d’acer)
28401320 Altres components per a motors d’èmbol i òrgans mecànics (conformació de xapes

d’acer)
28401330 Components d’altres màquines i aparells mecànics (conformació de xapes d’acer)
28401340 Components d’altres màquines, aparells i material electrònic (conformació de xapes

d’acer)
28401350 Articles d’ús domèstic i altres manufactures, components de mobles i components de

vehicles i aparells per a vies fèrries (conformació de xapes d’acer)
28401370 Altres articles d’ús domèstic, components de màquines, aparells, mobles i vehicles,

ncaa (conformació de xapes de metalls no fèrrics)
28402 Productes de pulverimetal·lúrgia
284020 Productes de pulverimetal·lúrgia
28402010 Components de vehicles terrestres (manufactures metal·lúrgiques de pols d’acer)
28402020 Caixes de coixinets sense els rodaments i coixinets (manufactures metal·lúrgiques de

pols d’acer)
28402030 Altres components per a motors d’èmbol, bombes i elevadors de líquids, peces de

rodaments de boles i arbres de transmissió (manufactures metal·lúrgiques de pols
d’acer)

28402040 Components per a les altres màquines i aparells mecànics (manufactures metal·-
lúrgiques de pols d’acer)

28402050 Manufactures metal·lúrgiques de productes d’acer, components de màquines i
aparells de material electrònic (manufactures metal·lúrgiques de pols d’acer)

28402070 Manufactures i alguns articles d’ús domèstic, components de vehicles per a vies
fèrries o per a la navegació aèria i instruments de mesura, òptica i precisió (manufac-
tures metal·lúrgiques de pols d’acer)

28402080 Components de vehicles aeris, navals i d’altres materials de transport ncaa (manufac-
tures metal·lúrgiques de pols de metalls no fèrrics)

285 Serveis de tractament i revestiment de metalls i serveis d’enginyeria mecànica general
2851 Serveis de tractament i revestiment de metalls
28511 Serveis de revestiment de metalls
285111 Serveis de revestiment metàl·lic de metalls
28511130 Serveis de revestiment metàl·lic de metalls per immersió en metalls fosos
28511150 Serveis de revestiment metàl·lic de metalls per projecció tèrmica
28511170 Serveis de revestiment metàl·lic de zinc per galvanitzat electrolític i procediments

químics
28511190 Altres serveis de revestiment metàl·lic de metalls (níquel, coure, crom, etc.) per

electròlisi i procediments químics
285112 Serveis de revestiment no metàl·lic de metalls
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28511230 Plastificació de metalls
28511250 Altres serveis de revestiment no metàl·lic (fosfatació, etc.)
28512 Serveis de tractament de metalls
285121 Serveis de tractament de metalls en calent, excepte de revestiment metàl·lic
28512100 Serveis de tractament de metalls en calent, excepte de revestiment metàl·lic
285122 Altres serveis de tractament de superfícies de metalls
28512230 Pintura i envernissament de metalls
28512250 Anodització de metalls
28512270 Recobriment al buit (CVD/PVD) de metalls
28512290 Altres serveis de tractaments de superfícies de metalls ncaa
2852 Serveis d’enginyeria mecànica general
28521 Serveis de tornejament de peces metàl·liques treballades
285210 Serveis de tornejament de peces metàl·liques treballades
28521001 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a aixetes, vàlvules i òrgans similars
28521003 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a altres màquines i aparells mecà-

nics
28521005 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a vehicles terrestres, excepte de

locomotores o material rodant obtingudes mitjançant fosa, forjat, premsat, laminat o a
través de processos de pulvimetal·lúrgia

28521007 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a vehicles per a la navegació aèria o
espacial

28521009 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a maquinària i equips elèctrics,
enregistradores i reproductores de so, enregistradores i reproductores d’imatges i so
televisats

28521011 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a instruments i aparells de precisió,
comprovació, de mesura, òptics, fotogràfics i cinematogràfics

28521013 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a altres manufactures de ferro,
coure i alumini i per a components de vehicles i aparells per a vies fèrries

28522 Altres serveis d’enginyeria mecànica general
285220 Altres serveis d’enginyeria mecànica general
28522000 Altres serveis d’enginyeria mecànica general
286 Articles de ganiveteria i coberteria, eines i articles de ferreteria
2861 Articles de ganiveteria i coberteria
28611 Articles de ganiveteria i coberteria
286111 Ganivets i tisores amb les fulles, excepte els ganivets per a màquines
28611113 Ganivets de taula amb mànec i fulla d’acer inoxidable, excepte ganivets de peix i de

mantega
28611119 Ganivets de taula amb mànec i fulla argentats, daurats, platinats, de fusta, de plàstic i

similars, excepte d’acer inoxidable i de ganivets de peix i de mantega
28611120 Altres ganivets ncaa
28611130 Navalles, incloses les de podar (navalles plegables), excepte de fulla fixa
28611150 Mànecs i fulles per a ganivets, de metalls comuns
28611170 Tisores i les fulles
286112 Navalles i màquines d’afaitar i fulles d’afaitar (inclosos els esbossos en fleix

semiestampats per a la fabricació de fulles)
28611240 Navalles i màquines d’afaitar amb els components, excepte fulles d’afaitar
28611250 Fulles d’afaitar (inclosos els esbossos en fleix)
286113 Altres articles de ganiveteria; eines i assortiments d’eines de manicura i pedicura
28611333 Tallapapers, raspadors, obrecartes i altres instruments tallants d’oficina
28611335 Maquinetes de fer punta i les fulles
28611350 Eines i assortiments d’eines de manicura i de pedicura (incloses les llimes per a

ungles)
28611370 Fulles tallants per a trinxar la carn, tallants de carnisseria o de cuina, màquines de

tallar el cabell o d’esquilar i articles similars de ganiveteria
286114 Culleres, forquilles, llosses i escumadores per servir pastissos, ganivets de peix,

ganivets de mantega, pinces de sucre i altres articles similars per a la taula o cuina
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28611440 Culleres, forquilles, llosses i escumadores per servir pastissos, ganivets de peix,
ganivets de mantega, pinces de sucre i altres articles similars per a la taula o cuina
d’acer inoxidable o d’un altre metall comú, excepte ganivets de taula

28611470 Culleres, forquilles, llosses i escumadores per servir pastissos, ganivets de peix,
ganivets de mantega, pinces de sucre i altres articles similars per a la taula o cuina, en
metall de base, argentats, daurats i platinats, excepte ganivets de taula

28619 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de ganiveteria i coberts
286199 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de ganiveteria i coberts
28619900 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de ganiveteria i coberts
2862 Eines i estris intercanviables per a màquines eina
28621 Eines de mà utilitzades en l’agricultura, horticultura o silvicultura
286210 Eines de mà utilitzades en l’agricultura, horticultura o silvicultura
28621010 Fangues i pales
28621020 Forques agrícoles, hortícoles o forestals
28621030 Aixades, pics, forques, rascles i rasores
28621040 Destrals, falçs i eines similars amb tall
28621050 Tisores (incloses les d’ocell) per usar amb una sola mà
28621060 Cisalles per a tanques, tisores de podar i eines similars per usar amb les dues mans
28621070 Altres eines de mà utilitzades en l’agricultura, horticultura o silvicultura, excepte les

navalles plegables
28622 Serres de mà i fulles per a serres de totes classes
286220 Serres de mà i fulles per a serres de totes classes
28622010 Serres de mà
28622020 Fulles de serra de cinta
28622030 Fulles de serra circulars amb la part operant d’acer
28622050 Altres fulles de serra circulars (inclosos els components)
28622091 Cadenes tallants
28622093 Fulles de serra rectes per al treball dels metalls
28622095 Altres fulles de serra, amb una part operant d’acer per treballar metalls i amb una altra

part operant d’altres matèries
28622099 Altres fulles de serra amb la part operant d’acer per treballar altres matèries
28623 Altres eines de mà
286230 Altres eines de mà
28623013 Llimes, raspes i eines similars
28623015 Pinces (incloses les de depilar)
28623017 Alicates (fins i tot tallants), tenalles, pinces i eines similars
28623023 Cisalles per a metalls i eines similars
28623025 Tallatubs, tallaperns, trepants i eines similars
28623033 Claus d’ajustament manuals de boca fixa
28623035 Claus d’ajustament manuals de boca ajustable
28623037 Cubs intercanviables (fins i tot amb mànec)
28623053 Eines de trepar o de roscar
28623055 Martells i maces
28623057 Ribots, enformadors, gúbies i eines tallants similars per al treball de la fusta
28623063 Tornavisos
28623065 Altres eines de mà d’ús domèstic
28623073 Eines per a paletes, emmotlladors, cimenters, guixaires i pintors
28623077 Altres eines de mà (incloses les pistoles per reblar, fixar tacs, clavilles i similars) que

funcionen mitjançant un cartutxo detonant
28623083 Llums de soldar i similars
28623085 Cargols de banc, premses de fuster i similars
28623087 Encluses, fargues portàtils, moles de mà o de pedal, amb bastidor
28623089 Conjunts de dues o més eines de mà (martells, tornavisos, llums de soldar, premses

de fuster i similars)
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28624 Útils intercanviables per a eines de mà, accionades mecànicament o no, o per a
màquines eina

286240 Útils intercanviables per a eines de mà, accionades mecànicament o no, o per a
màquines eina

28624014 Estris per fer plantilles, per treballar metalls
28624016 Estris per roscar, per treballar metalls
28624019 Altres estris per roscar o fer plantilles, excepte per treballar metalls
28624023 Estris de trepar amb la part operant de diamant
28624025 Broques per a paletes, excepte amb la part operant de diamant
28624027 Estris de trepar per a la mecanització de metalls amb la part operant de carburs

metàl·lics sinteritzats
28624031 Estris de trepar per a la mecanització de metalls amb la part operant d’acer ràpid
28624033 Estris de trepar per a la mecanització de metalls amb la part operant d’altres matèries
28624035 Altres estris de trepar, ncaa
28624037 Estris de mandrinar o de brotxar amb la part operant de diamant
28624044 Estris de mandrinar per a la mecanització de metalls, excepte amb la part operant de

diamant
28624045 Altres estris de mandrinar o brotxar, ncaa, excepte amb la part operant de diamant
28624048 Estris de brotxar per a la mecanització de metalls, excepte amb la part operant de

diamant
28624050 Altres estris de fresar per treballar els metalls amb la part operant de carburs metàl·-

lics sinteritzats
28624061 Freses amb mànec per treballar els metalls amb la part operant d’altres matèries
28624065 Freses mare per treballar els metalls amb la part operant d’altres matèries
28624067 Altres estris de fresar per treballar els metalls amb la part operant d’altres matèries
28624069 Altres estris de fresar amb la part operant d’altres matèries ncaa
28624071 Estris de tornejar per a la mecanització de metalls amb la part operant de carburs

metàl·lics sinteritzats
28624074 Estris de tornejar per a la mecanització de metalls amb la part operant d’altres matèri-

es
28624079 Altres estris de tornejar, excepte per a la mecanització de metalls
28624081 Altres estris intercanviables amb la part operant de diamant
28624083 Puntes de tornavís amb la part operant d’altres matèries
28624085 Estris per tallar engranatges amb la part operant d’altres matèries
28624087 Altres estris intercanviables amb la part operant de carburs metàl·lics sinteritzats
28624089 Altres estris intercanviables amb la part operant d’altres matèries
28625 Altres eines mecàniques ncaa
286250 Altres eines mecàniques ncaa
28625013 Estris de perforació o de sondatge amb la part operant de carburs metàl·lics sinterit-

zats, excepte els components
28625015 Estris de perforació o de sondatge amb la part operant de diamant, inclosos els

components
28625017 Estris de perforació o de sondatge amb la part operant d’altres matèries, inclosos els

components
28625023 Fileres d’estiratge o d’extrusió de metalls amb la part operant de diamant
28625024 Fileres d’estiratge o d’extrusió de metalls amb la part operant d’altres matèries
28625033 Estris d’embotir, d’estampar o de punxonar per treballar metalls
28625039 Altres estris d’embotir, d’estampar o de punxonar, excepte per treballar metalls
28625043 Fulles i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics, per treballar metalls
28625045 Fulles i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics, per treballar la fusta
28625053 Fulles i fulles tallants, per a aparells de cuina o per a màquines de la indústria alimen-

tària, fulles circulars
28625055 Fulles i fulles tallants, per a aparells de cuina o per a màquines de la indústria alimen-

tària, excepte les fulles circulars
28625063 Fulles i fulles tallants, per a màquines agrícoles, hortícoles i forestals
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28625065 Fulles i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics ncaa
28625067 Plaques intercanviables per a estris, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats
28625093 Altres plaques sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats, excepte de plaques

intercanviables
28625095 Altres varetes, puntes i objectes similars per a estris, sense muntar, de carburs

metàl·lics sinteritzats
28629 Serveis industrials per a la fabricació, reparació i manteniment d’eines de mà
286290 Serveis de reparació i manteniment d’eines de mà
28629000 Serveis de reparació i manteniment d’eines de mà
286299 Serveis industrials per a la fabricació d’eines de mà
28629900 Serveis industrials per a la fabricació d’eines de mà
2863 Panys i ferramentes
28631 Cadenats i panys, tanques i bastiments amb tanca, claus i els components i frontisses

de metalls comuns
286311 Cadenats, panys per a vehicles automotors i panys per a mobles, de metalls comuns
28631130 Cadenats de metalls comuns
28631150 Panys per a vehicles automòbils de metalls comuns
28631170 Panys per a mobles de metalls comuns
286312 Altres panys de metalls comuns
28631230 Panys de cilindre per a portes d’edificis de metalls comuns
28631250 Panys per a portes d’edificis de metalls comuns, excepte de cilindre
28631270 Altres panys ncaa i forrellats, de metalls comuns
286313 Tanques i muntures tanca, amb panys, els components i claus presentades aïllada-

ment, de metalls comuns
28631330 Tanques i muntures tanca, amb panys, de metalls comuns
28631350 Claus presentades aïlladament, de metalls comuns
28631370 Components de cadenats, panys, forrellats i tanques, de metalls comuns
286314 Guarnicions, forrellats i articles similars, per a vehicles automòbils, portes, finestres,

mobles i similars, de metalls comuns, rodes amb muntura de metalls comuns i
tancaportes automàtics

28631410 Frontisses de qualsevol classe (inclosos els golfos), de metalls comuns
28631420 Rodes amb muntura de metalls comuns
28631430 Altres guarnicions, forrellats i articles similars, per a vehicles automòbils, de metalls

comuns
28631443 Altres guarnicions, forrellats i articles similars, per a edificis (portes i finestres), de ferro

o acer
28631445 Altres guarnicions, forrellats i articles similars, per a edificis (portes i finestres), de

metalls comuns, excepte de ferro o acer
28631447 Altres guarnicions, forrellats i articles similars, de metalls comuns, per a edificis,

excepte per a portes i finestres
28631450 Altres guarnicions, forrellats i articles similars, per a mobles, de metalls comuns
28631463 Altres guarnicions, forrellats i articles similars, per a cortinatges, de metalls comuns
28631465 Altres guarnicions, forrellats i articles similars, ncaa, de metalls comuns
28631470 Tancaportes automàtics de metalls comuns
28639 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de tanques

i sistemes complexos de tancament
286390 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de tanques i sistemes complexos de

tancament
28639000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de tanques i sistemes complexos de

tancament
286399 Serveis industrials per a la fabricació de panys i ferramentes
28639900 Serveis industrials per a la fabricació de panys i ferramentes
287 Altres productes metàl·lics ncaa, excepte mobles
2871 Tonells, bidons, llaunes, caixes i recipients similars de fosa, de ferro o acer, per a

qualsevol contingut, excepte per a gasos comprimits o liquats
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28711 Tonells, bidons, llaunes, caixes i recipients similars de fosa, de ferro o acer, per a
qualsevol contingut, excepte per a gasos comprimits o liquats

287111 Tonells, bidons, llaunes, caixes i recipients similars de fosa, de ferro o acer, amb una
capacitat superior o igual a 50 l i inferior o igual a 300 l, excepte per a gasos compri-
mits o liquats

28711100 Tonells, bidons, llaunes, caixes i recipients similars de fosa, de ferro o acer, amb una
capacitat superior o igual a 50 l i inferior o igual a 300 l, excepte per a gasos compri-
mits o liquats

287112 Tonells, bidons, llaunes, caixes i recipients similars de fosa, de ferro o acer, amb una
capacitat inferior a 50 l, excepte per a gasos comprimits o liquats i caixes per tancar
amb soldadura

28711200 Tonells, bidons, llaunes, caixes i recipients similars de fosa, de ferro o acer, amb una
capacitat inferior a 50 l, excepte per a gasos comprimits o liquats i caixes per tancar
amb soldadura

28719 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de bidons,
tonells i caixes metàl·liques de ferro o d’acer amb una capacitat inferior a 300 l

287190 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de caixes metàl·liques de ferro o d’acer
amb una capacitat inferior a 300 l

28719000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de caixes metàl·liques de ferro o d’acer
amb una capacitat inferior a 300 l

287199 Serveis industrials per a la fabricació de bidons i tonells de ferro o d’acer
28719900 Serveis industrials per a la fabricació de bidons i tonells de ferro o d’acer
2872 Envasos i embalatges lleugers, en metall
28721 Envasos i embalatges lleugers, en metall
287211 Recipients de metalls lleugers amb una capacitat inferior a 50 l, excepte d’alumini
28721133 Llaunes de conserva utilitzades per a articles d’alimentació, de fosa, de ferro o acer,

per tancar per soldadura o vorellat, de capacitat inferior a 50 l
28721135 Llaunes de conserva utilitzades per a begudes, de fosa, de ferro o acer, per tancar per

soldadura o vorellat, de capacitat inferior a 50 l
28721153 Caixes per tancar per soldadura o vorellat de fosa, de ferro o acer, de capacitat

inferior a 50 l i aerosols, excepte les llaunes de conserva utilitzades per a articles
d’alimentació i begudes

28721155 Caixes per tancar per soldadura o vorellat de fosa, de ferro o acer, de capacitat
inferior a 50 l, excepte els aerosols i les llaunes de conserva utilitzades per a articles
d’alimentació i begudes

287212 Dipòsits, tonells, bidons, llaunes, caixes i recipients d’alumini per a qualsevol contin-
gut, de capacitat inferior o igual a 300 l, excepte per a gasos comprimits o liquats

28721210 Envasos tubulars flexibles d’alumini per a qualsevol contingut de capacitat inferior o
igual a 300 l, excepte per a gasos comprimits o liquats

28721230 Envasos tubulars rígids d’alumini per a qualsevol contingut de capacitat inferior o igual
a 300 l, excepte per a gasos comprimits o liquats

28721250 Dipòsits, tonells, bidons, llaunes, caixes i recipients d’alumini per a qualsevol contin-
gut, ncaa, amb capacitat superior o igual a 50 l i inferior o igual a 300 l, excepte per a
gasos comprimits o liquats

28721260 Envasos tubulars rígids utilitzats per a aerosols amb capacitat inferior o igual a 300 l,
excepte per a gasos comprimits o liquats

28721283 Envasos tubulars rígids, per a aliments, amb capacitat inferior a 50 l
28721285 Envasos tubulars rígids, per a begudes, amb capacitat inferior a 50 l
28721289 Altres envasos tubulars rígids, amb capacitat inferior a 50 l
287213 Taps de corona i altres taps, tapes i cobertes, de metalls comuns
28721330 Taps corona de metalls comuns
28721350 Càpsules per tapar o sobretapar de plom o d’alumini, amb un diàmetre superior a 21

mm
28721370 Taps, tapes i cobertes, de metalls comuns, ncaa
28729 Serveis industrials per a la fabricació d’envasos i embalatges lleugers en metall
287299 Serveis industrials per a la fabricació d’envasos i embalatges lleugers en metall
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28729900 Serveis industrials per a la fabricació d’envasos i embalatges lleugers en metall
2873 Productes de filferro
28731 Productes de filferro
287311 Cables, trenes, eslingues i articles similars, de ferro o acer, sense aïllar, per a usos

elèctrics
28731130 Cables i cables trenats, de ferro o acer, sense aïllar, per a usos elèctrics
28731150 Trenes, eslingues i articles similars, de ferro o acer, sense aïllar, per a usos elèctrics
287312 Filferro espinós, de ferro o acer; filferro o fleix, de ferro o acer, retorts, utilitzat per a

tanques; cables, trenes i articles similars de coure o alumini, sense aïllar, per a usos
elèctrics

28731230 Filferro espinós de ferro o acer; filferro o fleix, de ferro o acer, retorts, utilitzat per a
tanques

28731250 Cables, trenes i articles similars, de coure, sense aïllar, per a usos elèctrics
28731270 Cables, trenes i articles similars, d’alumini, sense aïllar, per a usos elèctrics
287313 Teles metàl·liques, enreixats, reixetes i tanques d’acer, ferro o coure, productes de

metall desplegat, de ferro, acer o coure
28731313 Teles metàl·liques de ferro o acer, contínues o sense fi, per a màquines
28731315 Altres teles metàl·liques de ferro o acer, excepte per a màquines
28731320 Enreixats de filferro, de ferro o acer, soldats en els punts de creu, amb filferro de gruix

superior o igual a 3 mm i malles de superfície inferior o igual a 100 cm2
28731330 Altres enreixats de filferro, de ferro o acer, soldats en els punts de creu
28731343 Altres enreixats de filferro, de ferro o acer, ncaa
28731345 Enreixats de filferro, de ferro o acer, revestits de plàstic
28731350 Xapes i bandes esteses, de ferro o acer
28731360 Teles metàl·liques (fins i tot contínues) i malles de filferro de coure, xapes i bandes

esteses de coure
287314 Puntes, claus, xinxetes, grapes i articles similars, de ferro o acer, de coure o alumini
28731410 Xinxetes, de fosa, de ferro o acer
28731420 Puntes de trefilatge de ferro o acer en bateria, en bandes o en rotlles
28731430 Puntes de trefilatge d’acer trempat amb un contingut de carbó inferior o igual al 0,5%

en pes
28731440 Puntes, claus i articles similars, de trefilatge, de fosa, de ferro o acer, galvanitzats
28731450 Altres puntes, claus i articles similars, de trefilatge, de fosa, de ferro o acer, excepte

els galvanitzats
28731460 Altres puntes, claus i articles similars, de fosa, de ferro o acer, ncaa
28731470 Puntes, claus, xinxetes, grapes apuntades i articles similars, de coure
28731480 Puntes, claus, xinxetes, grapes apuntades, cargols, perns, femelles, escàrpies rosca-

des, reblons, passadors, clavilles, xavetes, volanderes i articles similars, d’alumini
287315 Filferro, varetes, tubs, plaques i elèctrodes i articles similars, de metalls comuns, amb

revestiment de material fundent
28731510 Elèctrodes recoberts per a soldadura d’arc, de metalls comuns
28731530 Filferro farcit per a soldadura d’arc, de metalls comuns
28731550 Varetes recobertes i filferro farcit per soldar amb bufador, de metalls comuns
28731570 Altres filferros, varetes, tubs, plaques, elèctrodes i articles similars (inclosos els

components) de metalls comuns, amb revestiment de material fundent
287316 Agulles de cosir, agulles de teixir, agulles de ganxet, agulles de cap i articles similars,

d’ús manual, de ferro o acer, ncaa
28731600 Agulles de cosir, agulles de teixir, agulles de ganxet, agulles de cap i articles similars,

d’ús manual, de ferro o acer, ncaa
28739 Serveis industrials per a la fabricació de productes de filferro
287399 Serveis industrials per a la fabricació de productes de filferro
28739900 Serveis industrials per a la fabricació de productes de filferro
2874 Perns, cargols, cadenes i molles
28741 Perns, cargols i molles
287411 Articles roscats de subjecció, de fosa, de ferro o acer, ncaa
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28741113 Cargols tornejats a la barra, de tija amb diàmetre inferior a 6 mm
28741115 Cargols i femelles per a la fixació de vies fèrries i per a material de construcció de

bugies, de fosa, de ferro o acer
28741117 Cargols i femelles sense cap, d’acer
28741123 Cargols i perns, de cap i creu, d’acer inoxidable
28741125 Cargols i perns, de cap i creu, excepte d’acer inoxidable
28741127 Cargols de buit de sis cares d’acer inoxidable
28741129 Cargols de buit de sis cares, excepte d’acer inoxidable
28741131 Cargols amb cap hexagonal d’acer inoxidable
28741133 Cargols amb cap hexagonal, d’acer amb una resistència a la tracció inferior a 800

MPa, excepte d’acer inoxidable
28741135 Cargols amb cap hexagonal, d’acer amb una resistència a la tracció superior o igual a

800 MPa, excepte d’acer inoxidable
28741139 Cargols i femelles, amb cap, de fosa, de ferro o acer, ncaa
28741153 Tirafons roscats, de fosa, de ferro o acer
28741155 Cargols roscats per a fusta, de fosa, de ferro o acer, ncaa
28741157 Escàrpies i armelles, roscades, de fosa, de ferro o acer
28741173 Cargols autoroscants d’acer inoxidable
28741175 Cargols autoroscants, de fosa, de ferro o acer, excepte d’acer inoxidable
28741183 Femelles fabricades per tornejat a la barra d’un diametre de forat inferior o igual a 6

mm
28741185 Femelles d’acer inoxidable de diàmetre inferior a 6 mm, ncaa
28741187 Femelles, de fosa, de ferro o acer, ncaa, excepte d’acer inoxidable
28741190 Articles roscats, de fosa, de ferro o acer, ncaa
287412 Articles sense roscar de subjecció, de fosa, de ferro o acer, ncaa
28741210 Volanderes sense roscar, de molla i les altres de seguretat, de fosa, de ferro o acer
28741230 Volanderes sense roscar de fosa, de ferro o acer, excepte de molla i seguretat
28741250 Reblons, de fosa, de ferro o acer
28741270 Passadors, clavilles, xavetes, articles similars, sense roscar, de fosa, de ferro o acer
287413 Articles roscats o sense roscar, de subjecció, de coure, excepte puntes, claus i

articles similars
28741310 Volanderes sense roscar (incloses les de molles) de coure
28741320 Altres articles sense roscar de coure, excepte les volanderes
28741340 Cargols, perns i femelles, de coure
28741370 Articles roscats de coure ncaa
287414 Molles, ballestes i les fulles, de ferro o acer, molles de coure
28741413 Ballestes i les fulles, emmotllades en calent, amb molles parabòliques, de ferro o acer
28741415 Ballestes i les fulles, emmotllades en calent, de ferro o acer, excepte amb les molles

parabòliques
28741417 Molles planes, emmotllades en fred, de ferro o acer
28741431 Molles helicoïdals, emmotllades en calent, de ferro o acer
28741433 Molles helicoïdals de ressorts de compressió, emmotllades en fred, de ferro o acer
28741435 Molles helicoïdals de ressorts de tracció, emmotllades en fred, de ferro o d’acer
28741437 Molles helicoïdals emmotllades en fred, de ferro o acer, ncaa
28741453 Molles d’espiral pla de ferro o acer
28741455 Molles de disc, de ferro o acer
28741463 Molles de filferro flexionat, d’acer
28741469 Altres molles de ferro o acer
28741480 Molles de coure
28742 Cadenes i els components, de fosa, de ferro o acer, o coure, excepte les cadenes de

baules articulades
287420 Cadenes i els components, de fosa, de ferro o acer, o coure, excepte les cadenes de

baules articulades
28742010 Cadenes de baules amb puntals, de fosa, de ferro o acer
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28742023 Altres cadenes de baules soldades, de fosa, de ferro o acer, de dimensió del tall
transversal inferior o igual a 16 mm

28742025 Altres cadenes de baules soldades, de fosa, de ferro o acer, de dimensió del tall
transversal superior a 16 mm

28742030 Cadenes antilliscants, de fosa, de ferro o acer
28742050 Cadenes, de fosa, de ferro o acer, ncaa
28742070 Cadenes i els components, de coure
28742080 Components de cadenes de fosa, de ferro o acer, excepte de les cadenes de baules

articulades
28749 Serveis industrials per a la fabricació de perns, cargols, cadenes i molles
287499 Serveis industrials per a la fabricació de perns, cargols, cadenes i molles
28749900 Serveis industrials per a la fabricació de perns, cargols, cadenes i molles
2875 Altres productes metàl·lics ncaa
28751 Articles metàl·lics per a bany i cuina
287511 Aigüeres, lavabos, banyeres i altres articles d’higiene o tocador i els components, de

ferro, acer, coure o alumini
28751110 Aigüeres i lavabos, d’acer inoxidable
28751127 Banyeres, de ferro o acer
28751131 Articles d’higiene o tocador i els components, de fosa, de ferro o acer, ncaa
28751135 Articles d’higiene o tocador i els components, de coure
28751137 Articles d’higiene o tocador i els components, d’alumini
287512 Articles de taula, cuina o d’ús domèstic, de ferro, acer, coure o alumini, i els compo-

nents
28751217 Articles d’ús domèstic i els components, de fosa
28751223 Articles per a servei de taula, d’acer inoxidable
28751229 Articles d’ús domèstic d’acer inoxidable, ncaa
28751237 Articles d’ús domèstic, de ferro o acer, esmaltats, excepte de fosa
28751243 Articles per a servei de taula, de ferro o acer, ncaa
28751249 Articles d’ús domèstic, pintats o envernissats, ncaa
28751253 Articles d’ús domèstic i els components, fregalls, guants i articles similars per fregar,

enllustrar i usos similars, de coure
28751255 Articles d’ús domèstic i els components, fregalls, guants i articles similars per fregar,

enllustrar i usos similars, d’alumini, colats o emmotllats
28751257 Articles d’ús domèstic i els components, fregalls, guants i articles similars, per fregar,

enllustrar i usos similars, de ferro o acer
28751270 Aparells mecànics, accionats a mà, de 10 kg de pes màxim, utilitzats per preparar,

condicionar o servir aliments o begudes
28751280 Llana de ferro o acer, fregalls, guants i articles similars, per fregar, enllustrar i usos

similars, de ferro o acer
28752 Altres articles metàl·lics, excepte espases, sabres, baionetes i armes similars
287521 Caixes de cabals, portes i compartiments blindats per a cambres de seguretat,

arquetes, caixes de seguretat i articles similars, de metalls comuns
28752130 Caixes de cabals de metalls comuns
28752150 Portes i compartiments blindats per a cambres de seguretat, de metalls comuns
28752170 Arquetes, caixes de seguretat i articles similars, de metalls comuns
287522 Classificadors, fitxers i similars, de metalls comuns, excepte els mobles d’oficina
28752200 Classificadors, fitxers i similars, de metalls comuns, excepte els mobles d’oficina
287523 Mecanismes per a l’enquadernació de fulls intercanviables o per a classificadors,

articles d’oficina i grapes en bandes o tires, de metalls comuns
28752330 Mecanismes per a l’enquadernació de fulls intercanviables o per a classificadors, de

metalls comuns
28752350 Grapes en bandes o tires de metalls comuns
28752370 Material d’oficina (inclosos els clips, índexs de senyals i objectes similars) de metalls

comuns, ncaa
287524 Estatuetes i altres objectes de decoració, marcs per a fotografies, gravats o similars i

miralls, de metalls comuns
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28752400 Estatuetes i altres objectes de decoració, marcs per a fotografies, gravats o similars i
miralls, de metalls comuns

287525 Tanques, muntures tanca, sivelles, gafets, ganxos, anells per a ullets i articles similars,
reblons tubulars o amb espiga enfonsada, de metalls comuns

28752530 Gafets, ganxos i anells per a ullets, de metalls comuns
28752550 Reblons tubulars o amb espiga enfonsada, de metalls comuns
28752570 Tanques, muntures tanca, sivelles (inclosos els components), de metalls comuns
287526 Hèlices per a vaixells amb les paletes
28752600 Hèlices per a vaixells amb les paletes
287527 Altres articles de metalls comuns ncaa
28752711 Àncores, ruixons i els components, de fosa, de ferro o acer
28752713 Manufactures emmotllades de fosa no mal·leable de ferro o acer ncaa
28752719 Manufactures emmotllades, de fosa, de ferro o acer, ncaa
28752722 Manufactures forjades o estampades, de ferro o acer, ncaa
28752725 Manufactures de filferro de ferro o acer
28752727 Tabaqueres, portacigarrets, polvoreres, estotjos per a cosmètics i objectes similars de

butxaca, de ferro o acer
28752731 Escales i escambells, de ferro o acer
28752733 Paletes i plataformes similars per a la manipulació de mercaderies, de ferro o acer
28752735 Bobines per a cables, tubs i articles similars, de ferro o acer
28752737 Contrafinestres d’aireació no mecànica, canalons, ganxos i les altres manufactures

utilitzades en la indústria de la construcció, de ferro o acer
28752741 Reixes de xapa i articles similars per filtrar l’aigua a l’entrada de les clavegueres, de

ferro o acer
28752743 Manufactures de ferro o acer, forjades, ncaa
28752745 Manufactures de ferro o acer, estampades, ncaa
28752749 Manufactures de ferro o acer, excepte les forjades i estampades, ncaa
28752752 Teles metàl·liques i enreixats, de filferro d’alumini
28752753 Manufactures d’alumini colades o emmotllades ncaa
28752755 Manufactures d’alumini, excepte les colades o emmotllades, ncaa
28752758 Manufactures de coure ncaa
28752763 Manufactures de plom ncaa
28752765 Manufactures de zinc ncaa
28752766 Manufactures d’estany ncaa
28752769 Manufactures de níquel ncaa
28752781 Alçacortines, penjadors, suports i articles similars, de metalls comuns
28752782 Campanes, campanetes, gongs i articles similars, de metalls comuns, excepte els

elèctrics
28752783 Tubs flexibles (inclosos els accessoris) de ferro o acer
28752785 Tubs flexibles (inclosos els accessoris) de metalls comuns, excepte de ferro o acer
28752787 Plaques indicadores, plaques rètol, plaques de direccions i plaques similars, xifres,

lletres i signes diversos, de metalls comuns, excepte d’enllumenat
28753 Espases, sabres, baionetes, llances i armes similars i els components i fundes
287530 Espases, sabres, baionetes, llances i armes similars i els components i fundes
28753000 Espases, sabres, baionetes, llances i armes similars i els components  i fundes
28759 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment d’altres

productes metàl·lics ncaa
287590 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’altres productes metàl·lics ncaa
28759000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’altres productes metàl·lics ncaa
287599 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes metàl·lics ncaa
28759900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes metàl·lics ncaa



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 175

Codi
CCPA-96 Rev.1 Descripció

DK MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS
29 MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS
291 Màquines, equips i material mecànic
2911 Motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
29111 Motors
291111 Motors d’explosió per a la propulsió de vaixells del tipus forabord
29111100 Motors d’explosió per a la propulsió de vaixells del tipus forabord
291112 Motors d’explosió per a la propulsió de vaixells i altres motors d’explosió, excepte els

del tipus forabord i per a la propulsió d’avions, vaixells i vehicles terrestres
29111230 Motors d’explosió per a la propulsió de vaixells, excepte els del tipus forabord
29111250 Altres motors d’explosió, excepte per a la propulsió d’avions, vaixells i vehicles

terrestres
291113 Motors d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), excepte per a

la propulsió de vehicles terrestres
29111311 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la

propulsió de vaixells, de potència inferior o igual a 100 kW
29111313 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la

propulsió de vaixells, de potència superior a 100 kW i inferior o igual a 200 kW
29111315 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la

propulsió de vaixells, de potència superior a 200 kW i inferior o igual a 500 kW
29111317 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la

propulsió de vaixells, de potència superior a 500 kW i inferior o igual a 1000 kW
29111319 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la

propulsió de vaixells, de potència superior a 1.000 kW
29111320 Motors d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la

propulsió de vehicles ferroviaris
29111331 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), destinats

a l’ús industrial, de potència inferior o igual a 15 kW
29111333 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), destinats

a l’ús industrial, de potència superior a 15 kW i inferior o igual a 30 kW
29111335 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), destinats

a l’ús industrial, de potència superior a 30 kW i inferior o igual a 50 kW
29111337 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), destinats

a l’ús industrial, de potència superior a 50 kW i inferior o igual a 100 kW
29111353 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), destinats

a l’ús industrial, de potència superior a 100 kW i inferior o igual a 200 kW
29111355 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), destinats

a l’ús industrial, de potència superior a 200 kW i inferior o igual a 300 kW
29111357 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), destinats

a l’ús industrial, de potència superior a 300 kW i inferior o igual a 500 kW
29111373 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), destinats

a l’ús industrial, de potència superior a 500 kW i inferior o igual a 1.000 kW
29111375 Motors nous d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), destinats

a l’ús industrial, de potència superior a 1.000 kW
29112 Turbines
291121 Turbines de vapor d’aigua
29112130 Turbines de vapor d’aigua, excepte per a l’impuls de generadors elèctrics
29112150 Turbines de vapor d’aigua per a l’impuls de generadors elèctrics
291122 Turbines i rodes hidràuliques
29112200 Turbines i rodes hidràuliques
291123 Turbines de gas, excepte turboreactors i turbopropulsors
29112300 Turbines de gas, excepte turboreactors i turbopropulsors
29113 Components de turbines
291131 Components de turbines de vapor d’aigua
29113100 Components de turbines de vapor d’aigua
291132 Components de turbines i rodes hidràuliques, inclosos els reguladors
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29113200 Components de turbines i rodes hidràuliques, inclosos els reguladors
291133 Components de turbines de gas, excepte de turboreactors i turbopropulsors
29113300 Components de turbines de gas, excepte de turboreactors i turbopropulsors
29119 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de motors i

turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
291191 Serveis d’instal·lació de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles

automòbils i ciclomotors
29119100 Serveis d’instal·lació de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles

automòbils i ciclomotors
291192 Serveis de reparació i manteniment de motors i turbines, excepte els destinats a

aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
29119200 Serveis de reparació i manteniment de motors i turbines, excepte els destinats a

aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
291199 Serveis imdustrials per a la fabricació de motors i turbines, excepte els destinats a

aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
29119900 Serveis imdustrials per a la fabricació de motors i turbines, excepte els destinats a

aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
2912 Bombes, compressors i sistemes hidràulics
29121 Màquines i motors de força hidràulica o de potència pneumàtica
291211 Motors hidràulics i pneumàtics, amb moviment rectilini (cilindres)
29121133 Motors hidràulics amb moviment rectilini (èmbol), sistemes hidràulics
29121135 Motors hidràulics amb moviment rectilini (cilincdres), excepte per a aeronaus i siste-

mes hidràulics
29121150 Motors pneumàtics amb moviment rectilini (cilindres)
291212 Altres màquines i motors de força hidràulica o de potència pneumàtica
29121233 Siistemes i motors hidràulics, excepte amb moviment rectilini (cilindres)
29121235 Motors oleohidràulics
29121237 Altres motors i màquines motrius ncaa
29121250 Motors pneumàtics, excepte amb moviment rectilini (cilindres)
29122 Bombes per a líquids (fins i tot amb dispositius mesuradors), elevadors de líquids
291221 Bombes per a líquids (fins i tot amb dispositius mesuradors i manuals, per a carbu-

rants i formigó)
29122110 Bombes per a distribució de carburants o lubrificants, utilitzades en gasolineres,

estacions de servei o garatges
29122130 Bombes per a líquids amb dispositius mesuradors ncaa
29122150 Bombes per a líquids manuals, excepte amb dispositiu mesurador
29122170 Bombes de carburant, d’oli o de refrigerant, per a motors d’encesa per guspira o per

compressió
29122190 Bombes per a formigó
291222 Bombes volumètriques alternatives per a líquids
29122210 Bombes volumètriques alternatives per a líquids, conjunts hidràulics
29122230 Bombes volumètriques alternatives per a líquids, dosificadores
29122250 Bombes volumètriques alternatives per a líquids, oleohidràuliques d’èmbol
29122270 Bombes volumètriques alternatives per a líquids, altres bombes d’èmbol
29122290 Bombes volumètriques alternatives per a líquids ncaa
291223 Bombes volumètriques rotatives per a líquids
29122310 Bombes volumètriques rotatives per a líquids, conjunts hidràulics
29122333 Bombes volumètriques rotatives per a líquids, bombes d’engranatges oleohidràuliques
29122335 Bombes volumètriques rotatives per a líquids, altres bombes d’engranatges
29122353 Bombes volumètriques rotatives per a líquids, bombes de paletes conduïdes

oleohidràuliques
29122355 Bombes volumètriques rotatives per a líquids, altres bombes de paletes conduïdes
29122373 Bombes volumètriques rotatives per a líquids, bombes de cargol helicoïdal
29122375 Bombes volumètriques rotatives per a líquids ncaa
291224 Bombes centrífugues per a líquids; altres bombes per a líquids ncaa; elevadors de

líquids
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29122413 Bombes centrífugues amb motor submergible, monocel·lulars, de drenatge i d’aigües
residuals

29122415 Bombes centrífugues amb motor submergible, multicel·lulars per a líquids
29122417 Bombes centrífugues per a líquids de calefacció central i aigua calenta
29122420 Bombes centrífugues per a líquids, amb canonada d’impulsió de diàmetre inferior o

igual a 15 mm
29122430 Bombes centrífugues per a líquids de rodets acanalats i bombes de canal lateral
29122451 Bombes centrífugues monobloc per a líquids de roda radial monocel·lulars de flux

senzill
29122453 Bombes centrífugues per a líquids de roda radial monocel·lulars de flux senzill, ncaa,

excepte de les monobloc
29122455 Bombes centrífugues  per a líquids de roda radial monocel·lulars de flux múltiple
29122460 Bombes centrífugues per a líquids de roda radial multicel·lulars
29122471 Bombes centrífugues per a líquids monocel·lulars, helicocentrífugues (semiaxial) o

d’hèlice (axial)
29122475 Bombes centrífugues per a líquids multicel·lulars, helicocentrífugues (semiaxial) o

d’hèlice (axial)
29122480 Bombes per a líquids ncaa; elevadors de líquids
29123 Bombes d’aire o de buit; compressors d’aire o altres gasos
291231 Bombes de buit
29123130 Bombes de buit ncaa
29123150 Bombes de buit de pistó rotatiu, de paletes, moleculars i bombes Roots
29123170 Bombes de buit de difusió, criostàtiques i d’absorció
291232 Bombes d’aire, de mà o de pedal
29123200 Bombes d’aire, de mà o de pedal
291233 Compressors d’equips frigorífics
29123333 Compressors d’equips frigorífics, de potència inferior o igual a 0,4 kW
29123335 Compressors d’equips frigorífics, de potència superior a 0,4 kW, hermètics o

semihermètics
29123337 Compressors d’equips frigorífics, de potència superior a 0,4 kW, excepte els hermè-

tics o semihermètics
291234 Compressors d’aire muntats en xassissos remolcables de rodes
29123430 Compressors d’aire muntats en xassissos remolcables de rodes, d’un cabal per minut

inferior o igual a 2 m3

29123450 Compressors d’aire muntats en xassissos remolcables de rodes, d’un cabal per minut
superior a 2 m3

291235 Turbocompressors
29123530 Turbocompressors monocel·lulars
29123550 Turbocompressors multicel·lulars
291236 Compressors volumètrics alternatius
29123630 Compressors volumètrics alternatius que puguin subministrar una sobrepressió

inferior o igual a 15 bar, amb un cabal per hora inferior o igual a 60 m3

29123650 Compressors volumètrics alternatius que puguin subministrar una sobrepressió
inferior o igual a 15 bar, amb un cabal per hora superior a 60 m3

29123670 Compressors volumètrics alternatius que puguin subministrar una sobrepressió
superior a 15 bar, amb un cabal per hora inferior o igual a 120 m3

29123690 Compressors volumètrics alternatius que puguin subministrar una sobrepressió
superior a 15 bar, amb un cabal per hora superior a 120 m3

291237 Compressors volumètrics rotatius
29123730 Compressors volumètrics rotatius d’un sol eix
29123753 Compressors volumètrics rotatius de diversos eixos, de cargol
29123755 Compressors volumètrics rotatius de diversos eixos, excepte els de cargol
291238 Compressors per a avions civils i altres tipus de compressors, ncaa
29123800 Compressors per a avions civils i altres tipus de compressors, ncaa
29124 Components de bombes, compressors i màquines i motors de força hidràulica i de

potència pneumàtica
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291241 Components de màquines i de motors motrius
29124130 Components de màquines i de motors motrius, excepte de motors hidràulics i dels

propulsors a reacció, llevat dels turboreactors
29124150 Components de motors hidràulics
29124170 Components de propulsors a reacció, excepte els turboreactors
291242 Components de bombes i components d’elevadors de líquids
29124200 Components de bombes i components d’elevadors de líquids
291243 Components de bombes d’aire o de buit, compressors d’aire o gas, ventiladors i

campanes
29124300 Components de bombes d’aire o de buit, compressors d’aire o gas, ventiladors i

campanes
29129 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de bombes

i compressors
291291 Serveis d’instal·lació de bombes i compressors
29129100 Serveis d’instal·lació de bombes i compressors
291292 Serveis de reparació i manteniment de bombes i compressors
29129200 Serveis de reparació i manteniment de bombes i compressors
291299 Serveis industrials per a la fabricació de bombes, compressors i sistemes hidràulics
29129900 Serveis industrials per a la fabricació de bombes, compressors i sistemes hidràulics
2913 Vàlvules i aixetes
29131 Aixetes, claus, vàlvules i accessoris similars per a canonades, calderes, dipòsits,

bótes i recipients similars
291311 Vàlvules reductores de pressió, per a transmissions oleohidràuliques o pneumàtiques,

de retenció i seguretat
29131134 Vàlvules reductores de pressió combinades amb filtres o untadors
29131135 Vàlvules reductores de pressió, de fosa o acer, excepte les combinades amb filtres o

untadors
29131139 Vàlvules reductores de pressió, excepte les de fosa o acer i les combinades amb

filtres o untadors
29131153 Vàlvules per a transmissions oleohidràuliques
29131155 Vàlvules per a transmissions pneumàtiques
29131172 Vàlvules de retenció d’aixetes i òrgans reguladors similars per a canonades
29131176 Vàlvules d’alleugeriment o de seguretat d’aixetes i òrgans reguladors similars per a

canonades (inclosos per a pneumàtics i càmeres d’aire)
291312 Aixetes per a sanitaris i per a radiadors de calefacció central
29131233 Mescladors i reguladors d’aigua calenta, d’aixetes per a sanitaris
29131235 Articles per a aixetes de sanitaris ncaa
29131253 Claus termoestàtiques per a radiadors de calefacció central
29131255 Aixetes per a radiadors de calefacció central, excepte les claus termostàtiques
291313 Articles per a aixetes ncaa
29131313 Vàlvules de regulació de temperatura
29131315 Vàlvules de regulació, excepte les de temperatura
29131333 Claus, aixetes i vàlvules de pas directe, de fosa
29131335 Claus, aixetes i vàlvules de pas directe, d’acer
29131337 Claus, aixetes i vàlvules de pas directe, excepte de fosa i acer
29131353 Vàlvules d’assentament, de fosa
29131355 Vàlvules d’assentament, d’acer
29131357 Vàlvules d’assentament, excepte de fosa i acer
29131373 Vàlvules amb obturador esfèric, cònic o cilíndric
29131375 Vàlvules de papallona
29131377 Vàlvules de membrana
29131380 Vàlvules ncaa
29132 Components d’aixetes i vàlvules, i articles similars
291320 Components d’aixetes i vàlvules, i articles similars
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29132000 Components d’aixetes i vàlvules, i articles similars
29139 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment d’aixetes i

vàlvules
291391 Serveis d’instal·lació d’aixetes i vàlvules
29139100 Serveis d’instal·lació d’aixetes i vàlvules
291392 Serveis de reparació i manteniment d’aixetes i vàlvules
29139200 Serveis de reparació i manteniment d’aixetes i vàlvules
291399 Serveis industrials per a la fabricació de vàlvules i aixetes
29139900 Serveis industrials per a la fabricació de vàlvules i aixetes
2914 Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
29141 Rodaments de boles, rodets, agulles i similars
291410 Rodaments de boles, rodets, agulles i similars
29141030 Rodaments de boles
29141053 Rodaments de rodets cònics, inclosos els acoblats de cons i rodets cònics
29141055 Rodaments de rodets en forma de bótes
29141057 Rodaments de rodets cilíndrics
29141070 Rodaments d’agulles
29141090 Rodaments ncaa, inclosos els combinats
29142 Cadenes de baules, arbres de transmissió, caixes de coixinets, engranatges i ele-

ments de transmissió
291421 Cadenes de baules articulades, de fosa, de ferro o acer
29142130 Cadenes de rodets, de fosa, de ferro o acer, per a bicicletes i motocicletes
29142153 Cadenes de rodets, de fosa, de ferro o acer, excepte de bicicletes i motocicletes
29142155 Cadenes de baules articulades, de fosa, de ferro o acer, excepte de rodets
291422 Arbres de transmissió (inclosos els de lleves i els cigonyals) i manetes, excepte els

destinats a aeronaus civils
29142230 Manetes i cigonyals de transmissió, excepte els destinats a aeronaus civils
29142253 Arbres de transmissió articulats, excepte els cigonyals i els destinats a aeronaus civils
29142255 Arbres de transmissió i manetes ncaa, excepte els cigonyals i els destinats a aeronaus

civils
291423 Caixes de coixinets i coixinets, excepte els destinats a aeronaus civils
29142330 Caixes de coixinets amb els rodaments, excepte els destinats a aeronaus civils
29142350 Caixes de coixinets sense els rodaments i coixinets, excepte els destinats a aeronaus

civils
291424 Engranatges i rodes de fricció; eixos filetejats de boles o rodets; reductors, multiplica-

dors i variadors de velocitat,,excepte els destinats a aeronaus civils
29142432 Engranatges cilíndrics, excepte els destinats a aeronaus civils
29142433 Engranatges cònics i cilindrocònics, excepte els destinats a aeronaus civils
29142434 Engranatges de cargol sense fi, excepte els destinats a aeronaus civils
29142440 Engranatges ncaa
29142443 Reductors planetaris, excepte els destinats a aeronaus civils
29142445 Reductors per a instal·lacions fixes ncaa
29142447 Reductors per a embarcacions
29142451 Reductors per a vehicles agrícoles
29142453 Reductors per a vehicles ncaa
29142455 Variadors de velocitat mecànica, excepte els destinats a aeronaus civils
29142457 Variadors de velocitat hidrostàtica, excepte els destinats a aeronaus civils
29142459 Variadors de velocitat hidrodinàmica, convertidors de par, excepte els destinats a

aeronaus civils
29142473 Eixos filetejats de boles o rodets, excepte els destinats a aeronaus civils
29142475 Elements de transmissió ncaa, excepte els destinats a aeronaus civils
291425 Volants i politges, inclosos els bossells
29142500 Volants i politges, inclosos els bossells
291426 Embragatges i òrgans d’acoblament, incloses les juntes d’articulació
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29142631 Òrgans d’acoblaments elàstics i òrgans d’acoblaments flexibles
29142633 Òrgans d’acoblaments hidràulics
29142635 Embragatges i frens de fricció
29142637 Embragatges de roda lliure, inclosos els antiinversors
29142639 Embragatges i òrgans d’acoblament ncaa
29143 Components de rodaments, engranatges i elements de transmissió
291431 Components de rodaments de boles, rodets i agulles
29143130 Boles, rodets i agulles
29143150 Components de rodaments de boles, rodets i agulles (excepte les boles, rodets i

agulles)
291432 Components de cadenes de baules articulades, de fosa, de ferro o acer
29143200 Components de cadenes de baules articulades, de fosa, de ferro o acer
291433 Components d’elements de transmissió ncaa, excepte els destinats a aeronaus civils
29143330 Components de caixes de coixinets per a rodaments de qualsevol classe, excepte els

destinats a aeronaus civils
29143351 Components de rodes de cadena, excepte els destinats a aeronaus civils
29143352 Components d’engranatges cilíndrics, excepte els destinats a aeronaus civils
29143353 Components d’engranatges cònics, excepte els destinats a aeronaus civils
29143354 Components d’engranatges de cargol sense fi, excepte els destinats a aeronaus civils
29143355 Components d’engranatges ncaa, cremalleres, excepte els destinats a aeronaus civils
29143356 Components de reductors i variadors de velocitat, excepte els destinats a aeronaus

civils
29143357 Components d’òrgans acoblaments i engranatges, excepte els destinats a aeronaus

civils
29143359 Components ncaa d’elements de transmissió (excepte els destinats a aeronaus civils)
29149 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de coixi-

nets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
291490 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de coixinets, engranatges i òrgans

mecànics de transmissió
29149000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de coixinets, engranatges i òrgans

mecànics de transmissió
291499 Serveis industrials per a la fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de

transmissió
29149900 Serveis industrials per a la fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de

transmissió
292 Altres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d’ús general
2921 Forns i cremadors i els components
29211 Forns i cremadors i els components
292111 Cremadors per a l’alimentació de les llars, de combustibles líquids, sòlids polvoritzats

o gasos, llars automàtiques, incloent les avantllars, les graelles mecàniques, els
dispositius mecànics per a l’evacuació de cendres i dispositius similars)

29211130 Cremadors de combustibles líquids
29211150 Cremadors (inclosos els mixtos), excepte de combustibles líquids
29211170 Llars automátiques, incloent les avantllars, les graelles mecàniques, els dispositius

mecànics per a l’evacuació de cendres i dispositius similars
292112 Forns no elèctrics industrials o de laboratori (inclosos els incineradors), excepte els

forns de pa, pastisseria o galeteria
29211230 Forns per a torrefacció, fusió o altres tractaments tèrmics dels minerals o dels metalls
29211250 Forns per a la incineració d’escombraries
29211290 Forns no elèctrics industrials ncaa
292113 Forns elèctrics industrials o de laboratori; aparells industrials o de laboratori per al

tractament tèrmic de matèries per inducció o per pèrdues dielèctriques
29211330 Forns de resistència (d’escalfament indirecte), de pa, de pastisseria o de galeteria
29211351 Forns de resistència (d’escalfament indirecte), excepte els de pa, pastisseria o

galeteria
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29211353 Forns que traballen per inducció
29211355 Forns elèctrics i altres aparells industrials o de laboratori per al tractament tèrmic de

matèries per inducció o per pèrdues dielèctriques, ncaa
29211357 Forns de rajos infrarojos
292114 Components de cremadors per a l’alimentació de les llars i de forns
29211430 Components de cremadors per a l’alimentació de les llars i de les llars automàtiques
29211450 Components de forns industrials o de laboratori (inclosos els incineradors), excepte

dels forns elèctrics
29211470 Components de forns elèctrics, industrials o de laboratori
29219 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de forns i

cremadors
292191 Serveis d’instal·lació de forns i cremadors
29219100 Serveis d’instal·lació de forns i cremadors
292192 Serveis de reparació i manteniment de forns i cremadors
29219200 Serveis de reparació i manteniment de forns i cremadors
292199 Serveis industrials per a la fabricació de forns i cremadors
29219900 Serveis industrials per a la fabricació de forns i cremadors
2922 Maquinària d’elevació i manipulació i els seus components
29221 Maquinària d’elevació i manipulació i els seus components
292211 Polipastos
29221130 Polipastos amb motor elèctric
29221150 Polipastos accionats a mà, de cadena, excepte els destinats a aeronaus civils
29221170 Polipastos, excepte amb motor elèctric, accionats a mà, de cadena i els destinats a

aeronaus civils, ncaa
292212 Torns per a l’ascens i descens de gàbies o de muntacàrregues en els pous de mines;

torns especialment projectats per a l’interior de les mines, altres torns i cabrestants
29221230 Torns per a l’ascens i descens de gàbies o de muntacàrregues en els pous de mines;

torns especialment projectats per a l’interior de les mines
29221253 Torns i cabrestants, amb motor elèctric, excepte els de mines
29221255 Torns i cabrestants, amb motor d’encesa per guspira o per compressió, excepte els

destinats a aeronaus civils, ncaa
29221270 Torns i cabrestants, ncaa
292213 Gats
29221330 Gats elevadors fixos per a vehicles utilitzats en els garatges
29221350 Gats hidràulics, excepte els fixos per a garatges
29221370 Gats ncaa
292214 Grues i cables aeris; ponts rodants, pòrtics de descàrrega o de manipulació, ponts

grua, carretons pont i carretons grua
29221420 Ponts rodants amb suport fix
29221433 Pòrtics mòbils sobre pneumàtics i carretons pont
29221435 Pòrtics de descàrrega, bigues rodants i ponts grua
29221443 Grues de torre
29221445 Grues de pòrtic
29221450 Màquines i aparells, de descàrrega o manipulació, autopropulsats, ncaa
29221460 Màquines i aparells, de descàrrega o manipulació, projectats per muntar-los en un

vehicle de carretera, ncaa
29221470 Màquines i aparells, de descàrrega o manipulació, excepte els projectats per muntar-

los en un vehicle de carretera, ncaa
292215 Carretons apiladors, altres tipus de carretons de manipulació amb un dispositiu

d’elevació; carretons utilitzats en fàbriques, magatzems, ports, aeroports i estacions
de ferrocarril

29221513 Carretons autopropulsats amb motor elèctric, que elevin a una altura superior o igual a
1 m

29221515 Carretons autopropulsats amb motor elèctric, que elevin a una altura inferior a 1 m
29221533 Carretons autopropulsats sense motor elèctric, que elevin a una altura superior o igual

a 1 m
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29221535 Carretons autopropulsats sense motor elèctric, que elevin a una altura inferior a 1 m
29221550 Carretons de manipulació amb un dispositiu d’elevació, excepte els autopropulsats,

ncaa
29221573 Carretons elèctrics sense dispositiu d’elevació
29221575 Carretons no elèctrics sense dispositiu d’elevació
292216 Ascensors i muntacàrregues, excepte els destinats a aeronaus civils, escales mecàni-

ques i passadissos mòbils
29221630 Ascensors i muntacàrregues, elèctrics, excepte els destinats a aeronaus civils
29221650 Ascensors i muntacàrregues, no elèctrics, excepte els destinats a aeronaus civils
29221670 Escales mecàniques i passadissos mòbils
292217 Aparells elevadors o transportadors, pneumàtics i d’acció contínua per a mercaderies
29221710 Aparells elevadors o transportadors, pneumàtics, especialment dissenyats per a

explotacions agrícoles
29221733 Aparells elevadors o transportadors, pneumàtics, per a productes a granel
29221735 Aparells elevadors o transportadors, pneumàtics, ncaa, excepte els destinats a

aeronaus civils
29221750 Aparells elevadors o transportadors, d’acció contínua, per a mercaderies, de cullera
29221773 Aparells elevadors o transportadors, d’acció contínua, per a mercaderies a granel, de

banda o corretja
29221775 Aparells elevadors o transportadors, d’acció contínua, per a mercaderies individuals,

de banda o corretja
29221793 Transportadors de rodets o cilindres, excepte els destinats a aeronaus civils
29221795 Aparells elevadors o transportadors, d’acció contínua, per a mercaderies, ncaa,

excepte els destinats a aeronaus civils
292218 Màquines d’elevació, manipulació, càrrega o descàrrega, ncaa
29221810 Empenyedors de vagonetes, carros transbordadors, basculadors i trabucadors de

vagons, vagonetes i similars
29221820 Telefèrics (inclosos els telecadires i els telesquís) i mecanismes de tracció per a

funiculars
29221830 Màquines i aparells d’elevació, càrrega o descàrrega per a la siderúrgia, excepte

enfornadors per a alts forns o per a forns industrials i manipuladors de forges
29221850 Carregadors especialment dissenyats per a explotacions agrícoles
29221873 Taules elevadores, plataformes elevadores i plataformes d’accés
29221875 Màquines per a emmagatzematge i ordenació
29221877 Carregadors dissenyats per a altres usos, com ara excavadores, recollidores mecàni-

ques, incloent les manipuladores de forges i enfornadors per a alts forns o per a forns
industrials

292219 Components de màquines d’elevació i de manipulació i components de carretons
29221930 Components de torns, carretons apiladors i altres aparells d’elevació
29221950 Components d’ascensors, muntacàrregues o escales mecàniques
29221970 Components de carretons automòbil
29222 Catúfols, pales, tenalles i mordasses, per a grues, excavadores i màquines similars
292220 Catúfols, pales, tenalles i mordasses, per a grues, excavadores i màquines similars
29222000 Catúfols, pales, tenalles i mordasses, per a grues, excavadores i màquines similars
29229 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de maqui-

nària d’elevació i manipulació
292291 Serveis d’instal·lació de maquinària d’elevació i manipulació, excepte ascensors i

escales mecàniques
29229100 Serveis d’instal·lació de maquinària d’elevació i manipulació, excepte ascensors i

escales mecàniques
292292 Serveis de reparació i manteniment de maquinària d’elevació i manipulació
29229200 Serveis de reparació i manteniment de maquinària d’elevació i manipulació
292299 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària d’elevació i manipulació
29229900 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària d’elevació i manipulació
2923 Maquinària de ventilació i refrigeració no domèstiques
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29231 Intercanviadors de calor, equips d’aire condicionat i refrigeració i aparells de filtració
292311 Intercanviadors de calor, aparells i dispositius per a la liqüefacció de l’aire o altres

gasos
29231132 Intercanviadors de calor per a aire condicionat
29231133 Intercanviadors de calor per a la indústria química
29231135 Intercanviadors de calor per a la indústria alimentària
29231137 Intercanviadors de calor per a les indústries ncaa
29231150 Aparells i dispositius per a la liqüefacció de l’aire o altres gasos
292312 Condicionadors d’aire
29231220 Condicionadors d’aire per a encastar o per a finestres, formant un sol cos o del tipus

sistema d’elements separats (split-system)
29231240 Condicionadors d’aire utilitzats en vehicles automòbils
29231245 Condicionadors d’aire amb equip de refrigeració, excepte els utilitzats en vehicles

automòbils i per a encastar o per a finestres, formant un sol cos o del tipus sistema
d’elements separats (split-system)

29231270 Condicionadors d’aire sense equip de refrigeració
292313 Equips de refrigeració i congelació i bombes de calor, excepte els equips d’ús domès-

tic
29231333 Mobles vitrina i mobles mostrador frigorífic per a productes congelats
29231335 Mobles vitrina i mobles mostrador frigorífic, excepte per a productes congelats
29231340 Congeladors conservadors, excepte els destinats a aeronaus civils
29231350 Mobles frigorífics ncaa
29231373 Grups frigorífics de compressió en els quals el condensador estigui constituït per un

intercanviador de calor
29231375 Bombes de calor, d’absorció, excepte les destinades a aeronaus civils
29231390 Materials, màquines i aparells per a la producció de fred, excepte els destinats a

aeronaus civils, ncaa
292314 Aparells per filtrar o depurar gasos, excepte els filtres d’entrada d’aire per a motors

d’encesa per guspira o compressió
29231413 Aparells per filtrar o depurar l’aire, de gran eficàcia, ncaa per a motors d’encesa per

guspira o compressió, excepte els filtres d’entrada d’aire
29231415 Aparells per filtrar o depurar l’aire per a motors d’encesa per guspira o compressió,

excepte els filtres d’entrada d’aire i els de gran eficàcia
29231420 Aparells per filtrar o depurar gasos (excepte l’aire), per procediment humit per a

motors d’encesa per guspira o compressió, excepte els filtres d’entrada d’aire
29231440 Aparells per filtrar o depurar gasos (excepte l’aire), per procediment catalític per a

motors d’encesa per guspira o compressió, excepte els filtres d’entrada d’aire
29231470 Aparells per filtrar o depurar gasos (excepte l’aire), ncaa per a motors d’encesa per

guspira o compressió, excepte els filtres d’entrada d’aire
29232 Ventiladors, excepte els de taula, peu, finestra, sostre o teulada
292320 Ventiladors, excepte els de taula, peu, finestra, sostre o teulada
29232030 Ventiladors axials
29232050 Ventiladors centrífugs
29232070 Ventiladors ncaa, excepte els de taula, peu, finestra, sostre o teulada
29233 Components d’equips de refrigeració i congelació i de bombes de calor
292330 Components d’equips de refrigeració i congelació i de bombes de calor
29233010 Components de condicionadors d’aire
29233030 Mobles projectats per incorporar-los un equip de producció de fred
29233050 Evaporadors i condensadors, excepte els aparells d’ús domèstic
29233070 Components de refrigeradors, congeladors i bombes de calor, ncaa
29233090 Components d’aparells i dispositius similars de refrigeració i congelació ncaa
29239 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de maqui-

nària de refrigeració i ventilació no domèstica
292391 Serveis d’instal·lació de maquinària de refrigeració i ventilació no domèstica
29239100 Serveis d’instal·lació de maquinària de refrigeració i ventilació no domèstica
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292392 Serveis de reparació i manteniment de maquinària de refrigeració i ventilació no
domèstica

29239200 Serveis de reparació i manteniment de maquinària de refrigeració i ventilació no
domèstica

292399 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no
domèstica

29239900 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no
domèstica

2924 Maquinària d’ús general ncaa
29241 Generadors de gas; aparells de destil·lació, filtració o rectificació
292411 Generadors de gas pobre (gas d’aire) o de gas d’aigua, generadors d’acetilè i de

gasos similars; aparells de destil·lació o rectificació
29241130 Generadors de gas pobre (gas d’aire) o de gas d’aigua; generadors d’acetilè i de

gasos similars
29241150 Aparells de destil·lació o de rectificació
292412 Aparells per filtrar o depurar líquids
29241233 Aparells per filtrar o depurar l’aigua per procediments químics
29241235 Aparells per filtrar o depurar l’aigua per procediments ncaa, excepte per procediments

químics
29241250 Aparells per filtrar o depurar begudes, excepte l’aigua
29241270 Aparells per filtrar o depurar líquids ncaa, excepte l’aigua i les begudes
292413 Aparells per filtrar l’oli i filtres d’entrada d’aire, per a motors d’encesa per guspira o

per compressió
29241330 Aparells per filtrar l’oli en els motors d’encesa per guspira o per compressió
29241350 Filtres d’entrada d’aire per a motors d’encesa per guspira o per compressió
29242 Màquines i aparells per rentar, assecar, omplir, encapsular i etiquetar recipients, i

pesar, empaquetar o envasar mercaderies; aparells per polvoritzar; juntes amb
cobertura metàl·lica

292421 Màquines i aparells per rentar, assecar, omplir, encapsular i etiquetar recipients, i
empaquetar o envasar mercaderies, aparells per polvoritzar, juntes amb cobertura
metàl·lica

29242130 Màquines i aparells per netejar o assecar ampolles i altres recipients
29242150 Màquines i aparells per omplir, tancar, encapsular o etiquetar ampolles, caixes, sacs i

altres recipients; màquines i aparells per gasificar begudes
29242170 Màquines i aparells per empaquetar o envasar mercaderies, ncaa
292422 Balances domèstiques o de persones, bàscules de pesada contínua sobre transporta-

dors, bàscules de pesada constant i bàscules i balances ensacadores o dosificadores
29242233 Balances domèstiques
29242235 Balances per a persones, inclosos els pesainfants
29242253 Bàscules de pesada contínua sobre transportadors
29242255 Bàscules de pesada constant i bàscules i balances ensacadores o dosificadores
292423 Aparells i instruments per pesar ncaa
29242310 Instruments de control amb referència a un pes predeterminat, de funcionament

automàtic, incloses les classificadores ponderals
29242333 Bàscules de plataforma
29242335 Aparells i instruments de diversos tipus per pesar: instruments per pesar d’un o més

components, instal·lacions dossificadores-mescladores
29242337 Balances ncaa
29242350 Balances de tenda
29242370 Bàscules pont
292424 Extintors, pistoles aerogràfiques, màquines i aparells de raig de vapor o de sorra i

aparells de raig similars, excepte d’ús agrícola
29242410 Extintors, inclosos els carregats
29242433 Pistoles aerogràfiques i aparells similars, per a laca, pintura i cola
29242435 Pistoles aerogràfiques i aparells similars, ncaa
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29242450 Màquines o aparells de raig de vapor o de sorra i aparells de raig similars
29242470 Aparells mecànics per projectar, dispersar o polvoritzar ncaa
292425 Juntes metal·loplàstiques i juntes mecàniques d’estanquitat
29242513 Juntes metal·loplàstiques per a vehicles automòbils
29242515 Juntes metal·loplàstiques, juntes mecàniques d’estanquitat i assortiments de juntes

de diferent composició, excepte per a automòbils
29243 Centrifugadores, calandres i màquines per a la venda de productes
292431 Centrifugadores, excepte les desnatadores i assecadores de roba
29243130 Centrifugadores utilitzades en els laboratoris
29243153 Centrifugadores per a la indústria química i indústries afins
29243155 Centrifugadores per a la indústria alimentària
29243157 Centrifugadores ncaa, incloses les centrifugadores d’emulsions fotogràfiques
292432 Calandres i laminadors, excepte per a metall o vidre
29243230 Calandres i laminadors utilitzats en la indústria tèxtil
29243250 Calandres i altres laminadors ncaa, excepte per a metall, vidre o tèxtil
292433 Màquines automàtiques per a la venda de productes
29243330 Màquines automàtiques per a la venda de productes, amb equip d’escalfament o

refrigeració incorporats
29243350 Màquines automàtiques per a la venda de productes, excepte amb equip d’escalfa-

ment o refrigeració incorporats
29244 Aparells i dispositius per al tractament de materials mitjançant processos que impli-

quin un canvi de temperatura, ncaa
292440 Aparells i dispositius per al tractament de materials mitjançant processos que impli-

quin un canvi de temperatura, ncaa
29244030 Aparells i dispositius de refredament mitjançant el retorn d’aigua, en els quals l’inter-

canvi tèrmic no es faci a través d’una paret
29244050 Aparells i dispositius per a metal·lització al buit
29244073 Aparells i dispositius per al tractament de matèries mitjançant operacions que impli-

quin un canvi de temperatura per a la indústria química
29244075 Aparells i dispositius per al tractament de matèries mitjançant operacions que impli-

quin un canvi de temperatura per a la indústria alimentària
29244077 Aparells i dispositius per al tractament de matèries mitjançant operacions que impli-

quin un canvi de temperatura ncaa
29245 Components d’altres tipus de maquinària amb fins generals
292451 Components de generadors de gas pobre (gas d’aire) o de gas d’aigua; components

de generadors d’acetilè i generadors similars de gasos
29245100 Components de generadors de gas pobre (gas d’aire) o de gas d’aigua; components

de generadors d’acetilè i generadors similars de gasos
292452 Components de centrifugadores i d’assecadores centrífugues; components d’aparells

per filtrar o depurar líquids o gasos
29245230 Components de centrifugadores i d’assecadores centrífugues
29245253 Components d’aparells per filtrar o depurar gasos
29245255 Components d’aparells per filtrar o depurar líquids
292453 Components de calandres i laminadors; components d’aparells per polvoritzar; pesos

per a tota classe de balances; components d’aparells o instruments per pesar
29245313 Cilindres per a calandres i laminadors
29245315 Components de calandres i laminadors, excepte els cilindres
29245320 Pesos per a tota classe de balances, components d’aparells o instruments per pesar
29245330 Components de màquines i aparells per polvoritzar, projectar o dispersar
29245350 Components de les màquines automàtiques per a la venda de productes
292454 Components de màquines i aparells sense connexions elèctriques, ncaa
29245400 Components de màquines i aparells sense connexions elèctriques, ncaa
29246 Rentavaixelles industrials
292460 Rentavaixelles industrials
29246000 Rentavaixelles industrials
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29247 Components de màquines per rentar vaixelles, omplir, tancar, envasar, etiquetar,
rentar ampolles, caixes, llaunes o altres recipients similars per a ús industrial

292470 Components de màquines per rentar vaixelles, omplir, tancar, envasar, etiquetar,
rentar ampolles, caixes, llaunes o altres recipients similars per a ús industrial

29247010 Components de màquines per rentar vaixelles
29247020 Components de màquines per omplir, tancar, envasar, etiquetar, rentar ampolles,

caixes, llaunes o altres recipients similars per a ús industrial
29249 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment d’altres

tipus de maquinària amb finalitats generals, ncaa
292491 Serveis d’instal·lació d’altres tipus de maquinària amb finalitats generals, ncaa
29249100 Serveis d’instal·lació d’altres tipus de maquinària amb finalitats generals, ncaa
292492 Serveis de reparació i manteniment d’altres tipus de maquinària amb finalitats gene-

rals, ncaa
29249200 Serveis de reparació i manteniment d’altres tipus de maquinària amb finalitats gene-

rals, ncaa
292499 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de maquinària d’ús general, ncaa
29249900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de maquinària d’ús general, ncaa
293 Maquinària agrària
2931 Tractors agrícoles
29311 Motocultors
293110 Motocultors
29311000 Motocultors
29312 Tractors agrícoles, excepte els motocultors
293121 Tractors agrícoles nous, de potència inferior o igual a 37 kW, excepte els motocultors
29312130 Tractors agrícoles nous, de potència inferior o igual a 18 kW, excepte els motocultors
29312150 Tractors agrícoles nous, de potència superior a 18 kW, però inferior o igual a 37 kW

excepte els motocultors
293122 Tractors agrícoles nous, de potència superior a 37 kW, però inferior o igual a 59 kW,

excepte els motocultors
29312200 Tractors agrícoles nous, de potència superior a 37 kW, però inferior o igual a 59 kW,

excepte els motocultors
293123 Tractors agrícoles nous, de potència superior a 59 kW, excepte els motocultors
29312330 Tractors agrícoles nous, de potència superior a 59 kW, però inferior o igual a 75 kW,

excepte els motocultors
29312350 Tractors agrícoles nous, de potència superior a 75 kW, però inferior o igual a 90 kW,

excepte els motocultors
29312370 Tractors agrícoles nous, de potència superior a 90 kW, excepte els motocultors
293124 Tractors usats; tractors ncaa
29312403 Tractors amb dues rodes motrius ncaa
29312405 Tractors amb quatre rodes motrius ncaa
29319 Serveis industrials per a la fabricació, reparació i manteniment de tractors agrícoles
293190 Serveis de reparació i manteniment de tractors agrícoles
29319000 Serveis de reparació i manteniment de tractors agrícoles
293199 Serveis industrials per a la fabricació de tractors agrícoles
29319900 Serveis industrials per a la fabricació de tractors agrícoles
2932 Maquinària agrària ncaa
29321 Maquinària agrícola i per a la silvicultura destinada a la preparació del sòl o el conreu
293211 Arades i rascles de discos
29321130 Arades de reixa
29321150 Arades, excepte de reixa
29321170 Rascles de discos
293212 Rascles (excepte de discos), escarificadores, conreadores, escardadores i màquines

per cavar
29321210 Escarificadores i conreadores
29321230 Rascles de pues
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29321250 Motobinadores
29321270 Altres rascles, escarificadores i conreadores
293213 Sembradores, plantadores i trasplantadores
29321333 Sembradores de precisió amb comandament central
29321335 Sembradores, excepte les de precisió amb comandament central
29321350 Plantadores i transplantadores
293214 Escampadores de fems i distribuïdors d’adobs
29321430 Distribuïdors d’adobs minerals o químics
29321450 Distribuïdors d’adobs, excepte els minerals o químics
293215 Maquinària agrícola i per a la silvicultura ncaa; rodets per a la gespa o terrenys

d’esport
29321500 Maquinària agrícola i per a la silvicultura ncaa; rodets per a la gespa o terrenys

d’esport
29322 Talladores de gespa per a jardins, parcs o terrenys d’esport
293220 Talladores de gespa per a jardins, parcs o terrenys d’esport
29322010 Talladores de gespa amb motor elèctric (fins i tot amb dispositiu de tall horitzontal)
29322033 Talladores de gespa autopropulsades, amb seient, amb dispositiu de tall horitzontal
29322035 Talladores de gespa autopropulsades, sense seient, amb dispositiu de tall horitzontal
29322037 Talladores de gespa no autopropulsades, no elèctriques, amb dispositiu de tall

horitzontal
29322053 Talladores de gespa autopropulsades, amb seient, amb dispositiu de tall no horitzon-

tal
29322055 Talladores de gespa autopropulsades, sense seient, amb dispositiu de tall no horit-

zontal
29322057 Talladores de gespa no autopropulsades, no elèctriques, amb dispositiu de tall no

horitzontal
29322070 Talladores de gespa sense motor
29323 Màquines per recol·lectar
293231 Dalladores (incloses les barres de tall per muntar en un tractor), ncaa
29323130 Motodalladores i dalladores no dissenyades per ser arrossegades o muntades en un

tractor
29323153 Dalladores dissenyades per ser arrossegades o muntades en un tractor amb disposi-

tiu de tall horitzontal
29323155 Dalladores dissenyades per ser arrossegades o muntades en un tractor, excepte amb

dispositiu de tall horitzontal
29323170 Dalladores, sense motor, no dissenyades per ser arrossegades o muntades en un

tractor
293232 Màquines i aparells per fenificar
29323233 Rastells per a fenc i voltadores de fileres
29323235 Rastells de fileres
29323250 Màquines i aparells per fenificar, ncaa
293233 Premses per a palla i farratge, incloses les premses recollidores
29323330 Premses recollidores
29323350 Premses per a palla o farratge, excepte les recollidores
293234 Maquinària per recol·lectar i trillar
29323410 Recol·lectores trilladores
29323420 Màquines i aparells per trillar ncaa
29323430 Recol·lectores de patates
29323450 Escoronadores i màquines per a la recol·lecció de bleda-rave
29323460 Màquines per a la recol·lecció d’arrels o tubercles, ncaa
29323473 Recol·lectores picadores, no autopropulsades
29323475 Recol·lectores picadores, autopropulsades
29323477 Veremadores
29323490 Màquines i aparells per a la recol·lecció ncaa
29324 Aparells mecànics per projectar, dispersar o polvoritzar líquids o pols per a l’agricultu-

ra o l’horticultura
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293240 Aparells mecànics per projectar, dispersar o polvoritzar líquids o pols per a l’agricultu-
ra o l’horticultura

29324010 Aparells de reg per a l’agricultura o l’horticultura
29324034 Aparells portàtils, amb motor o sense, per projectar, dispersar o polvoritzar matèries

líquides o en pols, per a l’agricultura o l’horticultura, excepte aparells de reg
29324050 Polvoritzadors i empolvoradors dissenyats perquè els porti o arrossegui un tractor
29324070 Aparells mecànics per projectar, dispersar o polvoritzar líquids o pols, per a l’agricul-

tura o l’horticultura, ncaa
29325 Remolcs i semiremolcs de càrrega i descàrrega automàtics per a usos agrícoles
293250 Remolcs i semiremolcs de càrrega i descàrrega automàtics per a usos agrícoles
29325040 Remolcs i semiremolcs de càrrega i descàrrega automàtics per a usos agrícoles
29326 Maquinària agrària ncaa
293261 Màquines per rentar, seleccionar o classificar ous, fruita o altres productes agrícoles
29326100 Màquines per rentar, seleccionar o classificar ous, fruita o altres productes agrícoles
293262 Munyidores
29326200 Munyidores
293263 Maquinària per preparar aliments o pinsos per a animals, maquinària per a l’avicultura,

incubadores i criadores agrícoles
29326336 Màquines i aparells per preparar aliments o pinsos per a animals
29326353 Incubadores i criadores agrícoles
29326355 Màquines i aparells per a l’avicultura ncaa
293264 Màquines per rentar, seleccionar o classificar llavors, grans o llegums secs
29326400 Màquines per rentar, seleccionar o classificar llavors, grans o llegums secs
293265 Maquinària agrícola, per a l’horticultura, la silvicultura, l’avicultura o l’apicultura ncaa
29326530 Equips forestals per a la recol·lecció de fusta (arrossegadors, descarregadors i altres

estris)
29326540 Abeuradors automàtics
29326551 Màquines i aparells per alimentar i abeurar animals
29326553 Màquines per a la cria d’animals ncaa
29326555 Desensitjadores
29326557 Equips desmuntables per a l’emmagatzematge de productes agraris
29326559 Máquines i aparells per a l’agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura

ncaa, inclosos els germinadors amb dispositius mecànics o tèrmics i criadores
avícoles

29327 Components de maquinària agrícola i components de maquinària per a la silvicultura
293270 Components de maquinària agrícola i components de maquinària per a la silvicultura
29327020 Components de màquines, aparells i artefactes agrícoles, hortícoles o silvícoles, per a

la preparació del treball del sòl o per al conreu
29327050 Components de màquines i aparells per recollir i tallar, inclosa la gespa
29327060 Components de màquines i aparells per a l’avicultura
29327070 Components de màquines i aparells agrícoles ncaa
29329 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de maqui-

nària agrícola i per a la silvicultura
293291 Serveis d’instal·lació de maquinària agrícola i per a la silvicultura
29329100 Serveis d’instal·lació de maquinària agrícola i per a la silvicultura
293292 Serveis de reparació i manteniment de maquinària agrícola i per a la silvicultura
29329200 Serveis de reparació i manteniment de maquinària agrícola i per a la silvicultura
293299 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de maquinària agrària
29329900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de maquinària agrària
294 Màquines eina
2941 Màquines eina elèctriques portàtils amb els components
29411 Màquines eina elèctriques portàtils amb els components
294111 Màquines eina elèctriques portàtils
29411103 Màquines eina elèctriques portàtils pneumàtiques rotatives
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29411105 Màquines eina elèctriques portàtils pneumàtiques, excepte les rotatives
29411107 Serres o serres de trepar de cadena, amb motor incorporat no elèctric
29411109 Màquines eina pneumàtiques d’ús manual, hidràuliques o amb motor no elèctric,

excepte les serres o serres de trepar de cadena
29411113 Trepants, que funcionin sense font d’energia externa, d’ús manual
29411115 Trepants electropneumàtics d’ús manual
29411117 Trepants no electropneumàtics d’ús manual
29411123 Serres de trepar, amb motor elèctric, d’ús manual
29411125 Serres circulars, amb motor elèctric, d’ús manual
29411127 Serres i serres de trepar, excepte les circulars amb motor elèctric, d’ús manual
29411133 Eines electromecàniques utilitzades per a matèries tèxtils, d’ús manual, ncaa
29411135 Eines amb bateria d’ús manual ncaa
29411151 Esmoladores angulars, amb motor elèctric, d’ús manual
29411153 Escatadores de banda, amb motor elèctric, d’ús manual
29411155 Esmoladores i escatadores de banda, amb motor elèctric, d’ús manual, ncaa
29411157 Planejadores, amb motor elèctric, d’ús manual
29411180 Cisalles per tallar bardisses, cisalles per tallar gespa i desherbadores, amb motor

elèctric, d’ús manual
29411190 Eines electromecàniques, amb motor elèctric, d’ús manual, ncaa
294112 Components de màquines eina elèctriques portàtils
29411240 Components de serres elèctriques portàtils i altres components de màquines eina

portàtils amb motor incorporat, excepte components de màquines eina elèctriques
pneumàtiques

29411250 Components de màquines eina elèctriques portàtils pneumàtiques
29419 Serveis industrials per a la fabricació de màquines eina elèctriques portàtils
294199 Serveis industrials per a la fabricació de màquines eina elèctriques portàtils
29419900 Serveis industrials per a la fabricació de màquines eina elèctriques portàtils
2942 Màquines eina per treballar els metalls, excepte elèctriques portàtils
29421 Màquines eina per treballar metalls per arrencada mitjançant làser o mitjans similars;

centres de mecanitzat i similars
294211 Màquines eina per treballar metalls per arrencada mitjançant làser, ultrasons o mitjans

similars
29421110 Màquines eina per treballar metalls per arrencada mitjançant làser o altres fleixos de

llum o de fotons
29421130 Màquines eina per treballar metalls mitjançant ultrasons
29421153 Màquines eina per treballar metalls mitjançant electroerosió, de control numèric
29421155 Màquines eina per treballar metalls mitjançant electroerosió, de control no numèric
29421170 Màquines eina per treballar metalls mitjançant processos electroquímics, feixos

d’electrons, feixos iònics o per rajos de plasma, ncaa
294212 Centres de mecanitzat, màquines de llocs fixos i màquines de llocs múltiples, per

treballar metalls
29421220 Centres de mecanitzat horitzontals per treballar metalls
29421240 Centres de mecanitzat per treballar metalls, excepte els horitzontals
29421250 Màquines de llocs fixos per treballar metalls
29421270 Màquines de llocs múltiples per treballar metalls
29422 Torns i màquines eina per trepar i fresar metalls
294221 Torns per treballar mitjançant arrencada de metalls, inclosos els centres de tornejat
29422123 Centres de tornejat per treballar metalls horitzontals de control numèric
29422127 Torns automàtics per treballar metalls horitzontals de control numèric
29422129 Torns per treballar metalls horitzontals de control numèric, excepte els centres de

tornejat i els torns automàtics
29422143 Torns paral·lels (de  motor o d’utillatge) per treballar metalls horitzontals de control no

numèric
29422147 Torns automàtics per treballar metalls horitzontals de control no numèric ncaa
29422149 Torns horitzontals que treballin per arrencada de metall de control no numèric, ncaa
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29422163 Centres de tornejat per treballar metalls verticals de control numèric
29422169 Torns per treballar metalls verticals de control numèric, excepte els centres de tornejat
29422190 Torns per treballar mitjançant arrencada de metalls, ncaa
294222 Màquines eina de trepar, perforar o fresar metalls
29422213 Màquines eina de trepar metalls de control numèric
29422217 Fresadores de consola de metalls, de control numèric
29422223 Fresadores de metalls de control numèric de fresar estris, ncaa
29422225 Fresadores i planejadores de metalls de control numèric, excepte de fresar estris
29422233 Unitats o capçals autònoms de trepar, mandrinar, fresar o roscar metalls, mitjançant

arrencada de matèria
29422235 Màquines eina de trepar metalls de control numèric, ncaa
29422240 Mandrinadores i mandrinadores-fresadores de control numèric per a treballar metalls,

excepte màquines eina de trepar
29422260 Mandrinadores i mandrinadores-fresadores de control no numèric per a treballar

metalls, excepte màquines eina de trepar
29422277 Fresadores de consola de metalls de control no numèric
29422287 Fresadores de control no numèric per a treballar metalls, excepte mandrinadores-

fresadores i fresadores de consola
294223 Màquines eina per roscar metalls mitjançant arrencada de matèria ncaa
29422300 Màquines eina per roscar metalls mitjançant arrencada de matèria ncaa
29423 Altres màquines eina per treballar els metalls
294231 Màquines eina de desbarbar, esmolar, planejar, rectificar, serrar, trossejar o fer

qualsevol altres tipus d’acabament de metalls, fins i tot per tallar o acabar engranat-
ges

29423113 Rectificadores de superfícies planes en les quals la posició de la peça en un dels
eixos pugui reglar-se a 0,01 mm o menys, de control numèric

29423115 Rectificadores de superfícies cilíndriques en les quals la posició de la peça en un dels
eixos pugui reglar-se a 0,01 mm o menys, de control numèric

29423117 Rectificadores en les quals la posició de la peça en un dels eixos pugui reglar-se a
0,01 mm o menys, de control numèric, excepte de superfícies planes i cilíndriques

29423123 Rectificadores de superfícies planes en les quals la posició de la peça en un dels
eixos pugui reglar-se a 0,01 mm o menys, de control no numèric

29423125 Rectificadores de superfícies cilíndriques en les quals la posició de la peça en un dels
eixos pugui reglar-se a 0,01 mm o menys, de control no numèric

29423127 Rectificadores en les quals la posició de la peça en un dels eixos pugui reglar-se a
0,01 mm o menys, de control no numèric, excepte de superfícies planes i cilíndriques

29423131 Esmoladores de control numèric
29423133 Esmoladores de control no numèric
29423135 Brunyidores
29423137 Màquines eina de desbarbar, esmolar, rectificar, rodar, polir o fer qualsevol altre tipus

d’acabat de metalls, ncaa
29423157 Brotxadores per treballar mitjançant arrencada de metalls, carburs metàl·lics sinterit-

zats o cermets
29423173 Màquines per tallar o acabar engranatges, de control numèric
29423175 Màquines per tallar o acabar engranatges, de control no numèric, ncaa
29423183 Serres o serres de trepar, per treballar mitjançant arrencada de metalls, carburs

metàl·lics sinteritzats o cermets
29423190 Planejadores, llimadores i mortassadores i altres màquines eina per treballar mitjan-

çant arrencada de metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets, ncaa
294232 Màquines de control numèric per enrotllar, corbar, plegar, redreçar, aplanar, cisallar,

punxonar i entallar metalls
29423233 Màquines per enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar, per treballar productes

plans, de control numèric
29423235 Màquines per enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar, de control numèric, excepte

per treballar productes plans
29423250 Màquines (incloses les premses) per cisallar, de control numèric
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29423270 Màquines (incloses les premses) per punxonar o entallar, de control numèric
294233 Màquines de control no numèric per enrotllar, corbar, plegar, redreçar, aplanar,

cisallar, punxonar i entallar metalls
29423333 Màquines per enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar, per treballar productes

plans, de control no numèric
29423335 Màquines per enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar, de control no numèric,

excepte per treballar productes plans
29423350 Màquines (incloses les premses) per cisallar, de control no numèric
29423370 Màquines (incloses les premses) per punxonar o entallar, de control no numèric
294234 Màquines per forjar o estampar, martells pilons i martinets; premses hidràuliques i

premses per treballar els metalls
29423410 Màquines per forjar o estampar, martells pilons i martinets, de control numèric
29423420 Màquines per forjar o estampar, martells pilons i martinets, de control no numèric
29423430 Premses (incloses les hidràuliques) per emmotllar pols metàl·lica per sinterització i

premses per empaquetar ferralla
29423440 Premses hidràuliques de control numèric ncaa
29423453 Premses (incloses les hidràuliques) per fabricar reblons, perns i cargols, de control no

numèric
29423455 Premses hidràuliques de control no numèric ncaa
29423470 Premses no hidràuliques de control numèric ncaa
29423490 Premses no hidràuliques de control no numèric ncaa
294235 Màquines eina per treballar els metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets sense

arrencada de material, ncaa
29423510 Bancs d’estirar barres, tubs, perfils, filferros o similars, carburs metàl·lics sinteritzats o

cermets
29423530 Laminadores de rosques per treballar metalls sense arrencada de matèria
29423550 Màquines per treballar filferros sense arrencada de matèria
29423570 Màquines eina per treballar metalls sense arrencada de matèria, ncaa
29424 Components i accessoris de màquines eina per treballar els metalls
294240 Components i accessoris de màquines eina per treballar els metalls
29424030 Components i accessoris de màquines eina per treballar metalls per arrencada

mitjançant làser, ultrasons o mitjans similars
29424050 Components i accessoris de màquines eina per enrotllar, corbar, plegar, redreçar,

aplanar, cisallar, punxonar, entallar metalls, ncaa
29429 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de màqui-

nes eina per treballar els metalls
294291 Serveis d’instal·lació de màquines eina per treballar els metalls
29429100 Serveis d’instal·lació de màquines eina per treballar els metalls
294292 Serveis de reparació i manteniment de màquines eina per treballar els metalls
29429200 Serveis de reparació i manteniment de màquines eina per treballar els metalls
294299 Serveis industrials per a la fabricació de màquines eina per treballar els metalls
29429900 Serveis industrials per a la fabricació de màquines eina per treballar els metalls
2943 Altres tipus de màquines eina
29431 Màquines eina per treballar la pedra, la fusta i altres materials durs similars
294311 Màquines eina per treballar la pedra, la ceràmica, el formigó, l’amiantociment o

materials minerals similars, o per treballar el vidre en fred
29431130 Serres per treballar la pedra, la ceràmica, el formigó, l’amiantociment i altres materials

minerals o per treballar el vidre en fred
29431150 Màquines d’esmolar o polir per treballar la pedra, la ceràmica, el formigó,

l’amiantociment i altres materials minerals o per treballar el vidre en fred
29431170 Màquines eina per treballar la pedra, la ceràmica, el formigó, l’amiantociment i altres

materials minerals o per treballar el vidre en fred, excepte serres i màquines d’esmolar
o polir

294312 Màquines eina per treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic dur o
materials durs similars
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29431210 Màquines que fan diferents operacions de mecanització sense canviar d’estri amb
col·locació manual entre cada operació, per treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú
endurit, el plàstic o matèries dures similars

29431220 Màquines que fan diferents operacions de mecanització sense canviar d’estri sense
col·locació manual entre cada operació, per treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú
endurit, el plàstic o matèries dures similars

29431233 Serres de cinta per treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431235 Serres circulars per treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431237 Serres per treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures
similars, excepte les de cinta i les circulars

29431253 Planejadores i regruixadores per treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el
plàstic o matèries dures similars

29431255 Máquinas para fresar o motllurar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431257 Planejadores i màquines per fresar o motllurar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit,
el plàstic o matèries dures similars ncaa

29431263 Màquines per esmolar, escatar o polir la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic
o matèries dures similars

29431265 Màquines per corbar o acoblar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431267 Màquines per trepar o mortasar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431270 Màquines per fendre, trossejar o desenrotllar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el
plàstic o matèries dures similars

29431283 Torns per treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures
similars

29431285 Màquines eina ncaa per treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431287 Màquines i aparells amb una funció pròpia per treballar la fusta o el suro, ncaa
29432 Eines per a soldadura blana, forta o autògena i màquines i aparells per trempar

superfícies i projecció en calent
294320 Eines per a soldadura blana, forta o autògena i màquines i aparells per trempar

superfícies i projecció en calent
29432013 Bufadors manuals de gas per soldar o per trempar superfícies
29432015 Màquines i aparells de gas per soldar o per trempar superfícies
29432017 Màquines i aparells per soldar, excepte de gas i electrotèrmics
29432023 Soldadors i pistoles, per a soldadura forta o per a soldadura blana
29432025 Màquines i aparells per a soldadura forta o per a soldadura blana, excepte de solda-

dors i pistoles per soldar
29432030 Màquines i aparells per soldar metalls per resistència, totalment o parcialment auto-

màtics
29432043 Màquines i aparells per soldar metalls per resistència fins al topall
29432045 Màquines i aparells per soldar metalls per resistència, excepte els automàtics i per

soldar fins al topall
29432050 Màquines i aparells d’arc o de raig de plasma per soldar metalls, totalment o parcial-

ment, automàtics
29432063 Màquines i aparells d’arc o de raig de plasma per soldar metalls i manuals amb

elèctrodes recoberts
29432065 Màquines i aparells d’arc o de raig de plasma per soldar metalls, excepte els automà-

tics i manuals amb elèctrodes recoberts
29432070 Maquines i aparells per soldar metalls ncaa
29432083 Màquines i aparells per soldar matèries plàstiques per resistència
29432085 Màquines i aparells per soldar altres materials, excepte els metalls ncaa
29433 Components i accessoris de màquines eina
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294331 Portaeines i capçals de roscar retractables automàticament per a màquines eina
29433133 Mandrins, pinces i maniguets per a màquines eina
29433135 Portaeines per a torns
29433150 Mandrins de trepar i portaeines ncaa
29433170 Capçals de roscar retractables automàticament per a màquines eina
294332 Portapeces per a màquines eina
29433230 Portapeces, muntatges de mecanitzat i els conjunts de components estàndards
29433250 Portapeces, mandrins i plats per a torns
29433270 Cargols de banc i portapeces ncaa
294333 Dispositius divisors i altres dispositius especials per muntar a les màquines eina
29433300 Dispositius divisors i altres dispositius especials per muntar a les màquines eina
294334 Components i accessoris de màquines eina per treballar la fusta, el suro, la pedra, el

cautxú endurit i materials durs similars
29433430 Components i accessoris de màquines per treballar la ceràmica, la pedra i el formigó
29433450 Components i accessoris de màquines per treballar la fusta, el suro, el cautxú endurit i

materials durs similars
294335 Components d’altres tipus de màquines eina
29433530 Components de màquines i aparells per soldar, encara que puguin tallar
29433550 Components de màquines i aparells per soldar mitjançant làser, feixos de llum i

similars
29439 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, manteniment i reparació de màqui-

nes eina per treballar la fusta, el suro, la pedra, el cautxú endurit i materials durs
similars

294391 Serveis d’instal·lació de màquines eina per treballar la fusta, el suro, la pedra, el
cautxú endurit i materials durs similars

29439100 Serveis d’instal·lació de màquines eina per treballar la fusta, el suro, la pedra, el
cautxú endurit i materials durs similars

294392 Serveis de manteniment i reparació de màquines eina per treballar la fusta, el suro, la
pedra, el cautxú endurit i materials durs similars

29439200 Serveis de manteniment i reparació de màquines eina per treballar la fusta, el suro, la
pedra, el cautxú endurit i materials durs similars

294399 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de màquines eina
29439900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de màquines eina
295 Maquinària d’altres tipus per a usos específics
2951 Maquinària per a les indústries metal·lúrgiques i els components
29511 Maquinària per a les indústries metal·lúrgiques i els components
295111 Convertidors, culleres de colada, lingoteres i màquines de colar (emmotllar) per a

metal·lúrgia, acereries o foneries i laminadores per a metalls
29511133 Convertidors i màquines de colar (emmotllar) per a metal·lúrgia, acereries o foneries
29511135 Lingoteres i culleres de colada, per a metal·lúrgia, acereries o foneries
29511137 Màquines d’emmotllar a pressió, per a metal·lúrgia, acereries o foneries
29511153 Laminadores per a metalls, de tubs
29511155 Laminadores per a metalls, per laminar en calent i combinats per laminar en calent i en

fred
29511157 Laminadores per a metalls, per laminar en fred
295112 Components de màquines per a les indústries metal·lúrgiques, cilindres per a lamina-

dores i components de laminadores per a metalls
29511230 Components de convertidors i de màquines per colar (emmotllar) per a metal·lúrgia,

acereries o foneries
29511250 Cilindres de laminadores per a metalls
29511270 Components de laminadores per a metalls, excepte els cilindres
29519 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de maqui-

nària per a la indústria metal·lúrgica
295191 Serveis d’instal·lació de maquinària per a la indústria metal·lúrgica
29519100 Serveis d’instal·lació de maquinària per a la indústria metal·lúrgica
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295192 Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la indústria metal·lúrgica
29519200 Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la indústria metal·lúrgica
295199 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries metal·-

lúrgiques
29519900 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries metal·-

lúrgiques
2952 Maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
29521 Maquinària per a les indústries extractives
295211 Aparells elevadors o transportadors d’acció contínua per a treballs subterranis a

l’interior de les mines
29521100 Aparells elevadors o transportadors d’acció contínua per a treballs subterranis a

l’interior de les mines
295212 Talladores, arrencadores i màquines per fer túnels o galeries; màquines de sondatge i

de perforació ncaa
29521233 Talladores, arrencadores i màquines per fer túnels o galeries, autopropulsades
29521235 Talladores, arrencadores i màquines per fer túnels o galeries, no autopropulsades
29521253 Màquines de sondatge o de perforació, autopropulsades ncaa
29521255 Màquines de sondatge o de perforació, no autopropulsades, ncaa
29522 Maquinària autopropulsada per al moviment de terres i l’excavació amb els compo-

nents
295221 Topadores (incloses les angulars) autopropulsades
29522130 Topadores (incloses les angulars) autopropulsades, d’eruga
29522150 Topadores (incloses les angulars) autopropulsades, excepte les d’eruga
295222 Anivelladores autopropulsades
29522200 Anivelladores autopropulsades
295223 Tragelles autopropulsades
29522300 Tragelles autopropulsades
295224 Piconadores i corrons autopropulsats
29522400 Piconadores i corrons autopropulsats
295225 Carregadores i pales carregadores de càrrega frontal, autopropulsades
29522530 Carregadores per a l’interior de les mines o altres treballs subterranis
29522550 Carregadores i pales carregadores de càrrega frontal, autopropulsades, ncaa
295226 Pales mecàniques autopropulsades, excavadores i pales carregadores, la

superestructura de les quals pugui girar 360º, excepte les pales carregadores de
càrrega frontal

29522601 Miniexcavadores hidràuliques amb un pes inferior a 6 tones
29522603 Excavadores hidràuliques d’erugues amb un pes superior o igual a 6 tones
29522605 Excavadores hidràuliques sobre rodes amb un pes superior o igual a 6 tones
29522607 Excavadores de cable i les altres excavadores ncaa
295227 Pales mecàniques autopropulsades, excavadores, carregadores i pales carregadores

ncaa i màquines autopropulsades per al moviment de terres i l’excavació, ncaa
29522730 Retroexcavadores, pales mecàniques, excavadores, carregadores i pales carregado-

res, ncaa
29522750 Màquines i aparells, autopropulsats, per al moviment de terres i l’excavació
295228 Pales de topadores, incloses les angulars
29522800 Pales de topadores, incloses les angulars
29523 Maquinària per aplanar, anivellar, excavar i perforar ncaa
295230 Maquinària per aplanar, anivellar, excavar i perforar ncaa
29523010 Martinets i màquines per arrancar puntals
29523030 Llevaneus
29523050 Màquines i aparells per piconar o compactar, sense propulsió
29523070 Escarificadores i altres màquines i aparells per aplanar, anivellar, excavar i perforar

ncaa, sense propulsió
29523090 Màquines i aparells amb una funció pròpia, per a obres públiques, construcció o

treballs similars
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29524 Maquinària per classificar, triturar, moldre, mesclar i per a tractaments similars de la
terra, la pedra, els minerals i altres matèries minerals; maquinària per fer motlles de
fosa

295240 Maquinària per classificar, triturar, moldre, mesclar i per a tractaments similars de la
terra, la pedra, els minerals i altres matèries minerals; maquinària per a fer motlles de
fosa

29524031 Màquines i aparells per classificar, triturar, moldre i mesclar, sorres de fosa
29524033 Màquines i aparells per classificar, triturar, moldre i mesclar, materials de construcció
29524035 Màquines i aparells per classificar, triturar, moldre i mesclar, per a les indústries

mineres
29524037 Màquines i aparells per classificar, triturar, moldre i mesclar, altres materials
29524050 Formigoneres i aparells per barrejar ciment
29524070 Màquines per mesclar matèries minerals amb asfalt
29524081 Màquines per a terres, pedres o altres matèries minerals sòlides, ncaa, per fer motlles

de sorra per a fosa
29524083 Màquines per a terres, pedres o altres matèries minerals sòlides, ncaa, per a la

construcció
29524085 Màquines per a terres, pedres o altres matèries minerals sòlides, ncaa, per a les

indústries mineres
29524087 Màquines per a terres, pedres o altres matèries minerals sòlides, ncaa
29525 Tractors d’eruga
295250 Tractors d’eruga
29525000 Tractors d’eruga
29526 Components de màquines per a la mineria, l’explotació de pedreres i la construcció
295261 Components de màquines i aparells de sondatge, perforació o excavació i compo-

nents de grues
29526130 Components de màquines i aparells de sondatge, perforació o excavació
29526150 Components de grues
295262 Components de maquinària per classificar, triturar, moldre, mesclar i per a tracta-

ments similars de la terra, la pedra, els minerals i altres matèries minerals similars
29526200 Components de maquinària per classificar, triturar, moldre, mesclar i per a tracta-

ments similars de la terra, la pedra, els minerals i altres matèries minerals similars
29529 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de maqui-

nària per a la mineria, l’explotació de pedreres i la construcció
295291 Serveis d’instal·lació de maquinària per a la mineria, l’explotació de pedreres i la

construcció
29529100 Serveis d’instal·lació de maquinària per a la mineria, l’explotació de pedreres i la

construcció
295292 Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la mineria, l’explotació de

pedreres i la construcció
29529200 Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la mineria, l’explotació de

pedreres i la construcció
295299 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries extractives i

de la construcció
29529900 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries extractives i

de la construcció
2953 Maquinària per a les indústries de l’alimentació, begudes i tabac
29531 Maquinària per a les indústries de l’alimentació, begudes i tabac, excepte els compo-

nents
295311 Desnatadores centrífugues
29531100 Desnatadores centrífugues
295312 Màquines i aparells per a la indústria làctia
29531200 Màquines i aparells per a la indústria làctia
295313 Màquines i aparells per moldre o preparar cereals o llegums secs, ncaa
29531300 Màquines i aparells per moldre o preparar cereals o llegums secs, ncaa
295314 Màquines i aparells per a la producció de vi, sidra, sucs de fruites i begudes similars
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29531400 Màquines i aparells per a la producció de vi, sidra, sucs de fruites i begudes similars
295315 Forns de pa, pastisseria o galeteria, no elèctrics; assecadors per a productes agríco-

les i aparells i dispositius per preparar begudes calentes o per coure o escalfar
aliments

29531533 Forns de túnel de pa, pastisseria o galeteria
29531535 Forns de pa, de pastisseria o de galeteria, excepte els forns de túnel
29531550 Assecadors per a productes agrícoles
29531573 Cafeteres i altres aparells per preparar cafè i altres begudes calentes
29531575 Aparells i dispositius per preparar begudes calentes o per coure o escalfar aliments,

ncaa
295316 Màquines i aparells per a la preparació o la fabricació industrial d’aliments o begudes,

inclosos els greixos i olis
29531613 Màquines i aparells per a fleca, pastisseria i galeteria
29531615 Màquines i aparells per fabricar pastes alimentàries
29531620 Màquines i aparells per a confiteria, elaboració de cacau o fabricació de xocolata
29531630 Màquines i aparells per a la indústria sucrera
29531640 Màquines i aparells per a la indústria cervesera
29531650 Màquines i aparells per a la preparació de carn
29531660 Màquines i aparells per a la preparació de fruites, hortalisses i llegums
29531670 Màquines i aparells per a la preparació o la fabricació industrial d’aliments o begudes,

ncaa
29531680 Màquines i aparells per a l’extracció o la preparació d’olis o greixos animals o vegetals

fixos
295317 Màquines i aparells per a la preparació o l’elaboració de tabac, ncaa
29531700 Màquines i aparells per a la preparació o l’elaboració de tabac, ncaa
29532 Components de maquinària per a l’elaboració d’aliments, begudes i tabac
295321 Components de munyidores i màquines i aparells per a la indústria làctia i compo-

nents de màquines per a l’elaboració de begudes
29532130 Components de munyidores i de màquines i aparells per a la indústria làctia
29532150 Components de premsadores i espremedores, per a la producció de vins, sidra, sucs

de fruites o begudes similars
295322 Components de maquinària per a l’elaboració d’aliments
29532230 Components de màquines per a la neteja i classificació de llavors i grans
29532250 Components de màquines per a la indústria alimentària, ncaa
295323 Components de màquines i aparells per a la preparació o l’elaboració de tabac, ncaa
29532300 Components de màquines i aparells per a la preparació o l’elaboració de tabac, ncaa
29539 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de maqui-

nària per a l’elaboració d’aliments, begudes i tabac
295391 Serveis d’instal·lació de maquinària per a l’elaboració d’aliments, begudes i tabac
29539100 Serveis d’instal·lació de maquinària per a l’elaboració d’aliments, begudes i tabac
295392 Serveis de reparació i manteniment de maquinària per l’elaboració d’aliments, begu-

des i tabac
29539200 Serveis de reparació i manteniment de maquinària per l’elaboració d’aliments, begu-

des i tabac
295399 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries de l’alimenta-

ció, begudes i tabac
29539900 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries de l’alimenta-

ció, begudes i tabac
2954 Maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir
29541 Maquinària per preparar, filar, teixir i tricotar matèries tèxtils
295411 Màquines per a l’extrusió, l’estiratge, la texturació o el tallament de matèries tèxtils

manufacturades; màquines per a la preparació de fibres tèxtils
29541110 Màquines per a la filatura (extrusió), l’estiratge, la texturació o el tallament de matèries

tèxtils sintètiques o artificials
29541130 Cardes
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29541150 Pentinadores i metxeres
29541170 Màquines per a la preparació de matèries tèxtils, ncaa
295412 Màquines per a filatura de matèries tèxtils; màquines per al plegatge o retorciment de

matèries tèxtils i bobinadores o debanadores per a matèries tèxtils
29541230 Màquines per a la filatura de matèries tèxtils
29541250 Màquines per al plegatge o retorciment, de matèries tèxtils
29541270 Bobinadores (incloses les bitlleres) o debanadores, per a matèries tèxtils
29541290 Màquines per a la preparació de filatura de matèries tèxtils, ncaa
295413 Telers
29541330 Telers amb motor per a teixits d’amplada inferior o igual a 30 cm
29541350 Telers amb motor per a teixits d’amplada superior a 30 cm
295414 Tricotoses, màquines de cosir per cadeneta i màquines similars, màquines per inserir

metxons
29541430 Tricotoses circulars
29541450 Telers tipus Cotton i Paget, màquines rectilínies de punt, màquines de cosit per

cadeneta i telers d’ordit
29541470 Màquines i telers de guipur, tul, randes, brodar, passamaneria, trenes, xarxes o inserir

metxons
295415 Maquinària auxiliar per a les màquines utilitzades per treballar matèries tèxtils
29541530 Maquinetes i mecanismes Jacquard, reductores, perforadores i copiadores de car-

tons, màquines per unir els cartons després de perforats
29541550 Màquines i aparells auxiliars per a les màquines utilitzades per treballar les matèries

tèxtils ncaa
29542 Maquinària per a la producció de matèries tèxtils i peces de vestir, incloses les

màquines de cosir, ncaa
295421 Màquines i aparells per rentar, escórrer, planxar, premsar, assecar, enrotllar i similars,

filats tèxtils i teixits; màquines i aparells per a la fabricació o l’acabament del feltre o
teles sense teixir

29542110 Màquines i aparells per a la fabricació o l’acabament del feltre o teles sense teixir,
formes de barreteria

29542130 Màquines i premses per planxar, incloses les premses per fixar
29542150 Màquines per rentar, blanquejar o tenyir
29542170 Màquines per enrotllar, desenrotllar, plegar, tallar o dentar els teixits
29542183 Màquines de recobrir teixits en la fabricació de cobresols, com ara linòleums i similars
29542185 Màquines i aparells per aprestar, acabar o impregnar els filats o teixits, ncaa
295422 Màquines per rentar roba, màquines per assecar amb capacitat superior a 10 kg,

màquines de rentatge en sec
29542230 Màquines per rentar roba, de capacitat superior a10 kg
29542250 Màquines de rentatge en sec
29542270 Màquines per assecar roba, de capacitat superior a10 kg
295423 Màquines de cosir industrials
29542330 Màquines de cosir industrials automàtiques
29542350 Màquines de cosir industrials automàtiques, excepte les unitats automàtiques
29543 Màquines i aparells per a la preparació, l’adob o el treball de cuir o pells, o per a la

fabricació o reparació de calçat i altres articles de cuir o pell
295430 Màquines i aparells per a la preparació, l’adob o el treball de cuir o pells, o per a la

fabricació o reparació de calçat i altres articles de cuir o pell
29543030 Màquines i aparells per a la preparació, l’adob o el treball de cuirs o pells
29543050 Màquines i aparells per a la fabricació o reparació de calçat
29543070 Màquines i aparells per a la fabricació o reparació d’altres articles de cuir o pell, ncaa
29544 Components i accessoris de màquines per a la producció de matèries tèxtils, peces

de vestir i cuir
295441 Components i accessoris de màquines de teixir i filar
29544110 Components i accessoris de màquines de filar, estirar matèries tèxtils, excepte els

guarniments de cardes, fusos i aletes, anells i passadors
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29544130 Fusos i aletes, anells i passadors
29544150 Components i accessoris de telers o de les seves màquines o aparells auxiliars
29544170 Components i accessoris de tricotoses
295442 Components de màquines per a altres tipus de producció de matèries tèxtils i peces

de vestir i per treballar el cuir i components de màquines per rentar roba o rentatge en
sec

29544210 Components de màquines per rentar roba
29544220 Components de màquines per netejar, escórrer i assecar roba
29544230 Agulles de màquines de cosir
29544250 Mobles, basaments i tapes o cobertes per a màquines de cosir amb els components
29544270 Components per a màquines de cosir, ncaa
29544280 Components de màquines i aparells per a la preparació, l’adob o el treball de cuirs o

pells
29545 Màquines de cosir domèstiques
295450 Màquines de cosir domèstiques
29545000 Màquines de cosir domèstiques
29549 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de maqui-

nària per a la producció de matèries tèxtils, peces de vestir i cuir, i rentatge en sec
295491 Serveis d’instal·lació de maquinària per a la producció de matèries tèxtils, peces de

vestir i cuir, i rentatge en sec
29549100 Serveis d’instal·lació de maquinària per a la producció de matèries tèxtils, peces de

vestir i cuir, i rentatge en sec
295492 Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la producció de matèries

tèxtils, peces de vestir i cuir, i rentatge en sec
29549200 Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a la producció de matèries

tèxtils, peces de vestir i cuir, i rentatge en sec
295499 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la

confecció i del cuir
29549900 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la

confecció i del cuir
2955 Maquinària per a les indústries del paper i del cartó amb els components
29551 Maquinària per a la fabricació de paper i cartó amb els components
295511 Màquines i aparells per a la fabricació de pasta de paper, de paper i de cartó, excepte

els components
29551113 Màquines i aparells per a la fabricació de pasta de matèries fibroses cel·lulòsiques
29551115 Màquines i aparells per a la fabricació de paper o de cartó
29551117 Màquines i aparells per a l’acabament de paper o de cartó
29551133 Talladores bobinadores
29551135 Talladores longitudinals o transversals
29551137 Guillotines
29551143 Guillotines de tres fulles
29551145 Talladores ncaa
29551150 Màquines per a la fabricació de sacs, bosses o sobres de paper o de cartó
29551160 Màquines per a la fabricació de caixes, tubs, tambors o continents similars, de paper

o de cartó, excepte per emmotllament
29551170 Màquines per emmotllar articles de pasta de paper, de paper o de cartó
29551180 Màquines i aparells per treballar la pasta de paper, el paper o el cartó, ncaa
295512 Components de màquines i aparells per a la fabricació i treball, de pasta de paper, de

matèries fibroses cel·lulòsiques, de paper o de cartó
29551230 Components de màquines i aparells per a la fabricació de pasta de matèries fibroses

cel·lulòsiques
29551250 Components de màquines i aparells per a la fabricació o l’acabament de paper o de

cartó
29551270 Components de màquines i aparells per treballar la pasta de paper, el paper i el cartó
29559 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de màqui-

nes per a les indústries del paper i del cartó
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295591 Serveis d’instal·lació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó
29559100 Serveis d’instal·lació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó
295592 Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a les indústries del paper i del

cartó
29559200 Serveis de reparació i manteniment de maquinària per a les indústries del paper i del

cartó
295599 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del

cartó
29559900 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del

cartó
2956 Maquinària d’altres tipus per a usos específics amb els components, ncaa
29561 Maquinària per a la impressió i l’enquadernació amb els components
295611 Màquines i aparells per a l’enquadernació, incloses les màquines de cosir plecs
29561110 Plegadores
29561130 Acobladores
29561150 Cosidores o grapadores
29561170 Màquines d’enquadernar per plegatge
29561190 Màquines i aparells per a enquadernació, ncaa
295612 Màquines, aparells i material per compondre, preparar o fabricar clixés i planxes
29561230 Màquines i material per compondre mitjançant procediments fotogràfics
29561250 Màquines, aparells i material per compondre, preparar o fabricar clixés i planxes, ncaa
295613 Impressores òfset, excepte les d’oficina
29561330 Impressores òfset alimentades amb bobines
29561353 Impressores òfset alimentades amb fulls de format superior a 22x36 cm i inferior o

igual a 52x74 cm
29561355 Impressores òfset alimentades amb fulls de format superior a 52x74 cm i inferior o

igual a 74x107 cm
29561357 Impressores òfset alimentades amb fulls de format superior a 74x107 cm i impresso-

res òfset ncaa
295614 Màquines i aparells per imprimir ncaa, excepte els d’oficina
29561410 Impressores tipogràfiques alimentades amb bobines, excepte les flexogràfiques
29561430 Impressores flexogràfiques
29561450 Impressores heliogràfiques (gravat en relleu)
29561470 Màquines auxiliars per imprimir
29561493 Màquines i aparells per imprimir matèries tèxtils ncaa
29561495 Màquines i aparells per imprimir ncaa, incloses les màquines per imprimir per raig de

tinta
295615 Components de maquinària per a la impressió i l’enquadernació
29561530 Components de màquines i aparells per a l’enquadernació
29561550 Components de màquines, aparells i material de composició
29561570 Components de màquines i aparells per a la impressió
29562 Màquines diverses amb finalitats especials amb els components
295621 Assecadores centrífugues de roba
29562100 Assecadores centrífugues de roba
295622 Assecadores per a la fusta, la pasta de paper, el paper o el cartó; assecadores no

domèstiques ncaa
29562233 Assecadores per a la fusta
29562235 Assecadores per a la pasta de paper, el paper o el cartó
29562250 Assecadores ncaa, excepte les domèstiques
295623 Maquinària ncaa per treballar el cautxú, els plàstics o per a la fabricació de productes

a partir d’aquests materials
29562310 Màquines per emmotllar per injecció cautxú o plàstics
29562330 Extrusores per treballar cautxú o plàstics o per a la fabricació de productes d’aques-

tes matèries
29562340 Màquines per emmotllar per bufat cautxú o plàstics
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29562350 Màquines per emmotllar en buit i altres màquines per a termoformat de cautxú o
plàstics

29562360 Màquines o aparells per emmotllar o recautxutar pneumàtics o per emmotllar o formar
cambres

29562373 Premses per emmotllar o formar cautxú o plàstics ncaa
29562375 Màquines i aparells per emmotllar o formar cautxú o plàstics ncaa
29562382 Màquines per a la transformació de resines reactives
29562384 Màquines per a la fabricació de productes esponjosos o cel·lulars, excepte per a la

transformació de resines reactives
29562391 Màquines per fragmentar el cautxú o el plàstic
29562393 Màquines mescladores, malaxadores i agitadores per treballar el cautxú o el plàstic
29562395 Màquines talladores i peladores per treballar el cautxú o el plàstic o per fabricar

productes d’aquestes matèries
29562397 Màquines i aparells per treballar el cautxú o el plàstic o per a la fabricació de produc-

tes d’aquestes matèries, ncaa
295624 Motlles per a metalls, carburs metàl·lics, vidre, matèries minerals, cautxú o plàstic;

caixes de fosa; plaques de fons per a motlles; models per a motlles
29562413 Caixes de fosa, plaques de fons per a motlles, models per a motlles, excepte les de

fusta
29562415 Models per a motlles de fusta
29562420 Motlles per a metalls o carburs metàl·lics, per a emmotllament per injecció o per

compressió
29562430 Motlles per a metalls o carburs metàl·lics ncaa, excepte per a emmotllament per

injecció o per compressió
29562450 Motlles per a vidre
29562460 Motlles per a matèries minerals
29562473 Motlles per a cautxú, per a emmotllament per injecció o per compressió
29562475 Motlles per a plàstic, per a emmotllament per injecció o per compressió
29562480 Motlles per a cautxú o plàstic, excepte per a emmotllament per injecció o per com-

pressió
295625 Maquinària amb finalitats especials ncaa
29562510 Màquines i aparells per a la separació isotòpica amb els components
29562520 Màquines per muntar làmpades, tubs o vàlvules elèctrics o electrònics o làmpades de

flaix, que tinguin l’embolcall de vidre
29562530 Màquines per fabricar o treballar en calent el vidre o les manufactures
29562550 Màquines de cordilleria o cableria
29562563 Màquines i aparells per treballar els metalls, amb funció pròpia, excepte els robots
29562565 Màquines i aparells per mesclar, malaxar, trencar, triturar, moldre, garbellar, tamisar,

homogeneïtzar, emulsionar o agitar, amb funció pròpia ncaa, excepte els robots
29562573 Apuntalaments mòbils hidràulics per a mines ncaa
29562575 Robots industrials ncaa
29562577 Dispositius anomenats de greixatge centralitzat
29562593 Màquines i aparells mecànics per al muntatge ncaa, excepte els robots
29562595 Màquines i aparells mecànics per a la manipulació ncaa, excepte els robots
29562597 Altres màquines i aparells mecànics ncaa
295626 Components de maquinària amb finalitats especials
29562630 Components de màquines per muntar làmpades
29562650 Components de màquines i aparells per treballar el cautxú o el plàstic
29562670 Components de màquines i aparells amb funció pròpia, ncaa
29569 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de maqui-

nària amb finalitats especials ncaa
295691 Serveis d’instal·lació de maquinària amb finalitats especials ncaa
29569100 Serveis d’instal·lació de maquinària amb finalitats especials ncaa
295692 Serveis de reparació i manteniment de maquinària amb finalitats especials ncaa
29569200 Serveis de reparació i manteniment de maquinària amb finalitats especials ncaa



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 201

Codi
CCPA-96 Rev.1 Descripció

295699 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de maquinària per a usos especí-
fics

29569900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de maquinària per a usos especí-
fics

296 Armes i municions amb els components
2960 Armes i municions amb els components
29601 Armes i municions amb els components
296011 Carros i automòbils blindats de combat (inclosos els armats) amb els components
29601100 Carros i automòbils blindats de combat (inclosos els armats) amb els components
296012 Armes de guerra, excepte els revòlvers, pistoles i armes blanques
29601200 Armes de guerra, excepte els revòlvers, pistoles i armes blanques
296013 Revòlvers, pistoles, altres tipus d’armes de foc i articles similars; altres armes lleuge-

res
29601330 Revòlvers i pistoles, excepte els que utilitzin la deflagració de la pólvora i les d’aire

comprimit
29601350 Armes d’avantcàrrega, escopetes i rifles de caça o de tir esportiu
29601370 Armes de foc que utilitzin la deflagració de la pólvora ncaa
29601390 Armes ncaa (fusells, rifles i pistoles, de molla, d’aire comprimit o de gas o porres),

excepte les armes blanques
296014 Bombes, míssils i municions similars, cartutxos, altres tipus de munició i projectils

amb els components
29601410 Cartutxos per a pistoles de reblar o per a pistoles d’escorxador amb els components
29601430 Cartutxos per a escopetes o rifles amb canó d’ànima llisa amb els components i

balins per a rifles d’aire comprimit
29601470 Bombes, granades, torpedes, mines, míssils i altres municions i projectils, ncaa
296015 Components i accessoris d’armes de guerra i d’altres armes
29601530 Components i accessoris d’armes (inclosos els revòlvers, pistoles i armes blanques),

excepte les de guerra
29601550 Components i accessoris d’armes de guerra, excepte els revòlvers, pistoles i armes

blanques
29609 Serveis industrials pe a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment d’armes i

sistemes d’armes
296091 Serveis d’instal·lació d’armes i sistemes d’armes
29609100 Serveis d’instal·lació d’armes i sistemes d’armes
296092 Serveis de reparació, manteniment d’armes i sistemes d’armes
29609200 Serveis de reparació, manteniment d’armes i sistemes d’armes
296099 Serveis industrials per a la fabricació d’armes i municions
29609900 Serveis industrials per a la fabricació d’armes i municions
297 Aparells domèstics
2971 Aparells electrodomèstics
29711 Refrigeradors i congeladors, rentadores, mantes elèctriques i ventiladors
297111 Refrigeradors i congeladors de tipus domèstic
29711110 Combinacions de refrigerador i congelador conservador, amb portes exteriors

separades
29711133 Refrigeradors domèstics, excepte els d’encastar
29711135 Refrigeradors domèstics d’encastar
29711150 Congeladors conservadors horitzontals del tipus arca, de capacitat inferior o igual a

800 l
29711170 Congeladors conservadors verticals del tipus armari, de capacitat inferior o igual a

900 l
297112 Rentavaixelles de tipus domèstic
29711200 Rentavaixelles de tipus domèstic
297113 Rentadores i assecadores de roba, de tipus domèstic
29711330 Rentadores totalment automàtiques, de capacitat inferior o igual a 10 kg
29711350 Rentadores no totalment automàtiques, de capacitat inferior o igual a 10 kg
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29711370 Assecadores de roba de capacitat inferior o igual a 10 kg
297114 Mantes elèctriques
29711400 Mantes elèctriques
297115 Ventiladors i campanes de ventilació o reciclatge, de tipus domèstic
29711530 Ventiladors
29711550 Campanes aspirants de ventilació o reciclatge en què el costat horitzontal més llarg

sigui inferior o igual a 120 cm
29712 Electrodomèstics ncaa
297121 Aparells domèstics electromecànics amb motor elèctric incorporat
29712113 Aspiradores per a tensions superiors a 110 V
29712115 Aspiradores per a tensions inferiors a 110 V
29712130 Enceradores de pisos
29712150 Trituradores de deixalles de cuina
29712170 Trituradores i mescladores d’aliments, espremedores de fruites i llegums
29712180 Aparells domèstics electromecànics amb motor elèctric incorporat ncaa
297122 Màquines d’afaitar, tallar els cabells, depilar i esquilar, amb motor elèctric incorporat
29712230 Màquines d’afaitar amb motor elèctric incorporat
29712250 Màquines de tallar els cabells, depilar i esquilar, amb motor elèctric incorporat
297123 Aparells electrotèrmics per a la cura dels cabells o per eixugar les mans, planxes

elèctriques
29712313 Cascos assecadors
29712315 Assecadors de cabells, excepte els cascos assecadors
29712330 Aparells electrotèrmics per a la cura dels cabells, excepte els assecadors
29712350 Aparells electrotèrmics per eixugar les mans
29712373 Planxes elèctriques de vapor
29712375 Planxes elèctriques, excepte les de vapor
297124 Aparells domèstics electrotèrmics ncaa
29712430 Aparells per a la preparació de cafè o de te
29712450 Torradores de pa
29712470 Escalfaplats
29712493 Fregidores elèctriques
29712495 Altres aparells domèstics electrotèrmics ncaa
297125 Escalfadors elèctrics d’aigua, instantanis o d’acumulació i escalfadors elèctrics

d’immersió
29712530 Escalfadors elèctrics d’aigua instantanis
29712550 Escalfadors elèctrics d’aigua, excepte els instantanis
29712570 Escalfadors elèctrics d’immersió
297126 Aparells elèctrics per a la calefacció de locals o del sòl
29712630 Radiadors elèctrics d’acumulació
29712653 Radiadors elèctrics de circulació de líquid
29712655 Radiadors elèctrics per convecció
29712657 Radiadors elèctrics amb ventilador incorporat
29712690 Radiadors elèctrics ncaa
297127 Forns de microones
29712700 Forns de microones
297128 Altres tipus de forns; cuines, planxes de cuina, escalfadors anulars; graelles i rostidors
29712810 Cuines elèctriques amb almenys un forn i una placa (fins i tot la combinació de gas i

electricitat)
29712833 Escalfadors (incloses les taules de cocció) per encastar
29712835 Escalfadors (incloses les taules de cocció), excepte per encastar
29712850 Graelles i rostidors
29712870 Forns per encastar
29712890 Forns elèctrics ncaa
297129 Resistències elèctriques escalfadores
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29712900 Resistències elèctriques escalfadores
29713 Components d’electrodomèstics
297130 Components d’electrodomèstics
29713030 Components d’aspiradores o enceradores domèstiques, amb motor elèctric incorpo-

rat
29713050 Components de màquines d’afaitar, tallar el cabell, depilar i esquilar, amb motor

elèctric incorporat
29713070 Components dels aparells domèstics termoelèctrics
29719 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment d’aparells

electrodomèstics professionals
297190 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’aparells electrodomèstics professio-

nals
29719000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’aparells electrodomèstics professio-

nals
297199 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells electrodomèstics
29719900 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells electrodomèstics
2972 Aparells domèstics no elèctrics
29721 Aparells domèstics no elèctrics per cuinar i escalfar
297211 Aparells domèstics no elèctrics per cuinar i escalfaplats, de fosa, ferro, acer o coure
29721113 Aparells domèstics no elèctrics per cuinar i escalfaplats, de combustibles gasosos, o

de gas i altres combustibles, de fosa, de ferro o d’acer, amb forn
29721115 Aparells domèstics no elèctrics per cuinar i escalfaplats, de combustibles gasosos, o

de gas i altres combustibles, de fosa, de ferro o d’acer, sense forn
29721130 Aparells domèstics no elèctrics per cuinar i escalfaplats, de combustibles líquids, de

fosa, de ferro o d’acer
29721153 Cuines de combustibles sòlids
29721155 Aparells domèstics no elèctrics per cuinar i escalfaplats, de combustibles sòlids, de

fosa, de ferro o d’acer, excepte les cuines
29721170 Aparells domèstics no elèctrics per cuinar o de calefacció amb els components, de

coure
297212 Aparells domèstics no elèctrics ncaa de combustibles gasosos, o de gas i altres

combustibles sòlids o líquids
29721233 Aparells domèstics no elèctrics ncaa de combustibles gasosos, o de gas i altres

combustibles, de fosa, de ferro o d’acer, amb evacuació de gasos cremats
29721235 Aparells domèstics no elèctrics ncaa de combustibles gasosos, o de gas i altres

combustibles, de fosa, de ferro o d’acer, sense evacuació de gasos cremats
29721253 Aparells domèstics no elèctrics ncaa de combustibles líquids, de fosa, de ferro o

d’acer, amb evacuació de gasos cremats
29721255 Aparells domèstics no elèctrics ncaa de combustibles líquids, de fosa, de ferro o

d’acer, sense evacuació de gasos cremats
29721270 Aparells domèstics no elèctrics ncaa de combustibles sòlids, de fosa, de ferro o

d’acer
297213 Generadors o distribuïdors no elèctrics d’aire calent ncaa de ferro o d’acer
29721300 Generadors o distribuïdors no elèctrics d’aire calent ncaa de ferro o d’acer
297214 Escalfadors no elèctrics d’aigua, instantanis o d’acumulació
29721400 Escalfadors no elèctrics d’aigua, instantanis o d’acumulació
29722 Components d’estufes, cuines, escalfaplats i aparells domèstics no elèctrics similars
297220 Components d’estufes, cuines, escalfaplats i aparells domèstics no elèctrics similars
29722000 Components d’estufes, cuines, escalfaplats i aparells domèstics no elèctrics similars
29729 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells domèstics no elèctrics
297299 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells domèstics no elèctrics
29729900 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells domèstics no elèctrics
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DL MATERIALS I EQUIPS ELÈCTRICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS
30 MÀQUINES D’OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS
300 Màquines d’oficina i equips informàtics
3001 Màquines d’oficina amb els components
30011 Màquines d’escriure, màquines de tractament de textos i calculadores amb els

components
300111 Màquines d’escriure automàtiques i màquines de tractament de textos
30011100 Màquines d’escriure automàtiques i màquines de tractament de textos
300112 Màquines d’escriure no automàtiques
30011200 Màquines d’escriure no automàtiques
300113 Calculadores i màquines de comptabilitat, caixes enregistradores i màquines similars

amb un dispositiu de càlcul
30011320 Calculadores
30011330 Màquines de comptabilitat
30011350 Caixes enregistradores
30011370 Màquines de franquejar, expedir bitllets i similars, amb dispositiu de càlcul
300114 Components i accessoris de màquines d’escriure, de màquines de tractament de

textos, de calculadores i de màquines similars amb dispositiu de càlcul
30011430 Components i accessoris de màquines d’escriure i de màquines de tractament de

textos
30011450 Components i accessoris de calculadores electròniques i de màquines de comptabili-

tat, de caixes enregistradores i de màquines similars amb dispositiu de càlcul
30012 Fotocopiadores, impressores òfset i altres màquines d’oficina amb els components
300121 Fotocopiadores òptiques o per contacte i termocopiadores
30012170 Fotocopiadores electrostàtiques
30012183 Fotocalcadores, diazocopiadores i altres fotocopiadores de contacte
30012185 Fotocopiadores amb sistema òptic, termocopiadores, excepte fotocopiadores elec-

trostàtiques i impressores tèrmiques
300122 Impressores d’òfset amb alimentació de paper en fulls de format inferior o igual a

22x36 cm (òfset d’oficina)
30012200 Impressores d’òfset amb alimentació de paper en fulls de format inferior o igual a

22x36 cm (òfset d’oficina)
300123 Màquines d’oficina ncaa
30012330 Multicopistes o copiadores ciclostil
30012350 Màquines per imprimir adreces, estampar, classificar, plegar el correu i similars
30012370 Màquines per classificar, comptar i encartutxar moneda
30012393 Aparells d’autoservei:enregistradores automàtiques
30012399 Altres màquines i aparells d’oficina ncaa
300124 Components i accessoris de màquines d’oficina ncaa
30012400 Components i accessoris de màquines d’oficina ncaa
300125 Components i accessoris de fotocopiadores i termocopiadores
30012500 Components i accessoris de fotocopiadores i termocopiadores
30019 Serveis industrials per a la fabricació i instal·lació de màquines d’oficina
300190 Serveis d’instal·lació de màquines d’oficina
30019000 Serveis d’instal·lació de màquines d’oficina
300199 Serveis industrials per a la fabricació de màquines d’oficina amb els components
30019900 Serveis industrials per a la fabricació de màquines d’oficina amb els components
3002 Ordinadors i altres equips informàtics amb els components
30021 Ordinadors i altres equips informàtics amb els components
300211 Ordinadors analògics o híbrids per al tractament de la informació
30021100 Ordinadors analògics o híbrids per al tractament de la informació
300212 Ordinadors digitals portàtils de pes inferior o igual a 10 kg, amb almenys una unitat

central de processament, amb una unitat d’entrada i sortida, per al tractament de la
informació
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30021200 Ordinadors digitals portàtils de pes inferior o igual a 10 kg, amb almenys una unitat
central de processament, amb una unitat d’entrada i sortida, per al tractament de la
informació

300213 Ordinadors digitals ncaa, amb almenys una unitat central de processament, amb una
unitat d’entrada i de sortida, combinada o no, per al tractament de la informació

30021300 Ordinadors digitals ncaa, amb almenys una unitat central de processament, amb una
unitat d’entrada i de sortida, combinada o no, per al tractament de la informació

300214 Ordinadors digitals presentats en forma de sistemes per al tractament de la informació
30021400 Ordinadors digitals presentats en forma de sistemes per al tractament de la informació
300215 Unitats de processament digitals, unitats de memòria d’entrada i de sortida
30021500 Unitats de processament digitals, unitats de memòria d’entrada i de sortida
300216 Unitats d’entrada o de sortida que continguin o no unitats de memòria en el seu

interior
30021630 Impressores
30021650 Teclats
30021673 Monitors
30021677 Aparells digitals d’autoservei ncaa
30021679 Unitats d’entrada o de sortida ncaa, incloent el ratolí, traçadors i escàners
300217 Unitats de memòria
30021730 Unitats de memòria centrals
30021755 Unitats de memòria de disc òptiques, incloent les magnètiques i òptiques
30021757 Unitats de memòria de disc, excepte les òptiques
30021770 Unitats de memòria de cinta magnètica
30021790 Unitats de memòria ncaa
300218 Unitats per a ordinadors per al tractament de la informació ncaa
30021800 Unitats per a ordinadors per al tractament de la informació ncaa
300219 Components i accessoris d’ordinadors per al tractament de la informació
30021900 Components i accessoris d’ordinadors per al tractament de la informació
30022 Serveis de muntatge de mòduls informàtics
300220 Serveis de muntatge de mòduls informàtics
30022000 Serveis de muntatge de mòduls informàtics
30029 Serveis d’instal·lació d’ordinadors i altres materials per al tractament de la informació
300290 Serveis d’instal·lació d’ordinadors i altres materials per al tractament de la informació
30029000 Serveis d’instal·lació d’ordinadors i altres materials per al tractament de la informació

31 MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS
311 Motors elèctrics, transformadors i generadors
3110 Motors elèctrics, transformadors i generadors
31101 Motors elèctrics de potència inferior o igual a 37,5 W, altres motors de corrent continu

i generadors de corrent continu
311010 Motors elèctrics de potència inferior o igual a 37,5 W, altres motors de corrent continu

i generadors de corrent continu
31101010 Motors elèctrics de potència inferior o igual a 37,5 W
31101030 Motors i generadors de corrent continu, amb una potència superior a 37,5 W i inferior

o igual a 750 W
31101053 Motors i generadors de corrent continu, amb una potència superior a 750 W i inferior o

igual a 7,5 kW
31101055 Motors i generadors de corrent continu, amb una potència superior a 7,5 kW i inferior

o igual a 75 kW
31101070 Motors i generadors de corrent continu, amb una potència superior a 75 kW i inferior o

igual a 375 kW
31101080 Motors de tracció de corrent continu, potència superior a 375 kW
31101093 Motors i generadors de corrent continu, amb una potència superior a 375 kW i inferior

o igual a 750 kW, excepte motors de tracció
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31101095 Motors i generadors de corrent continu, de potència superior a 750 kW, excepte
motors de tracció

31102 Motors elèctrics universals de potència superior a 37,5 W, altres motors de corrent
altern i generadors de corrent altern (alternadors)

311021 Motors elèctrics universals de potència superior a 37,5 W
31102100 Motors elèctrics universals de potència superior a 37,5 W
311022 Motors de corrent altern monofàsics
31102230 Motors de corrent altern monofàsics, amb una potència superior a 37,5 W i inferior o

igual a 750 W
31102250 Motors de corrent altern monofàsics de potència superior a 750 W
311023 Motors de corrent altern polifàsics de potència inferior o igual a 750 W
31102300 Motors de corrent altern polifàsics de potència inferior o igual a 750 W
311024 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència superior a 750 W i inferior o igual

a 75 kW
31102403 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència superior a 750 W i inferior o igual

a 7,5 kW
31102405 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència superior a 7,5 kW i inferior o

igual a 37 kW
31102407 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència superior a 37 kW i inferior o igual

a 75 kW
311025 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència superior a 75 kW
31102530 Motors de tracció de corrent altern polifàsics amb una potència superior a 75 kW
31102540 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència superior a 75 kW i inferior i igual

a 375 kW
31102560 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència superior a 375 kW i inferior o

igual a 750 kW
31102590 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència superior a 750 kW, excepte de

tracció
311026 Generadors de corrent altern (alternadors)
31102610 Generadors de corrent altern (alternadors) amb una potència inferior o igual a 75 kVA
31102630 Generadors de corrent altern (alternadors) amb una potència superior a 75 kVA i

inferior o igual a 375 kVA
31102650 Generadors de corrent altern (alternadors) amb una potència superior a 375 kVA i

inferior o igual a 750 kVA
31102670 Generadors de corrent altern (alternadors) amb una potència superior a 750 kVA
31103 Grups electrògens i convertidors rotatius elèctrics
311031 Grups electrògens amb motor d’èmbol d’explosió i encesa per compressió (motors

dièsel i semidièsel)
31103113 Grups electrògens amb motor d’èmbol d’explosió i encesa per compressió (motors

dièsel i semidièsel) amb una potència inferior o igual a 7,5 kVA
31103115 Grups electrògens amb motor d’èmbol d’explosió i encesa per compressió (motors

dièsel i semidièsel) amb una potència superior a 7,5 kVA i inferior o igual a 75 kVA
31103130 Grups electrògens amb motor d’èmbol d’explosió i encesa per compressió (motors

dièsel i semidièsel), amb una potència superior a 75 kVA i inferior o igual a 375 kVA
31103150 Grups electrògens amb motor d’èmbol d’explosió i encesa per compressió (motors

dièsel i semidièsel) amb una potència superior a 375 kVA i inferior o igual a 750 kVA
31103173 Grups electrògens amb motor d’èmbol d’explosió i encesa per compressió (motors

dièsel i semidièsel) amb una potència superior a  750 kVA i inferior o igual a 2.000 kVA
31103175 Grups electrògens amb motor d’èmbol d’explosió i encesa per compressió (motors

dièsel i semidièsel) amb una potència superior a 2.000 kVA
311032 Grups electrògens amb motor d’èmbol d’encesa per guspira (motor d’explosió), grups

electrògens ncaa, convertidors rotatius elèctrics
31103233 Grups electrògens amb motor d’èmbol d’encesa per guspira (motor d’explosió) amb

una potència inferior o igual a 7,5 kVA
31103235 Grups electrògens amb motor d’èmbol d’encesa per guspira (motor d’explosió) amb

una potència superior a 7,5 kVA
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31103250 Grups electrògens ncaa (d’energia eòlica, turbogeneradors i altres)
31103270 Convertidors rotatius elèctrics
31104 Transformadors elèctrics
311041 Transformadors de dielèctric líquid
31104133 Transformadors de dielèctric líquid amb una potència inferior o igual a 16 kVA
31104135 Transformadors de dielèctric líquid amb una potència superior a 16 kVA i inferior o

igual a 650 kVA
31104153 Transformadors de dielèctric líquid amb una potència superior a 650 kVA i inferior o

igual a 1.600 kVA
31104155 Transformadors de dielèctric líquid, amb una potència superior a 1.600 kVA i inferior o

igual a 10.000 kVA
31104170 Transformadors de dielèctric líquid, potència superior a 10.000 kVA
311042 Transformadors ncaa amb una potència inferior o igual a 16 kVA
31104233 Transformadors ncaa de mesura amb una potència inferior o igual 1 kVA
31104235 Transformadors ncaa amb una potència inferior o igual a 1 kVA, excepte de mesura
31104253 Tranformadors ncaa de mesura amb una potència superior a 1 kVA i inferior o igual a

16 kVA
31104255 Tranformadors ncaa amb una potència superior a 1 kVA i inferior o igual a 16 kVA,

excepte de mesura
311043 Transformadors ncaa amb una potència superior a 16 kVA
31104330 Transformadors ncaa amb una potència superior a 16 kVA i inferior o igual a 500 kVA
31104350 Transformadors ncaa amb una potència superior a 500 kVA
31105 Balastos o reactàncies per a làmpades o tubs de descàrrega, convertidors estàtics,

bobines de reactància i d’autoinducció
311050 Balastos o reactàncies per a làmpades o tubs de descàrrega, convertidors estàtics,

bobines de reactància i d’autoinducció
31105013 Balastos per a làmpades o tubs de descàrrega, reactàncies
31105015 Balastos per a làmpades o tubs de descàrrega ncaa
31105023 Rectificadors de semiconductors policristalins
31105033 Convertidors estàtics, carregadors d’acumuladors
31105035 Convertidors estàtics per a corrent continu
31105040 Unitats d’alimentació elèctrica d’aparells de telecomunicacions, màquines automàti-

ques per al tractament de la informació o el processament de dades
31105053 Convertidors estàtics, onduladors, per a corrent altern amb una potència inferior o

igual a 7,5 kVA
31105055 Convertidors estàtics, onduladors, per a corrent altern amb una  potència superior a

7,5 kVA
31105070 Convertidors estàtics ncaa
31105080 Bobines de reactància i d’autoinducció ncaa
31106 Components de motors elèctrics, de generadors i de transformadors
311061 Components de motors, de generadors elèctrics, de grups electrògens i de converti-

dors elèctrics
31106100 Components de motors, de generadors elèctrics, de grups electrògens i de converti-

dors elèctrics
311062 Components de transformadors, d’inductors i de convertidors estàtics
31106203 Components de transformadors, de bobines de reactància i d’autoinducció, nuclis de

ferrita
31106205 Components de transformadors, de bobines de reactància i d’autoinducció, excepte

els nuclis de ferrita
31106207 Components de convertidors estàtics
31109 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació, manteniment i rebobinat-

ge, de motors, generadors i transformadors elèctrics
311091 Serveis d’instal·lació de motors, generadors i transformadors elèctrics
31109100 Serveis d’instal·lació de motors, generadors i transformadors elèctrics
311092 Serveis de reparació, manteniment i rebobinatge de motors, generadors i transforma-

dors elèctrics
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31109200 Serveis de reparació, manteniment i rebobinatge de motors, generadors i transforma-
dors elèctrics

311099 Serveis industrials per a la fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
31109900 Serveis industrials per a la fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
312 Aparells de distribució i control elèctrics
3120 Aparells de distribució i control elèctrics
31201 Aparells elèctrics per a la connexió o protecció de circuits elèctrics, d’una tensió

superior a 1.000 V
312010 Aparells elèctrics per a la connexió o protecció de circuits elèctrics d’una tensió

superior a 1.000 V
31201010 Fusibles i tallacircuits amb fusible d’una tensió superior a 1.000 V
31201030 Disjuntors d’una tensió superior a 1 kV i inferior o igual a 72,5 kV
31201040 Disjuntors d’una tensió superior a 72,5 kV
31201053 Seccionadors i interruptors d’una tensió superior a 1 kV i inferior o igual a 72,5 kV
31201055 Seccionadors i interruptors d’una tensió superior a 72,5 kV
31201070 Parallamps, limitadors de tensió i descarregadors de sobretensió d’una tensió superi-

or a 1.000 V
31201090 Aparells de tall i protecció de circuits elèctrics d’una tensió superior a 1.000 V, ncaa
31202 Aparells elèctrics per a la connexió o protecció de circuits elèctrics d’una tensió

inferior o igual a 1.000 V
312021 Fusibles d’una tensió inferior o igual a 1.000 V
31202130 Fusibles d’una tensió inferior o igual a 1.000 V i d’una intensitat inferior o igual a 10 A
31202150 Fusibles d’una tensió inferior o igual a 1.000 V i d’una intensitat superior a 10 A i

inferior o igual a 63 A
31202170 Fusibles d’una tensió inferior o igual a 1.000 V i d’una intensitat superior a 63 A
312022 Disjuntors d’una tensió inferior o igual a 1000 V
31202230 Disjuntors d’una tensió inferior o igual a 1000 V i d’una intensitat inferior o igual a 63 A
31202250 Disjuntors d’una tensió inferior o igual a 1000 V i d’una intensitat superior a 63 A
312023 Aparells per a la protecció de circuits elèctrics, ncaa d’una tensió inferior o igual a

1.000 V
31202330 Aparells per a la protecció de circuits elèctrics, ncaa d’una tensió inferior o igual a

1.000 V i d’una intensitat inferior o igual a 16 A
31202350 Aparells per a la protecció de circuits elèctrics, ncaa d’una tensió inferior o igual a

1.000 V i d’una intensitat superior a 16 A i inferior o igual a 125 A
31202370 Aparells per a la protecció de circuits elèctrics, ncaa d’una tensió inferior o igual a

1.000 V i d’una intensitat superior a 125 A
312024 Relés d’una tensió inferior o igual a 1.000 V, relés ncaa
31202433 Relés d’una tensió inferior o igual a 60 V i d’una intensitat inferior o igual a 2 A
31202435 Relés d’una tensió inferior o igual a 60 V i d’una intensitat superior a 2 A
31202450 Relés i contactors d’una tensió superior a 60 V i inferior o igual a 1.000 V, relés ncaa
312025 Interruptors, seccionadors i commutadors, ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V
31202501 Interruptors, seccionadors i commutadors, ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V,

circuits de potència
31202502 Interruptors, seccionadors i commutadors, ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V,

circuits de control i auxiliars
31202503 Interruptors, seccionadors i commutadors, ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V,

aplicacions electròniques
31202504 Interruptors, seccionadors i commutadors, ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V,

usos industrials i similars
31202505 Interruptors d’aparells domèstics, ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V, acció

electromecànica
31202506 Interruptors d’aparells domèstics, ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V, acció

electrònica
31202507 Interruptors d’instal·lacions domèstiques, ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V,

acció electromecànica
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31202508 Interruptors d’instal·lacions domèstiques, ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V,
acció electrònica

31202509 Interruptors programables, desllastador i rellotge comptador, ncaa d’una tensió
inferior o igual a 1.000 V

312026 Portalàmpades d’una tensió inferior o igual a 1.000 V
31202600 Portalàmpades d’una tensió inferior o igual a 1.000 V
312027 Clavilles, preses de corrent i altres aparells per a la connexió o la protecció de circuits

elèctrics, ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V
31202710 Connectors coaxials d’una tensió inferior o igual a 1.000 V
31202730 Connectors per a circuits impresos d’una tensió inferior o igual a 1.000 V
31202751 Endolls per a ús industrial d’una tensió inferior o igual a 1000 V
31202752 Connectors d’endolls per a ús domèstic d’una tensió inferior o igual a 1000 V
31202753 Endolls per a ús domèstic d’una tensió inferior o igual a 1000 V
31202755 Connectors circulars d’una tensió inferior o igual a 1000 V
31202756 Connectors rectangulars d’una tensió inferior o igual a 1000 V
31202757 Connectors per a fibra òptica d’una tensió inferior o igual a 1000 V
31202758 Connectors ncaa d’una tensió inferior o igual a 1000 V
31202763 Elements prefabricats per a canalitzacions elèctriques, d’ús domèstic d’una tensió

inferior o igual a 1.000 V
31202765 Elements prefabricats per a canalitzacions elèctriques, d’ús industrial d’una tensió

inferior o igual a 1.000 V
31202770 Connexions i elements de contacte, fils, coures, borns, ncaa d’una tensió inferior o

igual a 1000 V
31202780 Aparells per a connexions de circuits elèctrics ncaa d’una tensió inferior o igual a

1.000 V
31203 Quadres i altres suports amb aparells elèctrics de connexió o protecció
312031 Quadres i altres suports amb aparells elèctrics de connexió o protecció d’una tensió

inferior o igual a 1.000 V
31203130 Armaris de control numèric amb màquina d’elaboració de dades d’una tensió inferior

o igual a 1.000 V
31203150 Comandaments programables industrials d’una tensió inferior o igual a 1.000 V
31203173 Armaris de control de motors i de distribució d’energia d’una tensió inferior o igual a

1.000 V
31203175 Quadres de còmput de distribució per a instal·lació elèctrica d’una tensió inferior o

igual a 1.000 V
31203179 Quadres de control i similars ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V
312032 Quadres i altres suports amb aparells elèctrics de connexió o protecció, tensió

superior a 1.000 V
31203203 Quadres de control i similars d’una tensió superior a 1.000 V i inferior o igual a 72,5 kV
31203205 Quadres de control i similars, tensió superior a 72,5 kV
31204 Components d’aparells i suports de quadres de distribució o control elèctric
312040 Components d’aparells i suports de quadres de distribució o control elèctric
31204030 Armaris, quadres i altres suports de quadres de control elèctric, no equipats
31204090 Components identificables dels aparells i suports de quadres de distribució o control

elèctric, ncaa
31209 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment d’aparells

de distribució i control elèctrics
312091 Serveis d’instal·lació d’aparells de distribució i control elèctrics
31209100 Serveis d’instal·lació d’aparells de distribució i control elèctrics
312092 Serveis de reparació i manteniment d’aparells de distribució i control elèctrics
31209200 Serveis de reparació i manteniment d’aparells de distribució i control elèctrics
312099 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells de distribució i control elèctrics
31209900 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells de distribució i control elèctrics
313 Fils i cables elèctrics aïllats
3130 Fils i cables elèctrics aïllats
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31301 Fils i cables elèctrics aïllats
313011 Filferros aïllats per bobinar
31301130 Filferros aïllats per bobinar, esmaltats o lacats
31301150 Filferros aïllats per bobinar, excepte els esmaltats o lacats
313012 Cables i altres conductors elèctrics, coaxials
31301200 Cables i altres conductors elèctrics, coaxials
313013 Conductors elèctrics ncaa d’una tensió inferior o igual a 1.000 V
31301330 Conductors elèctrics ncaa d’una tensió inferior o igual a 80 V, per a la telecomunica-

ció, amb peces de connexió o sense
31301350 Conductors elèctrics ncaa d’una tensió inferior o igual a 80 V amb peces de connexió

o sense, excepte per a la telecomunicació
31301373 Conductors elèctrics amb o sense peces de connexió d’una tensió igual a 1.000 V
31301375 Conductors elèctrics amb o sense peces de connexió d’una tensió superior a 80 V i

inferior a 1.000 V
313014 Conductors elèctrics ncaa d’una tensió superior a 1.000 V
31301400 Conductors elèctrics ncaa d’una tensió superior a 1.000 V
313015 Cables de fibra òptica per a transmissió d’informació
31301503 Cables de fibra òptica per a transmissió d’informació per a telecomunicacions
31301505 Cables de fibra òptica per a transmissió d’informació per a transferència i control de

dades
31309 Serveis industrials per a la fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
313099 Serveis industrials per a la fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
31309900 Serveis industrials per a la fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
314 Acumuladors i piles elèctriques
3140 Acumuladors i piles elèctriques
31401 Piles i bateries de piles elèctriques amb els components
314011 Piles i bateries de piles elèctriques
31401111 Piles i bateries de piles elèctriques, de diòxid de manganès, alcalines, cilíndriques
31401112 Piles i bateries de piles elèctriques, de diòxid de manganès, alcalines, de botó
31401113 Piles i bateries de piles elèctriques, de diòxid de manganès, alcalines, excepte

cilíndriques i de botó
31401115 Piles i bateries de piles elèctriques, de diòxid de manganès, no alcalines, cilíndriques
31401117 Piles i bateries de piles elèctriques, de diòxid de manganès, no alcalines, de botó
31401119 Piles i bateries de piles elèctriques, de diòxid de manganès, no alcalines, excepte

cilíndriques i de botó
31401123 Piles i bateries de piles elèctriques, de diòxid de mercuri, cilíndriques
31401125 Piles i bateries de piles elèctriques, de diòxid de mercuri, de botó
31401127 Piles i bateries de piles elèctriques, de diòxid de mercuri, excepte cilíndriques i de

botó
31401133 Piles i bateries de piles elèctriques, d’òxid d’argent, cilíndriques
31401135 Piles i bateries de piles elèctriques, d’òxid d’argent, de botó
31401137 Piles i bateries de piles elèctriques, d’òxid d’argent, excepte cilíndriques i de botó
31401151 Piles i bateries de piles elèctriques, de liti, cilíndriques
31401152 Piles i bateries de piles elèctriques, de liti, de botó
31401153 Piles i bateries de piles elèctriques, de liti, excepte cilíndriques i de botó
31401155 Piles i bateries de piles elèctriques, de zinc-aire, cilíndriques
31401156 Piles i bateries de piles elèctriques, de zinc-aire, de botó
31401158 Piles i bateries de piles elèctriques, de zinc-aire, excepte cilíndriques i de botó
31401173 Piles i bateries de piles elèctriques, ncaa, cilíndriques
31401175 Piles i bateries de piles elèctriques ncaa, de botó
31401179 Piles i bateries de piles elèctriques ncaa, excepte cilíndriques i de botó
314012 Components de piles i bateries de piles elèctriques
31401200 Components de piles i bateries de piles elèctriques
31402 Acumuladors elèctrics i els components
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314021 Acumuladors elèctrics de plom per a l’arrencada de motors d’èmbol
31402110 Acumuladors elèctrics de plom per a l’arrencada de motors d’èmbol, de pes inferior o

igual a 5 kg, que funcionin amb electròlit líquid
31402130 Acumuladors elèctrics de plom per a l’arrencada de motors d’èmbol, de pes inferior o

igual a 5 kg que funcionin amb electròlit fix
31402150 Acumuladors elèctrics de plom per a l’arrencada de motors d’èmbol, de pes superior

a 5 kg, que funcionin amb electròlit líquid
31402170 Acumuladors elèctrics de plom per a l’arrencada de motors d’èmbol, de pes superior

a 5 kg que funcionin amb electròlit fix
314022 Acumuladors elèctrics de plom, excepte per a l’arrencada de motors d’èmbol
31402210 Acumuladors elèctrics de plom, de tracció que funcionin amb electròlit líquid, excepte

per a l’arrencada de motors d’èmbol
31402230 Acumuladors elèctrics de plom, de tracció que funcionin amb electròlit fix, excepte

per a l’arrencada de motors d’èmbol
31402250 Acumuladors elèctrics de plom que funcionin amb electròlit líquid ncaa, excepte els

de tracció i per a l’arrencada de motors d’èmbol
31402270 Acumuladors elèctrics de plom que funcionin amb electròlit fix ncaa, excepte els de

tracció i per a l’arrencada de motors d’èmbol
314023 Acumuladors elèctrics de níquel-cadmi, de níquel-ferro i ncaa
31402310 Acumuladors elèctrics de níquel-cadmi, tancats hermèticament
31402330 Acumuladors elèctrics de níquel-cadmi per a tracció, excepte els tancats hermètica-

ment
31402350 Acumuladors elèctrics de níquel-cadmi, excepte els tancats hermèticament i els de

tracció
31402370 Acumuladors elèctrics de níquel-ferro
31402383 Acumuladors elèctrics de níquel-hidrur
31402385 Acumuladors elèctrics ncaa
314024 Components d’acumuladors elèctrics, inclosos els separadors
31402430 Plaques d’acumuladors elèctrics
31402450 Separadors d’acumuladors elèctrics
31402490 Carcasses i altres components d’acumuladors elèctrics
31403 Residus i rebutjos de piles, bateries de piles i acumuladors elèctrics; piles, bateries de

piles i acumuladors elèctrics usats
314030 Residus i rebutjos de piles, bateries de piles i acumuladors elèctrics; piles, bateries de

piles i acumuladors elèctrics usats
31403000 Residus i rebutjos de piles, bateries de piles i acumuladors elèctrics; piles, bateries de

piles i acumuladors elèctrics usats
31409 Serveis industrials per a la fabricació d’acumuladors i piles elèctriques
314099 Serveis industrials per a la fabricació d’acumuladors i piles elèctriques
31409900 Serveis industrials per a la fabricació d’acumuladors i piles elèctriques
315 Làmpades elèctriques i aparells d’il·luminació
3150 Làmpades elèctriques i aparells d’il·luminació
31501 Làmpades elèctriques d’incandescència de descàrrega i làmpades d’arc
315011 Fars o unitats tancats
31501100 Fars o unitats tancats
315012 Làmpades elèctriques d’incandescència, halògenes de tungstè, excepte ultraviolades

i infraroges
31501250 Làmpades elèctriques d’incandescència, halògenes de tungstè per a motocicletes i

altres vehicles automòbils, excepte ultraviolades i infraroges
31501293 Làmpades elèctriques d’incandescència, halògenes de tungstè d’una tensió superior a

100 V, excepte ultraviolades i infraroges i per a motocicletes i altres vehicles automò-
bils

31501295 Làmpades elèctriques d’incandescència, halògenes de tungstè d’una tensió inferior o
igual a 100 V, excepte ultraviolades i infraroges i per a motocicletes i altres vehicles
automòbils
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315013 Làmpades elèctriques d’incandescència de potència inferior o igual a 200 W i de
tensió superior a 100 V, excepte les halògenes de tungstè i d’ultraviolades i infraroges

31501300 Làmpades elèctriques d’incandescència de potència inferior o igual a 200 W i de
tensió superior a 100 V, excepte les halògenes de tungstè i d’ultraviolades i infraroges

315014 Làmpades i tubs elèctrics d’incandescència ncaa
31501460 Làmpades i tubs elèctrics d’incandescència ncaa, per a vehicles automòbils
31501493 Làmpades i tubs elèctrics d’incandescència ncaa d’una tensió superior a 100 V,

excepte per a vehicles automòbils
31501495 Làmpades i tubs elèctrics d’incandescència ncaa d’una tensió inferior o igual a 100 V,

excepte per a vehicles automòbils
315015 Làmpades i tubs de descàrrega (inclosos els rajos ultraviolats o infrarojos) i làmpades

d’arc
31501510 Làmpades i tubs de descàrrega fluorescents de càtode calent, de dos casquets,

excepte els ultraviolats
31501530 Làmpades i tubs de descàrrega fluorescents de càtode calent, excepte de dos

casquets i dels ultraviolats
31501553 Làmpades i tubs de descàrrega, ncaa de vapor de mercuri, excepte els ultraviolats
31501556 Làmpades i tubs de descàrrega, ncaa de vapor de sodi, excepte els ultraviolats
31501559 Làmpades i tubs de descàrrega, ncaa, excepte els ultraviolats i els de vapor de

mercuri i de sodi
31501570 Làmpades i tubs de rajos ultraviolats i infrarojos i làmpades d’arc
31502 Làmpades i aparells d’il·luminació
315021 Làmpades elèctriques portàtils que funcionin amb piles, acumuladors o magnetos
31502100 Làmpades elèctriques portàtils que funcionin amb piles, acumuladors o magnetos
315022 Làmpades elèctriques de capçalera, taula, escriptori o de peu
31502203 Làmpades elèctriques d’interior per a làmpades d’incandescència, excepte els punts

lluminosos
31502205 Làmpades elèctriques d’interior per a làmpades de descàrrega, excepte els punts

lluminosos
31502209 Làmpades elèctriques d’interior, excepte els punts lluminosos i per a làmpades

d’incandescència i de descàrrega
315023 Làmpades no elèctriques i aparells d’il·luminació no elèctrics
31502300 Làmpades no elèctriques i aparells d’il·luminació no elèctrics
315024 Anuncis, rètols, plaques indicadores, lluminosos i articles similars
31502400 Anuncis, rètols, plaques indicadores, lluminosos i articles similars
315025 Làmpades i altres aparells elèctrics d’enllumenat, de sostre i de paret, excepte els de

vies públiques
31502531 Enllumentat de sostre i de paret amb làmpades d’incandescència
31502532 Enllumentat de sostre i de paret amb làmpades halògenes
31502533 Enllumentat de sostre i de paret amb làmpades fluorescents compactes
31502534 Enllumentat de sostre i de paret amb làmpades ncaa
31502547 Punts lluminosos per a làmpades d’incandescència
31502548 Punts lluminosos per a làmpades, excepte incandescència
31502553 Il·luminació industrial (superior o igual a IP 20) amb làmpades d’incandescència
31502555 Il·luminació industrial (superior o igual a IP 20) amb làmpades fluorescents
31502559 Il·luminació industrial (superior o igual a IP 20) amb làmpades ncaa
31502563 Il·luminació d’oficina amb làmpades d’incandescència
31502565 Il·luminació d’oficina amb làmpades fluorescents compactes
31502567 Il·luminació d’oficina amb làmpades fluorescents, excepte les compactes
31502569 Il·luminació d’oficina amb làmpades ncaa
31502571 Il·luminació d’emergència
31502579 Làmpades i projectors per penjar o fixar en el sostre o la paret (excepte els de vies

públiques) ncaa
31503 Làmpades i aparells d’il·luminació ncaa
315031 Làmpades fotogràfiques de cub i de flaix, i similars
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31503100 Làmpades fotogràfiques de cub i de flaix, i similars
315032 Jocs de llums utilitzats en els arbres de Nadal
31503200 Jocs de llums utilitzats en els arbres de Nadal
315033 Projectors i focus
31503300 Projectors i focus
315034 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa
31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa
31504 Components de làmpades elèctriques i aparells d’il·luminació
315041 Components de làmpades elèctriques d’incandescència o de descàrrega
31504100 Components de làmpades elèctriques d’incandescència o de descàrrega
315042 Components de làmpades elèctriques i aparells d’il·luminació, ncaa
31504230 Components de làmpades elèctriques portàtils
31504250 Components d’aparells d’il·luminació, ncaa, excepte de vidre i plàstic
31509 Serveis industrials per a la fabricació de llums elèctrics i aparells d’il·luminació
315099 Serveis industrials per a la fabricació de llums elèctrics i aparells d’il·luminació
31509900 Serveis industrials per a la fabricació de llums elèctrics i aparells d’il·luminació
316 Equips elèctrics ncaa
3161 Materials i equips elèctrics per a motors i vehicles
31611 Jocs de cables per a bugies d’encesa i altres jocs de cables utilitzats en vehicles

automotors, avions o vaixells
316110 Jocs de cables per a bugies d’encesa i altres jocs de cables utilitzats en vehicles

automòbils, avions o vaixells
31611003 Jocs de cables per a bugies d’encesa i altres jocs de cables utilitzats en cotxes
31611005 Jocs de cables per a bugies d’encesa i altres jocs de cables utilitzats en altres mitjans

de transport
31612 Altres tipus de material elèctric ncaa per a motors i vehicles amb els components
316121 Bugies d’encesa, magnetos, dinamomagnetos, volants magnètics, distribuïdors i

bobines d’encesa
31612133 Bugies d’encesa per a vehicles de motor, excepte els automòbils
31612135 Bugies d’encesa per a automòbils
31612137 Bugies d’encesa per a motors de combustió fixos
31612153 Magnetos, dinamomagnetos i volants magnètics, per a vehicles de motor, excepte els

automòbils
31612155 Magnetos, dinamomagnetos i volants magnètics, per a automòbils
31612157 Magnetos, dinamomagnetos i volants magnètics, per als motors industrials fixos
31612173 Distribuïdors i bobines d’encesa, per a vehicles de motor, excepte els automòbils
31612175 Distribuïdors i bobines d’encesa, per a automòbils
31612177 Distribuïdors i bobines d’encesa, per als motors industrials fixos
316122 Motors d’arrencada i aparells de doble funció, de motor d’arrencada i de generador;

altres generadors i altres tipus de material
31612233 Motors d’arrencada i aparells de doble funció, per a vehicles de motor, excepte els

automòbils
31612235 Motors d’arrencada i aparells de doble funció, per a automòbils
31612237 Motors d’arrencada i aparells de doble funció, per a als motors industrials fixos
31612253 Altres generadors per a motors de combustió interna, per a vehicles de motor, excep-

te els automòbils
31612255 Altres generadors per a motors de combustió interna, per a automòbils
31612257 Altres generadors per a motors de combustió interna, per als motors industrials fixos
31612273 Aparells i dispositius d’arrencada per a motors d’encesa per guspira o compressió

ncaa, per a vehicles de motor, excepte els automòbils i bugies
31612275 Aparells i dispositius d’arrencada per a motors d’encesa per guspira o compressió

ncaa, per a automòbils, excepte bugies
31612277 Aparells i dispositius d’arrencada per a motors d’encesa per guspira o compressió

ncaa, per als altres motors, excepte per a vehicles i bugies
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316123 Aparells elèctrics d’enllumenat o senyalització, eixugaparabrises i eliminadors de
gebre i de baf elèctrics, per a vehicles

31612310 Aparells elèctrics d’enllumentat o de senyalització visual, per a bicicletes
31612330 Aparells elèctrics d’enllumentat o de senyalització visual, per a vehicles, excepte per a

bicicletes
31612350 Aparells elèctrics de senyalització acústica per a vehicles
31612370 Eixugaparabrises i eliminadors de gebre i de baf, elèctrics, per a vehicles
316124 Components d’altres tipus d’aparells i dispositius elèctrics per a motors i vehicles
31612430 Components d’aparells i dispositius elèctrics d’encesa per guspira o compressió
31612453 Components d’aparells i dispositius elèctrics d’enllumenat o senyalització per a

vehicles automòbils
31612455 Components d’aparells i dispositius elèctrics d’enllumenat o senyalització per a

bicicletes
31619 Serveis industrials per a la fabricació i la instal·lació de material elèctric, ncaa, per a

motors, vehicles automòbils i motocicletes
316190 Serveis d’instal·lació de material elèctric, ncaa, per a motors, vehicles automòbils i

motocicletes
31619000 Serveis d’instal·lació de material elèctric, ncaa, per a motors, vehicles automòbils i

motocicletes
316199 Serveis industrials per a la fabricació de materials elèctric per a motors i vehicles,

ncaa
31619900 Serveis industrials per a la fabricació de materials elèctric per a motors i vehicles,

ncaa
3162 Altres tipus d’equips i materials elèctrics ncaa amb els components
31621 Altres tipus d’equips i materials elèctrics ncaa amb els components
316211 Aparells elèctrics de senyalització acústica o visual, excepte per a bicicletes i vehicles

automòbils
31621110 Aparells elèctrics de senyalització, de seguretat, de control o de comandament, per a

vies fèrries, excepte els electromecànics
31621130 Aparells elèctrics de senyalització, de seguretat, per a carreteres, vies fluvials, ports,

aeroports o àrees de servei, excepte els electromecànics
31621153 Avisadors elèctrics de protecció contra robatoris i incendis, excepte per a automòbils i

edificis
31621155 Avisadors elèctrics de protecció contra robatoris i incendis, per a automòbils
31621157 Avisadors elèctrics de protecció contra robatoris i incendis, per a edificis
31621173 Taulers indicadors amb dispositius de cristall líquid (LCD)
31621175 Taulers indicadors amb dispositius de díodes emissors de llum, (LED)
31621190 Aparells elèctrics de senyalització acústica o visual ncaa
316212 Imants permanents; acoblaments, embragatges i frens, electromagnètics, caps

elevadors electromagnètics amb els components
31621210 Imants permanents i articles destinats a ser imantats permanentment, de metall
31621230 Imants permanents i articles destinats a ser imantats permanentment, excepte de

metall
31621250 Acoblaments, embragatges, variadors de velocitat i frens, electromagnètics
31621270 Caps elevadors electromagnètics
31621290 Electroimants, plats, mandrins i dispositius magnètics o electromagnètics similars, de

subjecció i components d’imants i d’altres dispositius magnètics o electromagnètics
316213 Màquines i aparells elèctrics amb funció pròpia ncaa
31621330 Acceleradors de partícules
31621350 Generadors de senyals
31621370 Màquines i aparells de galvanotècnia, d’electròlisi o electroforesi
31621390 Màquines elèctriques rotatives i aparells elèctrics amb funció pròpia ncaa
316214 Aïlladors elèctrics, peces aïllants per a màquines o material elèctrics, tubs per a la

conducció elèctrica
31621430 Aïlladors elèctrics per fixar, suportar o guiar els conductors elèctrics o bé aïllar-los uns

dels altres i de terra, excepte de vidre i cerámica
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31621450 Peces aïllants per a màquines o material elèctric ncaa i tubs per a la conducció
elèctrica, excepte de ceràmica i plàstic

316215 Elèctrodes i escombretes, de carbó i altres articles de grafit o d’altres carbonis per a
usos elèctrics

31621530 Elèctrodes de carbó per a forns
31621550 Elèctrodes de carbó, excepte per a forns
31621570 Escombretes de carbó
31621590 Altres articles de grafit i d’altres carbonis, per a usos elèctrics
316216 Components d’altres tipus de material elèctric, components de màquines i aparells

ncaa
31621630 Components de material elèctric de senyalització per a vies de comunicació
31621650 Components dels aparells elèctrics de senyalització acústica o visual, com ara les

alarmes antirobatori
31621670 Components de màquines i aparells elèctrics amb funció pròpia, ncaa
31621690 Components de màquines i aparells elèctrics ncaa
31629 Serveis industrials per a la fabricació, la instal·lació, la reparació i el manteniment

d’altres tipus d’equips i material elèctric ncaa
316291 Serveis d’instal·lació d’altres tipus d’equips i material elèctric ncaa
31629100 Serveis d’instal·lació d’altres tipus d’equips i material elèctric ncaa
316292 Serveis de reparació i manteniment d’altres tipus d’equips i material elèctric ncaa
31629200 Serveis de reparació i manteniment d’altres tipus d’equips i material elèctric ncaa
316299 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus d’equips i materials elèctrics
31629900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus d’equips i materials elèctrics

32 MATERIALS ELECTRÒNICS; EQUIPS I APARELLS DE RÀDIO, TELEVISIÓ I COMUNI-
CACIONS

321 Vàlvules, tubs i altres components electrònics
3210 Vàlvules, tubs i altres components electrònics
32101 Condensadors elèctrics, fixos, variables o ajustables
321011 Condensadors elèctrics, fixos, per a xarxes elèctriques de 50/60 Hz capaços d’absor-

bir una potència reactiva superior o igual a 0,5 kvar
32101100 Condensadors elèctrics, fixos, per a xarxes elèctriques de 50/60 Hz capaços d’absor-

bir una potència reactiva superior o igual a 0,5 kvar
321012 Condensadors elèctrics fixos ncaa
32101230 Condensadors elèctrics fixos ncaa, de tàntal
32101250 Condensadors elèctrics fixos electrolítics ncaa, d’alumini
32101273 Condensadors elèctrics fixos amb dielèctric ncaa, de ceràmica, d’una sola capa
32101275 Condensadors elèctrics fixos amb dielèctric ncaa, de ceràmica, multicapes
32101277 Condensadors elèctrics fixos amb dielèctric ncaa, de paper o de plàstic
32101279 Altres condensadors elèctrics fixos ncaa
321013 Condensadors elèctrics variables o ajustables
32101300 Condensadors elèctrics variables o ajustables
32102 Resistències elèctriques, excepte d’escalfament
321020 Resistències elèctriques, excepte d’escalfament
32102020 Resistències elèctriques fixes de carboni, aglomerats o capes
32102035 Resistències elèctriques fixes ncaa, de potència inferior o igual a 20 W
32102037 Resistències elèctriques fixes ncaa, de potència superior a 20 W
32102055 Resistències elèctriques variables bobinades (inclosos els reòstats i potenciòmetres)

de potència inferior o igual a 20W
32102057 Resistències elèctriques variables bobinades (inclosos els reòstats i potenciòmetres)

de potència superior a 20W
32102070 Resistències elèctriques variables no bobinades, inclosos els reòstats i potenciòme-

tres
32103 Circuits impresos
321030 Circuits impresos
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32103050 Circuits impresos múltiples amb elements conductors i contactes
32103075 Circuits impresos rígids amb elements conductors i contactes
32103077 Circuits impresos flexibles amb elements conductors i contactes
32103090 Circuits impresos amb elements passius
32104 Vàlvules i tubs de càtode calent, de càtode fred o de fotocàtode, inclosos els tubs

catòdics
321041 Tubs catòdics per a receptors de televisió, tubs per a càmeres de televisió i altres

tipus de tubs catòdics
32104135 Tubs catòdics per a televisors i monitors de color
32104137 Tubs catòdics per a televisors i monitors de blanc i negre
32104139 Tubs catòdics ncaa
32104150 Tubs per a càmeres de televisió, convertidors, intensificadors d’imatge i fotocàtode
321042 Magnetrons, clistrons, tubs d’hiperfreqüència i altres tipus de làmpades, tubs i

vàlvules electrònics catòdics
32104200 Magnetrons, clistrons, tubs d’hiperfreqüència i altres tipus de làmpades, tubs i

vàlvules electrònics catòdics
32105 Díodes i transistors
321051 Díodes, transistors, tiristors, diacs i triacs
32105125 Díodes, excepte els fotodíodes i dels díodes emissors de llum
32105155 Transistors amb capacitat de dissipació inferior a 1 W, excepte els fototransistors
32105157 Transistors amb capacitat de dissipació superior o igual a 1 W, excepte els fototran-

sistors
32105170 Tiristors, diacs i triacs, excepte els dispositius fotosensibles
321052 Dispositius semiconductors, díodes emissors de llum, cristalls piezoelèctrics muntats

amb els components
32105235 Dispositius semiconductors fotosensibles, díodes emissors de llum, inclosos els

díodes làser
32105237 Cèl·lules fotoconductores i fotovoltaiques (solars, fotodíodes, fototransistors, fototiris-

tors, parells fotoelèctrics i fotorelés)
32105250 Dispositius semiconductors ncaa
32105270 Cristalls piezoelèctrics muntats
32106 Circuits integrats i microestructures electròniques
321061 Targetes provistes de circuits integrats electrònics (targetes intel·ligents)
32106100 Targetes provistes de circuits integrats electrònics (targetes intel·ligents)
321062 Altres circuits integrats i microestructures electròniques
32106215 Circuits integrats monolítics numèrics, discos, sense retallar en microplaquetes
32106217 Circuits integrats monolítics numèrics, microplaquetes (xips)
32106225 Memòria dinàmica de lectura-escriptura d’accés aleatori de tipus MOS (D-RAMs),

amb una capacitat d’emmagatzematge inferior o igual a 4 Mbits
32106227  Memòria dinàmica de lectura-escriptura d’accés aleatori (D-RAMs), amb una capaci-

tat d’emmagatzematge superior a 4 Mbits
32106234 Memoria estática de lectura-escriptura d’accés aleatori (S-RAMs) incloses les Cache -

RAMs
32106254 Memòria exclussivament de lectura, programable, que es pugui  esborrar mitjançant

raigs ultraviolats (EPROMs)
32106265 Memòria exclussivament de lectura, programables que es pugui esborrar elèctrica-

ment, (E2PROMs), incloses les FLASH E2 PROMS
32106269 Memòria exclussivament de lectura, ncaa
32106270 Circuits integrats monolítics numèrics, microprocessadors
32106293 Circuits integrats monolítics numèrics ncaa
32106295 Circuits integrats monolítics ncaa, excepte els numèrics o digitals
32106297 Circuits integrats híbrids
32106299 Microestructures electròniques
32107 Components de condensadors i resistències, elèctrics; components de vàlvules i tubs

electrònics i altres components electrònics
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321071 Components de condensadors elèctrics fixos, variables o ajustables
32107100 Components de condensadors elèctrics fixos, variables o ajustables
321072 Components de resistències elèctriques, reòstats i potenciòmetres
32107200 Components de resistències elèctriques, reòstats i potenciòmetres
321073 Components de vàlvules i tubs electrònics i altres components electrònics ncaa
32107320 Components de tubs catòdics
32107330 Components de làmpades, tubs i vàlvules electròniques de càtode, excepte de tubs

catòdics
32107350 Components de dispositius semiconductors (díodes o transistors)
32107370 Components de circuits integrats i microacoblats electrònics
32109 Serveis relacionats amb la impressió de circuits integrats electrònics i serveis relacio-

nats amb la fabricació de circuits integrats electrònics
321091 Serveis relacionats amb la impressió de circuits integrats electrònics
32109100 Serveis relacionats amb la impressió de circuits integrats electrònics
321092 Serveis relacionats amb la fabricació de circuits integrats electrònics
32109200 Serveis relacionats amb la fabricació de circuits integrats electrònics
322 Transmissors de radiodifusió i televisió, i d’aparells per a la radiotelefonia i radiotele-

grafia amb fils
3220 Transmissors de radiodifusió i televisió, i d’aparells per a la radiotelefonia i radiotele-

grafia amb fils
32201 Emissores de radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusió o televisió; càmeres de

televisió
322011 Emissores de radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusió o televisió; emissors recep-

tors (inclosos els telèfons mòbils) de radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusió o
televisió

32201150 Emissores de radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusió o televisió
32201170 Emissors receptors (inclosos els telèfons mòbils) de radiotelefonia, radiotelegrafia,

radiodifusió o televisió
322012 Càmeres de televisió
32201290 Càmeres de televisió
32202 Aparells elèctrics de telefonia o telegrafia amb fils i videòfons
322020 Aparells elèctrics de telefonia o telegrafia amb fils i videòfons
32202020 Telèfons i videòfons
32202030 Teleimpressores o teletipus
32202040 Aparells de commutació per a telefonia o telegrafia amb fils
32202050 Aparells de telecomunicació per corrent portador ncaa
32202060 Aparells elèctrics de telefonia o telegrafia ncaa
32202075 Aparells de telecòpia (fax)
32203 Components d’aparells elèctrics de telefonia o telegrafia amb fils
322030 Components d’aparells elèctrics de telefonia o telegrafia amb fils
32203030 Conjunts electrònics muntats i components dels aparells emissors i receptors de

telecomunicació per corrent portador, per a telefonia o telegrafia amb fils
32203060 Conjunts electrònics muntats i components per a telefonia o telegrafia amb fils,

inclosos els telèfons d’usuari d’auricular inalàmbric combinat amb micròfon i per a
videòfons, excepte aparells de telecomunicació per corrent portador

32209 Serveis industrials per a la fabricació i la instal·lació, la reparació i el manteniment
d’emissores de radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusió o televisió

322091 Serveis d’instal·lació d’emissores de radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusió o
televisió

32209100 Serveis d’instal·lació d’emissores de radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusió o
televisió

322092 Serveis de reparació i manteniment d’emissores de radiotelefonia, radiotelegrafia,
radiodifusió o televisió

32209200 Serveis de reparació i manteniment d’emissores de radiotelefonia, radiotelegrafia,
radiodifusió o televisió
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322099 Serveis industrials per a la fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i
d’aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils

32209900 Serveis industrials per a la fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i
d’aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils

323 Aparells de recepció, enregistrament i reproducció d’imatge i so
3230 Aparells de recepció, enregistrament i reproducció d’imatge i so
32301 Receptors de radiodifusió
323011 Receptors de radiodifusió que funcionen sense font d’energia exterior, excepte per a

automòbils
32301155 Receptors de radiodifusió amb enregistradors o reproductors de so, que funcionen

sense font d’energia exterior, excepte per a automòbils
32301159 Receptors de radiodifusió sense enregistradors o reproductors de so, que funcionen

sense font d’energia exterior, excepte per a automòbils
32301175 Receptors de radiodifusió amb enregistradors o reproductors de so ncaa, excepte per

a automòbils
32301177 Receptors de radiodifusió sense enregistradors o reproductors de so ncaa, excepte

per a automòbils
32301179 Receptors de radiodifusió ncaa, excepte per a automòbils
323012 Receptors de radiodifusió per a automòbils, que funcionen amb una font d’enegia

exterior
32301270 Receptors de radiodifusió per a automòbils, amb enregistradors o reproductors de so
32301290 Altres receptors de radiodifusió per a automòbils, sense enregistradors o reproductors

de so
32302 Receptors de televisió
323020 Receptors de televisió
32302020 Teleprojectors (en color) i videoprojectors (en color i en blanc i negre)
32302030 Receptors de televisió en color amb un aparell d’enregistrament o reproducció

d’imatge i so incorporat
32302045 Videomonitors en color amb tubs catòdics
32302049 Videomonitors en color, excepte amb tubs catòdics
32302050 Aparells receptors de televisió en color amb tub catòdic incorporat, ncaa
32302060 Aparells receptors de televisió en color ncaa, excepte amb tub catòdic incorporat
32302075 Receptors, en color, sense pantalla, de senyals d’imatge i so (sintonitzadors)
32302079 Aparells receptors de televisió en color sense pantalla
32302083 Videomonitors en blanc i negre i altres monocroms
32302085 Receptors de televisors en blanc i negre i altres monocroms
32303 Aparells d’enregistrament i reproducció d’imatge i so
323031 Giradiscos, tocadiscos, reproductors de cassets i altres aparells de reproducció de

so, sense dispositiu d’enregistrament
32303135 Tocadiscos que funcionen amb fitxes o monedes
32303139 Tocadiscos i giradiscos ncaa
32303150 Aparells per reproduir dictats
32303175 Aparells de reproducció del so, cassets, sense dispositiu d’enregistrament
32303179 Aparells de reproducció del so, sense dispositiu d’enregistrament, ncaa
323032 Magnetòfons i altres aparells d’enregistrament de so (fins i tot amb dispositiu d’enre-

gistrament)
32303230 Aparells per dictar que funcionen amb una font d’energia exterior
32303250 Contestadors telefònics, excepte els que formen part del cos d’un telèfon i aquells

que no disposen de dispositiu per enregistrar missatges
32303275 Aparells d’enregistrament i reproducció de so, en cintes magnètiques de casset
32303279 Aparells d’enregistrament i reproducció de so, excepte en cintes magnètiques de

casset
32303290 Aparells d’enregistrament de so ncaa
323033 Aparells d’enregistrament o reproducció d’imatge i so (vídeo), videocàmeres (incloses

les d’imatge fixa) i càmeres fotogràfiques digitals
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32303335 Videocàmeres d’imatge fixa i altres videocàmeres per enregistrar
32303339 Aparells d’enregistrament o reproducció d’imatge i so (vídeo) de cinta magnètica,

d’amplada inferior o igual a 1,3 cm i de velocitat inferior o igual a 50 mm/segon, sense
càmera de televisió incorporada

32303350 Aparells d’enregistrament o reproducció d’imatge i so (vídeo) de cinta magnètica ncaa
32303370 Aparells d’enregistrament o reproducció d’imatge i so (vídeo), sense cinta magnètica

ncaa
32304 Micròfons, altaveus, aparells receptors de radiotelefonia o telegrafia
323041 Micròfons i els suports
32304100 Micròfons i els suports
323042 Altaveus i auriculars (fins i tot combinats amb un micròfon)
32304235 Caixes acústiques amb un sol altaveu
32304237 Caixes acústiques amb diversos altaveus
32304239 Caixes acústiques ncaa
32304270 Auriculars (fins i tot combinats amb un micròfon)
323043 Amplificadors elèctrics d’audiofreqüència i aparells elèctrics amplificadors de so
32304355 Amplificadors elèctrics d’audiofreqüència per a telefonia o mesura
32304359 Amplificadors elèctrics d’audiofreqüència, excepte per a telefonia o mesura
32304370 Aparells elèctrics d’amplificació del so
323044 Receptors de radiotelefonia o radiotelegrafia ncaa
32304450 Receptors portàtils per a trucada i recerca de persones
32304490 Altres receptors de radiotelefonia o radiotelegrafia ncaa
32305 Components d’aparells de recepció, enregistrament i reproducció d’imatge i so i

antenes
323051 Components d’aparells de recepció, enregistrament i reproducció d’imatge i so
32305130 Càpsules fonocaptores
32305150 Agulles o puntes de pedres precioses, semiprecioses i sintètiques dels aparells

d’enregistrament d’imatge i so
32305170 Components d’aparells de recepció, enregistrament i reproducció d’imatge i so ncaa
32305180 Components dels aparells elèctrics per amplificar el so
323052 Antenes i reflectors d’antenes de qualsevol tipus amb els components, components

de receptors i emissors de ràdio, components d’aparells de radiotelegrafia, radiotele-
fonia i radiodifusió i components de material de radar

32305220 Antenes telescòpiques i antenes de banyes per a aparells portàtils en vehicles auto-
mòbils

32305235 Antenes de l’exterior per a receptors de ràdio i televisió, per a recepció per satèl·lit
32305239 Antenes de l’exterior per a receptors de ràdio i televisió, excepte per a recepció per

satèl·lit
32305250 Antenes d’interior per a receptors de ràdio i televisió (incloses les que s’incorporen)
32305270 Antenes ncaa, filtres i separadors d’antenes, i reflectors d’antenes
32305280 Components de receptors i emissors de ràdio i components d’aparells de radiotele-

grafia, radiotelefonia i radiodifusió
32309 Serveis industrials per a la fabricació, la instal·lació, la reparació i el manteniment de

material professional de ràdio, televisió, so i vídeo
323091 Serveis d’instal·lació de material professional de ràdio, televisió, so i vídeo
32309100 Serveis d’instal·lació de material professional de ràdio, televisió, so i vídeo
323092 Serveis de reparació i manteniment de material professional de ràdio, televisió, so i

vídeo
32309200 Serveis de reparació i manteniment de material professional de ràdio, televisió, so i

vídeo
323099 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells de recepció, enregistrament i repro-

ducció de so i imatge
32309900 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells de recepció, enregistrament i repro-

ducció de so i imatge
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33 EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOT-
GERIA

331 Equips i instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics
3310 Equips i instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics
33101 Material medicoquirúrgici aparells ortopèdics amb els components
331011 Aparells de raigs X i aparells de radiacions alfa, beta o gamma
33101115 Aparells de raigs X per a ús medicoquirúrgic, odontològic o veterinari, inclosos els

aparells de radiografia o de radioteràpia
33101119 Aparells de raigs X per a altres usos, inclosos els aparells de radiografia o de radiote-

ràpia
33101135 Aparells de radiacions alfa, beta o gamma, per a ús medicoquirúrgic, odontològic o

veterinari
33101139 Aparells de radiacions alfa, beta o gamma, per a altres usos
33101150 Tubs de raigs X
33101170 Dispositius generadors de rajos X i generadors de tensió ncaa, inclosos els compo-

nents i accessoris
331012 Aparells d’electrodiagnosi i aparells de raigs ultraviolats o infrarojos utilitzats en

medicina, cirurgia, odontologia o veterinària
33101210 Electrocardiògrafs utilitzats en medicina, cirurgia, odontologia o veterinària
33101230 Aparells d’electrodiagnosi utilitzats en medicina, cirurgia, odontologia o veterinària,

ncaa, excepte electrocardiògrafs
33101250 Aparells de raigs ultraviolats o infrarojos utilitzats en medicina, cirurgia, odontologia o

veterinària
331013 Instruments i aparells ncaa per a odontologia
33101330 Torns dentals (fins i tot amb altres equips dentals sobre un suport comú)
33101350 Altres instruments i aparells ncaa per a odontologia
331014 Esterilitzadors medicoquirúrgics o de laboratori
33101400 Esterilitzadors medicoquirúrgics o de laboratori
331015 Xeringues, agulles, catèters, cànules i instruments similars; instruments i aparells

d’oftalmologia i d’altres àrees ncaa, excepte d’odontologia
33101511 Xeringues (fins i tot amb agulla) per a medicina, cirurgia, odontologia o veterinària
33101513 Agulles tubulars de metall per a medicina, cirurgia i similars
33101515 Agulles de sutura per a medicina, cirurgia i similars
33101517 Catèters, cànules i instruments similars per a medicina, cirurgia i similars
33101520 Instruments i aparells d’oftalmologia ncaa
33101533 Instruments i aparells per mesurar la pressió arterial
33101535 Endoscopis
33101553 Ronyons artificials
33101555 Aparells de diatèrmia
33101563 Aparells de transfusió
33101565 Instruments i aparells d’anestèsia
33101573 Litotrituradors d’ultrasons
33101579 Instruments i aparells ncaa per a medicina, cirurgia o veterinària
331016 Instruments i aparells terapèutics, aparells respiratoris
33101653 Aparells de mecanoteràpia, massatges i psicotècnia
33101655 Aparells d’ozonoteràpia, oxigenoteràpia, aerosolteràpia i teràpia respiratòria
33101690 Aparells respiratoris i caretes antigàs ncaa
331017 Pròtesis articulars, aparells ortopèdics, dents artificials, aparells de pròtesi dental,

components artificials del cos ncaa
33101735 Pròtesis articulars
33101739 Aparells d’ortopèdia i per a fractures ncaa, excepte les pròtesis articulars
33101753 Dents artificials de plàstic
33101755 Dents artificials d’altres materials, excepte de plàstic
33101759 Articles i aparells de pròtesi dental, excepte dents artificials
33101790 Articles i aparells de pròtesi ncaa
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331018 Audiòfons i estimuladors cardíacs amb els components i accessoris i components i
accessoris d’aparells ortopèdics i de pròtesi

33101833 Audiòfons, excepte els components i accessoris
33101839 Components i accessoris d’audiòfons
33101850 Estimuladors cardíacs, excepte els components i accessoris
33101890 Components i accessoris d’articles i aparells ortopèdics i pròtesis ncaa
33102 Mobiliari per a la medicina, cirurgia, odontologia o veterinària; cadires per a perruque-

ria i cadires similars amb els components
331020 Mobiliari per a la medicina, cirurgia, odontologia o veterinària; cadires per a perruque-

ria i cadires similars amb els components
33102030 Cadires de dentista, de perruqueria i cadires similars, amb dispositiu d’orientació i

elevació amb els components
33102050 Mobiliari per a la medicina, cirurgia, odontologia o veterinària amb els components

ncaa
33109 Serveis industrials per a la fabricació, la instal·lació, la reparació i el manteniment de

material i aparells medicoquirúrgics
331091 Serveis d’instal·lació de material i aparells medicoquirúrgics
33109100 Serveis d’instal·lació de material i aparells medicoquirúrgics
331092 Serveis de reparació i manteniment de material i aparells medicoquirúrgics
33109200 Serveis de reparació i manteniment de material i aparells medicoquirúrgics
331099 Serveis industrials per a la fabricació d’equips i instruments medicoquirúrgics i

d’aparells ortopèdics
33109900 Serveis industrials per a la fabricació d’equips i instruments medicoquirúrgics i

d’aparells ortopèdics
332 Instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres usos, excepte

equips de control per a processos industrials
3320 Instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres usos, excepte

equips de control per a processos industrials
33201 Instruments i aparells de navegació, metereologia, geofísica i àrees similars
332011 Brúixoles i altres instruments i aparells per a la navegació
33201130 Brúixoles, inclosos els compassos de navegació
33201155 Instruments i aparells de navegació aèria o espacial, excepte les brúixoles
33201159 Instruments i aparells de navegació, ncaa
332012 Instruments i aparells de topografia, hidrografia, oceanografia, hidrologia i meteorolo-

gia
33201215 Telèmetres, teodolits i taquímetres, nivells, instruments i aparells de fotogrametria,

electrònics
33201219 Telèmetres, teodolits i taquímetres, nivells, instruments i aparells de fotogrametria, no

electrònics
33201235 Instruments i aparells de meteorologia, hidrologia i geofísica, electrònics, ncaa
33201239 Instruments i aparells de topografia, hidrografia, oceanografia, hidrologia i meteorolo-

gia, electrònics, ncaa
33201253 Instruments i aparells electrònics de geodèsia, topografia, agrimensura, anivellació i

hidrografia, ncaa
33201255 Instruments i aparells de meteorologia, hidrologia i geofísica, no electrònics, ncaa
33201257 Altres instruments i aparells d’hidrografia, oceanografia, hidrologia i meteorologia, no

electrònics, ncaa
33202 Aparells de radiodetecció i radiosondatge (radar), de radionavegació i

radiotelecomandament
332020 Aparells de radiodetecció i radiosondatge (radar), de radionavegació i

radiotelecomandament
33202030 Aparells de radiodetecció i radiosondatge (radar)
33202050 Aparells de radionavegació
33202070 Aparells de radiotelecomandament
33203 Balances de precisió; instruments de dibuix, càlcul, mesures de longituds i similars
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332031 Balances sensibles a un pes inferior o igual a 5 cg (incloses les peses) amb els
components

33203150 Balances sensibles a un pes inferior o igual a 5 cg (incloses les peses)
33203180 Components i accessoris de balances sensibles a un pes inferior o igual a 5 cg,

incloses les peses
332032 Taules i màquines per dibuixar i altres instruments de dibuix, traçat o càlcul
33203230 Taules i màquines per dibuixar, incloses les automàtiques
33203253 Estotjos de dibuix
33203255 Instruments de traçat
33203259 Instruments de dibuix o càlcul, ncaa
332033 Instruments manuals de mesura de longituds
33203310 Micròmetres i calibradors
33203330 Calibres ncaa
33203355 Metres i regles dividits
33203359 Instruments manuals de mesura de longituds ncaa
33204 Instruments i aparells per a la mesura de magnituds elèctriques i radiacions ionitzants
332041 Instruments i aparells per a la mesura i detecció de radiacions ionitzants
33204100 Instruments i aparells per a la mesura i detecció de radiacions ionitzants
332042 Oscil·loscopis i oscil·lògrafs catòdics
33204200 Oscil·loscopis i oscil·lògrafs catòdics
332043 Instruments i aparells per a la mesura de magnituds elèctriques sense dispositiu de

registre
33204310 Multímetres
33204330 Instruments i aparells per a la mesura de magnituds elèctriques sense dispositiu de

registre, electrònics, ncaa
33204355 Voltímetres no electrònics
33204359 Instruments i aparells per a la mesura de magnituds elèctriques sense dispositiu de

registre, no electrònics, ncaa
332044 Instruments i aparells de telecomunicacions ncaa
33204400 Instruments i aparells de telecomunicacions ncaa
332045 Instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques ncaa
33204520 Instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques de discos

oblia o dispositius semiconductors
33204530 Instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques, ncaa, amb

dispositiu de registre
33204555 Instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques, ncaa, sense

dispositiu de registre electrònic
33204559 Instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques, ncaa, sense

dispositiu de registre no electrònic
33205 Instruments per a la mesura o control d’altres característiques físiques
332051 Termòmetres, piròmetres, baròmetres, higròmetres i psicròmetres
33205115 Termòmetres i piròmetres, de líquid, amb lectura directa, per a ús mèdic o veterinari
33205119 Termòmetres i piròmetres, de líquid, amb lectura directa, excepte per a ús mèdic o

veterinari
33205135 Termòmetres i piròmetres, sense líquid, electrònics
33205139 Termòmetres i piròmetres, sense líquid, no electrònics
33205150 Baròmetres
33205175 Higròmetres i psicròmetres, electrònics
33205179 Higròmetres i psicròmetres, no electrònics
332052 Instruments i aparells per a la mesura o control del cabal, nivell, pressió o altres

característiques dels líquids i gasos
33205235 Cabalímetres electrònics
33205239 Instruments i aparells per a la mesura o control del cabal o del nivell dels líquids,

electrònics, excepte els cabalímetres
33205255 Cabalímetres no electrònics
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33205259 Instruments i aparells per a la mesura o control del cabal o del nivell dels líquids, no
electrònics, excepte els cabalímetres

33205271 Instruments i aparells per a la mesura o control de la pressió, electrònics
33205274 Manòmetres no electrònics d’espira o membrana manomètrica metàl·lica, excepte els

destinats a aeronaus civiles
33205279 Instruments i aparells no electrònics per a la mesura o control de la pressió, excepte

els manòmetres d’espira
33205283 Instruments i aparells electrònics per a la mesura o control de líquids o gasos, ncaa
33205289 Instruments i aparells no electrònics per a la mesura o control de líquids o gasos, ncaa
332053 Instruments i aparells per a anàlisis físiques o químiques ncaa
33205313 Analitzadors de gasos o fums, electrònics
33205319 Analitzadors de gasos o fums, no electrònics
33205320 Cromatògrafs i aparells d’electroforesi
33205330 Espectròmetres, espectrofotòmetres i espectrògrafs que utilitzin radiacions òptiques

(ultraviolades, visibles, infrarojos)
33205340 Exposímetres
33205350 Instruments i aparells que utilitzin radiacions òptiques (ultraviolades, visibles, infraro-

jos) ncaa
33205381 Instruments i aparells electrònics ncaa per mesurar la conductivitat
33205383 Instruments i aparells per a anàlisis físiques o químiques, ncaa, electrònics
33205385 Viscosímetres, porosímetres i dilatòmetres, no electrònics
33205389 Instruments i aparells per a anàlisis físiques o químiques, ncaa, no electrònics
33206 Altres instruments i aparells de mesura, control i assajos
332061 Microscopis (excepte els òptics) i difractògrafs
33206100 Microscopis (excepte els òptics) i difractògrafs
332062 Màquines i aparells d’assajos de les propietats mecàniques dels materials
33206210 Màquines i aparells electrònics per a assajos de metalls
33206233 Màquines i aparells no electrònics per a assajos de metalls, universals i per a assajos

de tracció
33206235 Màquines i aparells no electrònics per a assajos de duresa de metalls
33206239 Màquines i aparells no electrònics per a assajos de metalls, ncaa
33206255 Màquines i aparells electrònics per a assajos d’altres materials, excepte els metalls
33206259 Màquines i aparells no electrònics per a assajos d’altres materials (excepte els me-

talls)
332063 Comptadors de gasos, líquids o electricitat (inclosos els de calibratge)
33206330 Comptadors de gasos, inclosos els de calibratge
33206350 Comptadors de líquids, inclosos els de calibratge
33206370 Comptadors d’electricitat
332064 Comptarevolucions, comptadors de producció, taxímetres, velocímetres, tacòmetres i

estroboscopis
33206430 Comptarevolucions, comptadors de producció, taxímetres, podòmetres i comptadors

similars
33206453 Velocímetres per a vehicles terrestres
33206455 Tacòmetres i velocímetres, excepte per a vehicles terrestres
33206470 Estroboscopis
332065 Instruments, aparells i màquines de mesura o control, ncaa
33206515 Màquines per equilibrar peces mecàniques per a automòbils
33206519 Màquines per equilibrar peces mecàniques, excepte per a automòbils
33206523 Bancs de proves per a automòbils
33206529 Bancs de proves, excepte per a automòbils
33206530 Projectors de perfils
33206543 Instruments i aparells de mesura o control, òptics, per a automòbils, ncaa
33206549 Instruments i aparells de mesura o control, òptics ncaa excepte per a automòbils
33206553 Instruments i aparells electrònics de mesura o control de magnituds geomètriques, 3D
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33206559 Instruments i aparells electrònics de mesura o control de magnituds geomètriques,
excepte les 3D

33206573 Instruments electrònics de mesura o control per ultrasons i similars, excepte per a
magnituds geomètriques

33206579 Altres instruments electrònics de mesura o control, ncaa
33206583 Instruments no electrònics de mesura o control de magnituds geomètriques
33206589 Altres instruments no electrònics de mesura o control, ncaa
33207 Termòstats, manòstats i altres instruments i aparells automàtics per a la regulació i el

control
332070 Termòstats, manòstats i altres instruments i aparells automàtics per a la regulació i el

control
33207015 Termòstats electrònics
33207019 Termòstats no electrònics
33207030 Manòstats (pressòstats)
33207050 Instruments i aparells automàtics per a la regulació i el control, ncaa, hidràulics o

pneumàtics
33207090 Instruments i aparells automàtics per a la regulació i el control ncaa, excepte els

hidràulics o pneumàtics
33208 Components i accessoris d’instruments i aparells de mesura, control, assajos, nave-

gació i altres usos
332081 Components i accessoris d’instruments i aparells de mesura, verificació, control,

navegació i altres usos i components ncaa, excepte d’equips de control per a proces-
sos industrials

33208110 Components i accessoris d’instruments i aparells de navegació
33208120 Components i accessoris d’instruments i aparells de topografia i similars
33208130 Components i accessoris d’instruments per dibuixar i d’instruments manuals de

mesura de longituds
33208141 Components i accessoris de màquines i aparells per a assajos de duresa i elasticitat
33208143 Components i accessoris de termòmetres, baròmetres i similars
33208145 Components i accessoris d’instruments i aparells per a la mesura del cabal i l’anivella-

ment del riu
33208147 Micròtoms, components i accessoris d’instruments i aparells per a les anàlisis físiques

i químiques
33208150 Components i accessoris d’instruments i aparells per a la mesura i control de magni-

tuds elèctriques
33208170 Components i accessoris d’instruments i aparells ncaa
33208190 Components i accessoris d’instruments i aparells d’òptica i fotografia ncaa
332082 Components i accessoris de microscopis (excepte dels òptics) i de difractògrafs
33208200 Components i accessoris de microscopis (excepte dels òptics) i de difractògrafs
332083 Components i accessoris dels comptadors de gasos, líquids, electricitat i velocíme-

tres, tacòmetres i altres comptadors
33208333 Components i accessoris de comptadors d’electricitat
33208335 Components i accessoris de comptadors de gasos i líquids
33208350 Components i accessoris de velocímetres, tacòmetres i altres comptadors
332084 Components i accessoris d’instruments i aparells per a la regulació i control
33208400 Components i accessoris d’instruments i aparells per a la regulació i control
33209 Serveis industrials per a la fabricació, la instal·lació, la reparació i el manteniment

d’instruments i aparells de mesura, verificació, control, assajos, navegació i altres
usos

332091 Serveis d’instal·lació d’instruments i aparells de mesura, verificació, control, assajos,
navegació i altres usos

33209100 Serveis d’instal·lació d’instruments i aparells de mesura, verificació, control, assajos,
navegació i altres usos

332092 Serveis de reparació i manteniment d’instruments i aparells de mesura, verificació,
control, assajos, navegació i altres usos
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33209200 Serveis de reparació i manteniment d’instruments i aparells de mesura, verificació,
control, assajos, navegació i altres usos

332099 Serveis industrials per a la fabricació d’instruments i aparells de mesura, verificació,
control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials

33209900 Serveis industrials per a la fabricació d’instruments i aparells de mesura, verificació,
control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials

333 Equips de control per a processos industrials
3330 Equips de control per a processos industrials
33301 Serveis de disseny i muntatge d’equips de control de processos industrials i d’instal·-

lacions de producció automatitzada
333010 Serveis de disseny i muntatge d’equips de control de processos industrials i d’instal·-

lacions de producció automatitzada
33301000 Serveis de disseny i muntatge d’equips de control de processos industrials i d’instal·-

lacions de producció automatitzada
33309 Serveis de reparació i manteniment d’equips de control per a processos industrials
333090 Serveis de reparació i manteniment d’equips de control per a processos industrials
33309000 Serveis de reparació i manteniment d’equips de control per a processos industrials
334 Instruments d’òptica i d’equips fotogràfics
3340 Instruments d’òptica i d’equips fotogràfics
33401 Ulleres i lents amb els components
334011 Lents de contacte i lents per a ulleres
33401130 Lents de contacte
33401153 Lents per a ulleres, completament treballades per les dues cares, no correctores
33401155 Lents per a ulleres, completament treballades per les dues cares, correctores,

monofocals
33401159 Lents per a ulleres, completament treballades per les dues cares, correctores, excepte

les monofocals
33401170 Lents per a ulleres, correctores, no treballades per les dues cares
334012 Ulleres i articles similars de correcció i protecció
33401250 Ulleres de sol
33401290 Ulleres i articles similars de correcció i protecció, excepte les ulleres de sol
334013 Muntures d’ulleres o d’articles similars
33401350 Muntures d’ulleres o d’articles similars, de plàstic
33401390 Muntures d’ulleres o d’articles similars, excepte de plàstic
334014 Components de muntures d’ulleres o d’articles similars
33401400 Components de muntures d’ulleres o d’articles similars
33402 Altres instruments d’òptica amb els components
334021 Fibres òptiques, fulls i planxes de materials polaritzants, lents, filtres i similars
33402115 Cables conductors d’imatges, de fibres òptiques
33402119 Fibres òptiques, feixos i cables de fibres òptiques, ncaa
33402130 Matèries polaritzants en fulls o en plaques
33402153 Lents, prismes, miralls i altres elements d’òptica, de qualsevol matèria, sense muntar,

ncaa
33402155 Lents, prismes, miralls i altres elements d’òptica, de qualsevol matèria, muntats, ncaa
33402170 Objectius muntats, excepte per a fotografia i cinematografia
33402190 Filtres d’òptica
334022 Binocles, prismàtics i altres telescopis òptics, altres instruments d’astronomia i

microscopis òptics
33402230 Binocles i prismàtics
33402250 Altres instruments d’astronomia amb les armadures (excepte els binocles i els prismà-

tics) i telescopis òptics
33402273 Microscopis estereoscòpics
33402275 Microscopis per a fotomicrografia, cinefotomicrografia o microprojecció
33402279 Microscopis ncaa
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334023 Dispositius de cristall líquid, làsers (excepte els díodes làser), altres aparells i instru-
ments d’òptica ncaa

33402310 Mires telescòpiques per a armes, periscopis i visors per a màquines mecàniques,
elèctriques, òptiques, de fotografia o de precisió

33402330 Làsers, excepte els díodes làser
33402355 Dispositius de cristall líquid LCD, aparells i instruments d’òptica ncca
33402359 Dispositius, aparells i instruments d’òptica, excepte els dispositius de cristall líquid

LCD
334024 Components i accessoris d’altres instruments d’òptica
33402410 Components i accessoris de binocles, prismàtics i similars amb les armadures
33402430 Components i accessoris dels microscopis òptics
33402450 Components i accessoris dels aparells i instruments d’òptica, inclosos els làsers i

dispositius de cristall líquid LCD
33403 Material fotogràfic amb els components
334031 Objectius per a càmeres, projectors o ampliadores o reductores fotogràfiques o

cinematogràfiques
33403100 Objectius per a càmeres, projectors o ampliadores o reductores fotogràfiques o

cinematogràfiques
334032 Aparells fotogràfics per a la preparació de clixés o cilindres d’impremta, aparells

fotogràfics per al registre de documents en microfilms, microfitxes i similars i aparells
especials per a la fotografia submarina, aèria i similars

33403230 Aparells fotogràfics per a la preparació de clixés o cilindres d’impremta
33403250 Aparells fotogràfics per al registre de documents en microfilms, microfitxes i altres

microformats
33403270 Aparells especials per a la fotografia submarina, aèria o per a l’examen mèdic o els

laboratoris de medicina legal
334033 Aparells fotogràfics amb autorevelatge i aparells fotogràfics ncaa
33403310 Aparells fotogràfics amb autorevelatge
33403335 Aparells fotogràfics amb visor de reflexió a través de l’objectiu, per a pel·lícules en

rotlle d’amplada inferior o igual a 35 mm
33403339 Aparells fotogràfics sense visor de reflexió a través de l’objectiu, per a pel·lícules en

rotlle d’amplada inferior a 35 mm
33403350 Aparells fotogràfics sense visor de reflexió a través de l’objectiu, per a pel·lícules en

rotlle d’amplada superior o igual a 35 mm
33403390 Aparells fotogràfics, excepte els aparells d’enregistrament, reproducció d’imatge i so i

vídeos d’imatge fixa
334034 Càmeres cinematogràfiques (fins i tot amb enregistradors o reproductors de so) per a

pel·lícules d’amplada inferior a 16 mm o doble 8 mm
33403430 Càmeres cinematogràfiques per a pel·lícules d’amplada inferior a 16 mm o doble 8

mm
33403450 Càmeres cinematogràfiques ncaa (fins i tot amb enregistradors o reproductors de so)

per a pel·lícules d’amplada inferior a 16 mm o doble 8 mm
334035 Projectors cinematogràfics (fins i tot amb enregistradors o reproductors de so),

projectors de diapositives i projectors d’imatge fixa
33403530 Projectors cinematogràfics (fins i tot amb enregistradors o reproductors de so)
33403550 Projectors de diapositives
33403590 Projectors d’imatge fixa (excepte projectors de diapositives)
334036 Aparells i dispositius per a la producció de llampades fotogràfiques; ampliadores o

reductores, fotogràfiques, aparells per a laboratoris fotogràfics o cinematogràfics i
pantalles de projecció

33403615 Aparells amb tub de descàrrega per a la producció de llampada (flaixos electrònics)
33403619 Aparells i dispositius per a la producció de llampades fotogràfiques, ncaa
33403630 Ampliadores o reductores fotogràfiques
33403650 Aparells i material per a revelatge automàtic per a pel·lícules fotogràfiques i cinemato-

gràfiques
33403670 Aparells i materials per a laboratoris fotogràfics o cinematogràfics ncaa; negatoscopis
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33403690 Pantalles de projecció
334037 Lectors de microfilms, microfitxes i altres microformats (fins i tot amb copiadores)
33403700 Lectors de microfilms, microfitxes i altres microformats (fins i tot amb copiadores)
334038 Components i accessoris de material fotogràfic
33403813 Components i accessoris d’aparells fotogràfics
33403815 Components i accessoris dels dispositius de fotografia, excepte els aparells fotogrà-

fics
33403833 Components i accessoris de les càmeres cinematogràfiques
33403835 Components i accessoris dels projectors cinematogràfics
33403850 Components i accessoris dels aparells projectors d’imatge, i ampliadores i reductores

de fotografia
33403870 Components i accessoris dels aparells i material per a laboratori fotogràfic, ncaa
33409 Serveis industrials per a la fabricació, la instal·lació, la reparació i el manteniment

d’instruments fotogràfics, cinematogràfics i òptics professionals
334091 Serveis d’instal·lació d’instruments fotogràfics, cinematogràfics i òptics professionals
33409100 Serveis d’instal·lació d’instruments fotogràfics, cinematogràfics i òptics professionals
334092 Serveis de reparació i manteniment d’instruments fotogràfics, cinematogràfics i òptics

professionals
33409200 Serveis de reparació i manteniment d’instruments fotogràfics, cinematogràfics i òptics

professionals
334099 Serveis industrials per a la fabricació d’instruments d’òptica i equips fotogràfics
33409900 Serveis industrials per a la fabricació d’instruments d’òptica i equips fotogràfics
335 Rellotges
3350 Rellotges
33501 Rellotges, excepte mecanismes de rellotges i els components
335011 Rellotges de polsera, de butxaca i rellotges similars, fins i tot amb comptador de

temps, amb caixa de metalls preciosos o de xapat de metalls preciosos
33501113 Rellotges de polsera, elèctrics (fins i tot amb comptador de temps, amb caixa de

metalls preciosos o de xapats de metalls preciosos) amb indicador mecànic
33501115 Rellotges de polsera, elèctrics (fins i tot amb comptador de temps, amb caixa de

metalls preciosos o de xapats de metalls preciosos) amb indicador optoelectrònic
33501117 Rellotges de polsera, elèctrics (fins i tot amb comptador de temps i amb caixa de

metalls preciosos o de xapats de metalls preciosos) ncaa
33501130 Rellotges de polsera (fins i tot amb comptador de temps i amb caixa de metalls

preciosos o de xapats de metalls preciosos), excepte els elèctrics
33501150 Rellotges de butxaca i rellotges similars elèctrics (fins i tot amb comptador de temps i

amb caixa de metalls preciosos o xapats de metalls preciosos)
335012 Rellotges de polsera, de butxaca i rellotges similars (fins i tot amb comptador de

temps), excepte amb caixa de metalls preciosos o de metalls preciosos
33501213 Rellotges de polsera elèctrics (fins i tot amb comptador de temps) ,amb indicador

mecànic, excepte amb caixa de metalls preciosos o de xapats de metalls preciosos
33501215 Rellotges de polsera elèctrics (fins i tot amb comptador de temps) amb indicador

optoelectrònic, excepte amb caixa de metalls preciosos o de xapats de metalls
preciosos

33501217 Rellotges de polsera elèctrics (fins i tot amb comptador de temps), excepte amb caixa
de metalls preciosos o de xapats de metalls preciosos, ncaa

33501230 Rellotges de polsera (fins i tot amb comptador de temps), excepte amb caixa de
metalls preciosos o de xapats de metalls preciosos i els elèctrics, ncaa

33501250 Rellotges de butxaca i similars elèctrics, excepte amb caixa de metalls preciosos i
xapats de metalls preciosos

335013 Rellotges de tauler d’instruments i rellotges similars per a automòbils, aeronaus,
vaixells i altres vehicles

33501300 Rellotges de tauler d’instruments i rellotges similars per a automòbils, aeronaus,
vaixells i altres vehicles

335014 Rellotges amb un petit mecanisme de rellotgeria; despertadors i rellotges de paret i
altres rellotges ncaa
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33501413 Rellotges amb un petit mecanisme de rellotgeria elèctrics
33501419 Rellotges amb un petit mecanisme de rellotgeria, excepte els elèctrics
33501433 Despertadors elèctrics
33501439 Despertadors, excepte els elèctrics
33501443 Rellotges de paret elèctrics
33501450 Rellotges de paret i de cucut, excepte els elèctrics i els que porten un petit mecanis-

me de rellotgeria
33501460 Rellotges de piles ncaa, acumulador, amb connexió a la xarxa elèctrica, distribució i

unificació del temps
33501475 Rellotges de taula o de xemeneia, excepte els elèctrics
33501479 Altres rellotges, excepte els elèctrics, ncaa
33502 Mecanismes de rellotges i els components
335021 Petits mecanismes de rellotgeria complets i muntats
33502133 Petits mecanismes de rellotgeria, complets i muntats, elèctrics, amb indicador mecà-

nic
33502135 Petits mecanismes de rellotgeria, complets i muntats, elèctrics, amb indicador optoe-

lectrònic
33502137 Petits mecanismes de rellotgeria, complets i muntats, elèctrics, ncaa
33502150 Petits mecanismes de rellotgeria, complets i muntats, excepte els elèctrics
335022 Mecanismes de rellotgeria complets i muntats, excepte els petits
33502235 Mecanismes de rellotgeria complets i muntats, elèctrics, de despertador, excepte els

petits
33502239 Mecanismes de rellotgeria complets i muntats, elèctrics, excepte els petits i els de

despertador
33502290 Mecanismes de rellotgeria complets i muntats, excepte els petits i els elèctrics
335023 Petits mecanismes de rellotgeria complets, sense muntar o parcialment muntats i

mecanismes de rellotgeria incomplets i muntats
33502330 Petits mecanismes de rellotgeria complets, sense muntar o parcialment muntats

(chablons), de volant i espiral
33502350 Petits mecanismes de rellotgeria complets, sense muntar o parcialment muntats

(chablons), excepte els de volant i espiral
33502370 Petits mecanismes de rellotgeria incomplets i muntats
335024 Petits mecanismes de rellotgeria en blanc (ébauches)
33502400 Petits mecanismes de rellotgeria en blanc (ébauches)
335025 Mecanismes de rellotgeria, complets, sense muntar o parcialment muntats o incom-

plets i muntats, excepte els petits
33502500 Mecanismes de rellotgeria, complets, sense muntar o parcialment muntats o incom-

plets i muntats, excepte els petits
335026 Caixes de rellotges i caixes i similars per a aparells de rellotgeria amb els components
33502613 Caixes de rellotges de metalls preciosos o de xapats de metalls preciosos
33502615 Caixes de rellotges de metalls comuns (fins i tot daurats o argentats)
33502619 Caixes de rellotges, excepte de metall
33502630 Components de les caixes de rellotges
33502654 Caixes de rellotges i altres productes del SA 91
33502657 Components de caixes i similars per a aparells de rellotgeria
335027 Polseres per a rellotges amb els components, metàl·liques
33502700 Polseres per a rellotges amb els components, metàl·liques
335028 Components de rellotges ncaa
33502810 Molles de rellotgeria, incloses les espirals
33502830 Pedres de rellotgeria
33502850 Esferes o quadrants, de rellotgeria
33502870 Platines i ponts, i altres components de rellotges ncaa
335029 Registradors d’assistència i datadors i comptadors, parquímetres i interruptors horaris

amb mecanisme de rellotgeria
33502910 Registradors d’assistència, datadors i comptadors
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33502930 Parquímetres i altres comptadors de temps ncaa, excepte els comptadors de minuts i
de segons

33502950 Comptadors de minuts i de segons
33502970 Interruptors horaris i altres aparells que permeten accionar un dispositiu en un mo-

ment determinat, ncaa
33509 Serveis industrials per a la fabricació, la instal·lació, la reparació i el manteniment

d’instruments i aparells industrials de mesura del temps
335091 Serveis d’instal·lació d’instruments i aparells industrials de mesura del temps
33509100 Serveis d’instal·lació d’instruments i aparells industrials de mesura del temps
335092 Serveis de reparació i manteniment d’instruments i aparells industrials de mesura del

temps
33509200 Serveis de reparació i manteniment d’instruments i aparells industrials de mesura del

temps
335099 Serveis industrials per a la fabricació de rellotges
33509900 Serveis industrials per a la fabricació de rellotges

DM MATERIAL DE TRANSPORT
34 VEHICLES AUTOMÒBILS, REMOLCS I SEMIREMOLCS
341 Vehicles automòbils
3410 Vehicles automòbils
34101 Motors d’èmbol utilitzats en vehicles automòbils i motocicletes
341011 Motors d’èmbol alternatiu o rotatiu d’encesa per guspira (motors d’explosió), per a la

propulsió de vehicles de cilindrada inferior o igual a 1.000 cc
34101130 Motors d’èmbol alternatiu o rotatiu d’encesa per guspira (motors d’explosió) per a la

propulsió de vehicles de cilindrada inferior o igual a 250 cc
34101153 Motors d’èmbol alternatiu o rotatiu d’encesa per guspira (motors d’explosió) per a la

propulsió de motocicletes, d’una cilindrada superior o igual a 250 cc i inferior a 1.000
cc

34101155 Motors d’èmbol alternatiu o rotatiu d’encesa per guspira (motors d’explosió) per a la
propulsió de vehicles (excepte motocicletes), d’una cilindrada superior o igual a 250
cc i inferior a < 1.000 cc

341012 Motors d’èmbol alternatiu o rotatiu d’encesa per guspira (motors d’explosió) per a la
propulsió de vehicles de cilindrada superior a 1.000 cc

34101203 Motors d’èmbol alternatiu o rotatiu d’encesa per guspira (motors d’explosió) per a la
propulsió de motocicletes, de cilindrada superior a 1.000 cc

34101205 Motors d’èmbol alternatiu o rotatiu d’encesa per guspira (motors d’explosió) per a la
propulsió de vehicles (excepte motocicletes) de cilindrada superior a 1.000 cc

341013 Motors d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la
propulsió de vehicles

34101300 Motors d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la
propulsió de vehicles

34102 Vehicles automòbils, projectats principalment per al transport de persones
341021 Vehicles automòbils nous amb motor d’èmbol d’encesa per guspira (motors d’explo-

sió) de cilindrada inferior o igual a 1.500 cc
34102133 Vehicles automòbils nous amb motor d’èmbol d’encesa per guspira (motors d’ex-

plosió) de cilindrada inferior o igual a 1.000 cc
34102136 Vehicles automòbils (incloses les autocaravanes) ncaa amb motor d’èmbol alternatiu,

de cilindrada superior a 1.000 cc i inferior o igual a 1.500 cc
341022 Vehicles automòbils nous amb motor d’èmbol d’encesa per guspira (motors d’explo-

sió) de cilindrada superior a 1.500 cc
34102230 Vehicles automòbils nous amb motor d’èmbol d’encesa per guspira (motors d’explo-

sió),  de cilindrada superior a 1.500 cc (incloses les autocaravanes amb capacitat
superior a 3.000 cc), excepte vehicles per transportar deu persones o més, per a la
neu i vehicles per a terrenys de golf i similars

34102250 Autocaravanes noves amb motor d’èmbol d’encesa per guspira (motors d’explosió),
de cilindrada superior a 1.500 cc i inferior o igual a 3.000 cc
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341023 Vehicles automòbils nous amb motor d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel
o semidièsel)

34102310 Vehicles automòbils nous amb motor d’èmbol d’encesa per compressió, (motors
dièsel o semidièsel), de cilindrada inferior o igual a 1.500 cc, excepte vehicles per al
transport de deu persones o més, per a la neu, per a terrenys de golf i similars

34102330 Vehicles automòbils nous amb motor d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel
o semidièsel), de cilindrada superior a 1.500 cc i inferior a 2.500 cc, excepte les
autocaravanes

34102340 Vehicles automòbils nous amb motor d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel
o semidièsel), de cilindrada superior a 2.500 cc, excepte vehicles per al transport de
deu persones o més, autocaravanes, per a la neu, per a terrenys de golf i similars

34102353 Autocaravanes noves amb motor d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o
semidièsel), de cilindrada superior a 1.500 cc i inferior o igual a 2.500 cc

34102355 Autocaravanes noves amb motor d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o
semidièsel), de cilindrada superior a 2.500 cc

341024 Vehicles automòbils nous per al transport de persones, ncaa
34102430 Vehicles automòbils nous per al transport de persones, de motor elèctric, excepte

vehicles per al transport de deu persones o més, per a la neu, per a terrenys de golf i
similars

34102490 Vehicles automòbils nous per al transport de persones, excepte de motor elèctric i
vehicles per al transport de deu persones o més, per a la neu, per a terrenys de golf i
similars

341025 Vehicles automòbils usats per al transport de persones
34102500 Vehicles automòbils usats per al transport de persones
34103 Vehicles automòbils per al transport de deu persones o més (fins i tot amb conductor)
341030 Vehicles automòbils per al transport de deu persones o més (fins i tot amb conductor)
34103033 Vehicles automòbils per al transport de deu persones o més (fins i tot amb conductor)

amb motor d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) de cilindra-
da inferior o igual a 2.500 cc

34103035 Vehicles automòbils per al transport de deu persones o més (fins i tot amb conductor)
amb motor d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) de cilindra-
da superior a 2.500 cc

34103053 Vehicles automòbils per al transport de deu persones o més (fins i tot amb conductor)
amb motor d’èmbol d’encesa per guspira (motor d’explosió) de cilindrada inferior o
igual a 2.800 cc

34103055 Vehicles automòbils per al transport de deu persones o més (fins i tot amb conductor)
amb motor d’èmbol d’encesa per guspira (motor d’explosió) de cilindrada superior a
2.800 cc

34103059 Vehicles automòbils per al transport de deu persones o més (fins i tot amb conductor)
ncaa

34104 Vehicles automòbils per al transport de mercaderies
341041 Camions nous per al transport de mercaderies, amb motor d’èmbol d’encesa per

compressió (motors dièsel o semidièsel)
34104110 Camions nous per al transport de mercaderies, amb motor d’èmbol d’encesa per

compressió (motors dièsel o semidièsel) de pes total amb càrrega màxima inferior o
igual a 5 t

34104130 Camions nous per al transport de mercaderies, amb motor d’èmbol d’encesa per
compressió (motors dièsel o semidièsel) de pes total amb càrrega màxima superior a
5 t i inferior o igual a 20 t

34104140 Camions nous per al transport de mercaderies, amb motor d’èmbol d’encesa per
compressió (motors dièsel o semidièsel) de pes total amb càrrega màxima superior a
20 t

341042 Camions nous per al transport de mercaderies, amb motor d’èmbol d’encesa per
guspira (motor d’explosió) i vehicles automòbils nous per al transport de mercaderies
ncaa

34104230 Camions nous per al transport de mercaderies, amb motor d’èmbol d’encesa per
guspira (motor d’explosió) de pes total amb càrrega màxima inferior o igual a 5 t
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34104250 Camions nous per al transport de mercaderies, amb motor d’èmbol d’encesa per
guspira (motor d’explosió) de pes total amb càrrega màxima superior a 5 t

34104290 Vehicles automòbils nous per al transport de mercaderies ncaa
341043 Vehicles automòbils utilitzats per al transport de mercaderies
34104300 Vehicles automòbils utilitzats per al transport de mercaderies
341044 Tractors de carretera per a semiremolcs
34104400 Tractors de carretera per a semiremolcs
341045 Xassissos amb motor de vehicles automòbils
34104500 Xassissos amb motor de vehicles automòbils
34105 Vehicles automòbils per a usos especials
341051 Bolquets automotors projectats per utilitzar-los fora de la xarxa de carreteres
34105100 Bolquets automotors projectats per utilitzar-los fora de la xarxa de carreteres
341052 Camions grua
34105200 Camions grua
341053 Vehicles especialment projectats per desplaçar-se sobre la neu, vehicles especials per

al transport de persones en els terrenys de golf i vehicles similars
34105300 Vehicles especialment projectats per desplaçar-se sobre la neu, vehicles especials per

al transport de persones en els terrenys de golf i vehicles similars
341054 Vehicles automòbils per a usos especials ncaa, excepte dels projectats principalment

per al transport de persones
34105410 Camions automòbils per a sondatges o perforacions
34105430 Camions de bombers
34105450 Camions formigonera
34105490 Altres vehicles automòbils amb fins especials especials ncaa, excepte els projectats

principalment per al transport de persones
34109 Serveis d’instal·lació de subconjunts i conjunts de construcció complets per a vehicles

automòbils dins del procés de fabricació
341091 Serveis d’instal·lació de subconjunts per a vehicles automòbils dins del procés de

fabricació
34109100 Serveis d’instal·lació de subconjunts per a vehicles automòbils dins del procés de

fabricació
341092 Serveis d’instal·lació de conjunts de construcció complets per a vehicles automòbils

dins del procés de fabricació
34109200 Serveis d’instal·lació de conjunts de construcció complets per a vehicles automòbils

dins del procés de fabricació
342 Carrosseries per a vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs
3420 Carrosseries per a vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs
34201 Carrosseries per a vehicles automòbils
342010 Carrosseries per a vehicles automòbils
34201030 Carrosseries per a vehicles automòbils
34201050 Carrosseries per a vehicles de motor, excepte per a vehicles automòbils
34202 Remolcs i semiremolcs, contenidors
342021 Contenidors, inclosos els contenidors cisterna i els contenidors dipòsit, especialment

projectats i equipats per a un o diversos mitjans de transport
34202103 Contenidors mòbils
34202105 Contenidors marítims
34202107 Contenidors de residus
34202109 Contenidors ncaa
342022 Remolcs i semiremolcs per a habitatge o per acampar, del tipus caravana
34202230 Remolcs i semiremolcs per a habitatge o per acampar, del tipus caravana, plegables
34202293 Remolcs i semiremolcs per a habitatge o per acampar, del tipus caravana de pes

inferior o igual a 750 kg, excepte els plegables
34202295 Remolcs i semiremolcs per a habitatge o per acampar, del tipus caravana de pes

superior a 750 kg i inferior o igual a 3.500 kg, excepte els plegables
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34202297 Remolcs i semiremolcs per a habitatge o per acampar, del tipus caravana de pes
superior a 3.500 kg, excepte els plegables

342023 Remolcs i semiremolcs per al transport de mercaderies ncaa
34202303 Semirremolcs per al transport de mercaderies ncaa
34202305 Remolcs, amb un sol eix, per al transport de mercaderies ncaa
34202309 Remolcs per al transport de mercaderies, ncaa
34203 Components de remolcs, semiremolcs i altres vehicles sense propulsió mecànica
342030 Components de remolcs, semiremolcs i altres vehicles sense propulsió mecànica
34203030 Xassissos de remolcs i semiremolcs
34203050 Carrosseries de remolcs i semiremolcs
34203070 Eixos de remolcs i semiremolcs
34203090 Components de remolcs i semiremolcs ncaa
34207 Serveis de recondicionament, muntatge, equipament i carrosseries de vehicles

automòbils
342070 Serveis de recondicionament, muntatge, equipament i carrosseries de vehicles

automòbils
34207000 Serveis de recondicionament, muntatge, equipament i carrosseries de vehicles

automòbils
34208 Serveis d’equipament de caravanes i habitatges mòbils
342080 Serveis d’equipament de caravanes i habitatges mòbils
34208000 Serveis d’equipament de caravanes i habitatges mòbils
34209 Serveis de reparació i manteniment de contenidors
342090 Serveis de reparació i manteniment de contenidors
34209000 Serveis de reparació i manteniment de contenidors
343 Components, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles automòbils amb els

motors
3430 Components, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles automòbils amb els

motors
34301 Components de motors
343011 Components de motors d’èmbol d’encesa per guspira (motors d’explosió), excepte

per a avions
34301103 Blocs de motor, cilindres, camises, càrters i culates de motors d’èmbol d’encesa per

guspira (motors d’explosió), excepte per a avions
34301105 Bieles, pistons i segments de pistons, de motors d’èmbol d’encesa per guspira

(motors d’explosió), excepte per a avions
34301107 Carburadors, injectors i portainjectors per a motors d’èmbol d’encesa per guspira

(motors d’explosió), excepte per a avions
34301109 Components de motors d’èmbol d’encesa per guspira (motors d’explosió), excepte

per a avions, ncaa
343012 Components de motors ncaa, excepte per a avions
34301203 Bieles, pistons i segments per a motors d’èmbol d’encesa per compressió (motors

dièsel o semidièsel)
34301205 Injectors i portainjectors per a motors d’èmbol d’encesa per compressió (motors

dièsel o semidièsel), per a automòbils
34301207 Injectors i portainjectors per a motors d’èmbol d’encesa per compressió (motors

dièsel o semidièsel), ncaa
34301209 Components per a motors d’èmbol d’encesa per compressió (motors dièsel o

semidièsel) ncaa
34302 Altres components i accessoris ncaa per a vehicles automòbils
343020 Altres components i accessoris ncaa per a vehicles automòbils
34302010 Para-xocs amb els components
34302023 Guarnicions de frens muntades
34302025 Frens i servofrens, amb els components, excepte les guarnicions de frens muntades
34302033 Caixes de canvi
34302035 Eixos amb diferencial (fins i tot amb altres òrgans de transmissió)
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34302037 Eixos portadors amb els components
34302040 Rodes, amb els components i accessoris
34302050 Amortidors de suspensió
34302061 Radiadors de vehicles automòbils
34302063 Silenciadors i tubs d’escapament
34302065 Embragatges amb els components
34302067 Volants, columnes i caixes, de direcció
34302080 Coixins de seguretat “airbags” amb sistema per inflar incorporat
34302091 Dipòsits de combustible
34302093 Dispositius de climatització
34302095 Dispositius de suspensió, excepte dels amortidors
34302097 Dispositius de transmissió, excepte de les caixes de canvi i eixos
34302099 Altres components i accessoris ncaa per a vehicles automòbils
34303 Cinturons de seguretat, coixins de seguretat (“airbags”) i altres components i acces-

soris de carrosseries (incloses les cabines)
343030 Cinturons de seguretat, coixins de seguretat (“airbags”) i altres components i acces-

soris de carrosseries (incloses les cabines)
34303030 Cinturons de seguretat
34303090 Altres components i accessoris de carrosseries (incloses les cabines)
34309 Serveis de muntatge de components i accessoris de vehicles automòbils, ncaa
343090 Serveis de muntatge de components i accessoris de vehicles automòbils, ncaa
34309000 Serveis de muntatge de components i accessoris de vehicles automòbils, ncaa

35 ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT
351 Construcció i reparació naval
3511 Construcció i reparació de vaixells, excepte d’esbarjo i d’esport
35111 Vaixells de guerra
351110 Vaixells de guerra
35111000 Vaixells de guerra
35112 Vaixells per al transport de persones i mercaderies
351121 Transatlàntics, transbordadors i vaixells similars per al transport de persones
35112133 Transatlàntics i vaixells similars per al transport de persones, per a la navegació

marítima, longitud superior o igual a 12 m
35112135 Transbordadors per a la navegació marítima, longitud superior o igual a 12 m
35112190 Transbordadors i vaixells similars per al transport de persones, excepte per a la

navegació marítima
351122 Vaixells cisterna
35112233 Petroliers per a la navegació marítima, longitud superior o igual a 12 m
35112235 Vaixells cisterna, per a productes químics, per a la navegació marítima, longitud

superior o igual aa 12 m
35112290 Vaixells cisterna, excepte per a la navegació marítima
351123 Vaixells frigorífics, excepte vaixells cisterna
35112330 Vaixells frigorífics  per a la navegació marítima, longitud superior o igual a 12 m,

excepte els vaixells cisterna
35112390 Vaixells frigorífics, excepte els vaixells cisterna i per a la navegació marítima
351124 Vaixells per al transport de mercaderies i per al transport mixt de persones i mercade-

ries ncaa
35112410 Transportadors de gra per a la navegació marítima, longitud superior o igual a 12 m
35112420 Transportadors combinats per a la navegació marítima, longitud superior o igual a

12 m
35112430 Transportadors de mercaderies en general per a la navegació marítima, longitud

superior o igual a 12 m
35112440 Porta contenidors complets per a la navegació marítima, longitud superior o igual a

12 m
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35112450 Vaixells amb accés per a vehicles per a la navegació marítima, longitud superior o
igual a 12 m

35112460 Transportadors de vehicles per a la navegació marítima, longitud superior o igual a 12
m

35112473 Transportadors de gas liquat de petroli per a la navegació marítima, longitud superior
o igual a 12 m

35112475 Transportadors de gas liquat natural per a la navegació marítima, longitud superior o
igual a 12 m

35112480 Altres vaixells per al transport de mercaderies i per al transport mixt de persones i
mercaderies ncaa, sense propulsió mecànica

35112490 Altres vaixells per al transport de mercaderies i per al transport mixt de persones i
mercaderies ncaa, amb propulsió mecànica

35113 Vaixells de pesca i altres vaixells especials
351131 Vaixells de pesca, vaixells factoria i altres vaixells per al tractament i conservació de

productes de la pesca
35113130 Vaixells de pesca, vaixells factoria i altres vaixells per al tractament i conservació de

productes de la pesca per a la navegació marítima
35113190 Vaixells de pesca, vaixells factoria i altres vaixells per al tractament i conservació de

productes de la pesca, excepte per a la navegació marítima
351132 Remolcadors i vaixells empenyedors
35113230 Remolcadors
35113250 Vaixells empenyedors per a la navegació marítima, longitud superior o igual a 12 m
35113290 Vaixells empenyedors, excepte per a la navegació marítima
351133 Dragues, vaixells far, vaixells bomba i pontons grua  i vaixells ncaa
35113330 Dragues per a la navegació marítima
35113353 Vaixells far, vaixells bomba i pontons grua, i altres vaixells per a la navegació marítima
35113355 Dics flotants per a la navegació marítima
35113370 Dragues, vaixells far, vaixells bomba i pontons grua i vaixells ncaa, excepte per a la

navegació marítima
35113393 Vaixells ncaa (inclosos els de salvament que no siguin de rems) per a la navegació

marítima
35113395 Vaixells ncaa (inclosos els de salvament que no siguin de rems) , excepte per a la

navegació marítima
35114 Plataformes de perforació o explotació, flotants i submergibles
351140 Plataformes de perforació o explotació, flotants i submergibles
35114000 Plataformes de perforació o explotació, flotants i submergibles
35115 Artefactes flotants
351150 Artefactes flotants
35115000 Artefactes flotants
35116 Vaixells i altres artefactes flotants per a desballestament
351160 Vaixells i altres artefactes flotants per a desballestament
35116000 Vaixells i altres artefactes flotants per a desballestament
35119 Serveis de reparació i manteniment, recondicionament i equipament de vaixells,

plataformes i artefactes flotants
351191 Serveis de reparació i manteniment de vaixells, plataformes i artefactes flotants
35119100 Serveis de reparació i manteniment de vaixells, plataformes i artefactes flotants
351192 Serveis de recondicionament de vaixells, plataformes i artefactes flotants
35119200 Serveis de recondicionament de vaixells, plataformes i artefactes flotants
351193 Serveis d’equipament de vaixells, plataformes i artefactes flotants
35119350 Serveis d’equipament de vaixells, plataformes i artefactes flotants
3512 Construcció i reparació d’embarcacions d’esbarjo i esportives
35121 Construcció i reparació d’embarcacions d’esbarjo i esportives
351211 Vaixells de vela d’esbarjo i esportius
35121130 Vaixells de vela (fins i tot amb motor auxiliar) per a la navegació marítima, longitud

superior o igual a 12 m
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35121153 Vaixells de vela (fins i tot amb motor auxiliar) de pes unitari inferior o igual a 100 kg,
excepte per a la navegació marítima

35121155 Vaixells de vela (fins i tot amb motor auxiliar) de pes unitari superior a 100 kg i  longi-
tud inferior o igual a 7,5 m, excepte per a la navegació marítima

35121157 Vaixells de vela (fins i tot amb motor auxiliar) de pes unitari superior a 100 kg i longitud
superior a 7,5 m i inferior a 12 m, excepte per a la navegació marítima

351212 Embarcacions inflables d’esbarjo i esportives
35121234 Embarcacions inflables, de pes unitari inferior a 100 kg
35121237 Embarcacions inflables, de pes unitari superior o igual a 100 kg
351213 Altres embarcacions d’esbarjo i esportives, embarcacions de rems i piragües
35121330 Vaixells amb motor (excepte els forabord) per a la navegació marítima, longitud

superior o igual a 12 m, excepte els forabord
35121355 Vaixells amb motor  de longitud inferior o igual a 7 m, excepte els forabord i per a la

navegació marítima
35121357 Vaixells amb motor de longitud inferior a 12 m i superior a 7 m,  excepte els forabord i

per a la navegació marítima
35121393 Iots, vaixells i embarcacions d’esbarjo i esportives ncaa, pes unitari inferior o igual a

100 kg
35121395 Iots, vaixells i embarcacions d’esbarjo i esportives ncaa, pes unitari superior a 100 kg i

de longitud inferior o igual a 7,5 m
35121397 Iots, vaixells i embarcacions d’esbarjo i esportives ncaa, pes unitari superior a 100 kg i

longitud superior a 7,5 m
35129 Serveis de manteniment, reparació, recondicionament i equipament d’embarcacions

d’esbarjo i esportives
351290 Serveis de manteniment, reparació, recondicionament i equipament d’embarcacions

d’esbarjo i esportives
35129000 Serveis de manteniment, reparació, recondicionament i equipament d’embarcacions

d’esbarjo i esportives
352 Material ferroviari
3520 Material ferroviari
35201 Locomotores i tènders
352011 Locomotores i locotractors, amb subministrament exterior d’energia elèctrica
35201100 Locomotores i locotractors, amb subministrament exterior d’energia elèctrica
352012 Locomotores dièsel elèctriques
35201200 Locomotores dièsel elèctriques
352013 Locomotores ncaa i tènders
35201330 Locomotores i locotractors, d’acumuladors elèctrics
35201390 Locomotores, locotractors ncaa i tènders
35202 Automotors i tramvies amb motor, excepte els vehicles de manteniment o de serveis

de les vies fèrries o similars
352020 Automotors i tramvies amb motor, excepte els vehicles de manteniment o de serveis

de les vies fèrries o similars
35202030 Automotors i tramvies amb motor, amb subministrament exterior d’energia elèctrica i

automotors de metros pesants automàtics i tramvies i metros lleugers
35202090 Automotors i tramvies amb motor ncaa, excepte els vehicles de manteniment o de

serveis de les vies fèrries o similars
35203 Material ferroviari ncaa
352031 Vehicles de manteniment o de serveis de les vies fèrries o similars (inclosos els

autopropulsats)
35203100 Vehicles de manteniment o de serveis de les vies fèrries o similars (inclosos els

autopropulsats)
352032 Vagons de passatgers, furgons d’equipatges, vagons de correus i altres vagons

especials, per a vies fèrries i similars
35203200 Vagons de passatgers, furgons d’equipatges, vagons de correus i altres vagons

especials, per a vies fèrries i similars
352033 Vagons per al transport de mercaderies sobre carrils
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35203330 Vagons cisterna i similars, vagons isotèrmics, refrigerants o frigorífics i altres vagons
coberts i tancats per al transport de mercaderies sobre carrils

35203350 Vagons de descàrrega automàtica, vagons oberts, amb una paret fixa d’altura superi-
or a 60 cm i altres vagons per al transport de mercaderies sobre carrils ncaa

35204 Components de vehicles per a vies fèrries o similars, material fix de vies fèrries i
similars, aparells mecànics de senyalització, seguretat, control o comandament, per a
vies fèrries o similars i els components

352040 Components de vehicles per a vies fèrries o similars, material fix de vies fèrries i
similars, aparells mecànics de senyalització, seguretat, control o comandament, per a
vies fèrries o similars i els components

35204030 Components de vehicles per a vies fèrries o similars
35204055 Material fix i aparells per a vies fèrries i similars
35204058 Components, colats o emmotllats, de fosa, ferro o acer, i altres components de

material fix i aparells mecànics de senyalització, seguretat, control o comandament,
per a vies fèrries o similars, excepte elèctrics

35204059 Aparells mecànics de senyalització, seguretat, control i comandament, per a vies
fèrries i similars (carreteres, aeroports, àrees de serveis), excepte elèctrics, ncaa

35209 Serveis de reparació i manteniment, recondicionament i equipament de locomotores
de ferrocarril i tramvia, i altres materials ferroviaris rodants

352091 Serveis de reparació i manteniment de locomotores de ferrocarril i tramvia, i material
ferroviari rodant

35209100 Serveis de reparació i manteniment de locomotores de ferrocarril i tramvia, i material
ferroviari rodant

352092 Serveis de recondicionament i equipament de locomotores de ferrocarril i tramvia, i
material ferroviari rodant

35209200 Serveis de recondicionament i equipament de locomotores de ferrocarril i tramvia, i
material ferroviari rodant

353 Construcció aeronàutica i espacial
3530 Construcció aeronàutica i espacial
35301 Motors per a aeronaus i naus espacials, aparells per al llançament d’aeronaus,

dispositius d’aterratge sobre coberta, simuladors de vol en terra i els components
353011 Motors per a l’aviació d’èmbol alternatiu o rotatiu, d’encesa per guspira (motors

d’explosió)
35301100 Motors per a l’aviació d’èmbol alternatiu o rotatiu, d’encesa per guspira (motors

d’explosió)
353012 Turboreactors i turbopropulsors
35301210 Turboreactors d’empenta inferior o igual a 25 kN
35301230 Turboreactors d’empenta superior a 25 kN
35301250 Turbopropulsors de potència inferior o igual a 1.100 kW
35301270 Turbopropulsors de potència superior a 1.100 kW
353013 Propulsors a reacció, excepte els turboreactors
35301300 Propulsors a reacció, excepte els turboreactors
353014 Aparells i dispositius per a llançament d’aeronaus, aparells i dispositius d’aterratge

sobre coberta o aparells i dispositius similars, simuladors de vol i els components
35301430 Aparells i dispositius per a llançament d’aeronaus, per a aterratge en portavions i

aparells i dispositius similars i els components
35301450 Simuladors de vol amb els components
353015 Components de motors per a aeronaus
35301500 Components de motors per a aeronaus
353016 Components de turboreactors o de turbopropulsors
35301600 Components de turboreactors o de turbopropulsors
35302 Balons aerostàtics i dirigibles, planadors, ales delta i altres aeronaus sense propulsió

mecànica
353021 Planadors i ales delta
35302100 Planadors i ales delta
353022 Balons aerostàtics i dirigibles, i altres aeronaus sense propulsió mecànica
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35302200 Balons aerostàtics i dirigibles, i altres aeronaus sense propulsió mecànica
35303 Helicòpters i avions, i altres aeronaus ncaa
353031 Helicòpters
35303130 Helicòpters de pes en buit inferior o igual a 2.000 kg
35303150 Helicòpters de pes en buit superior a 2.000 kg
353032 Avions i altres aeronaus ncaa de pes en buit inferior o igual a 2.000 kg
35303200 Avions i altres aeronaus ncaa de pes en buit inferior o igual a 2.000 kg
353033 Avions i altres aeronaus ncaa de pes en buit superior a 2.000 kg i inferior o igual a

15.000 kg
35303300 Avions i altres aeronaus ncaa de pes en buit superior a 2.000 kg i inferior o igual a

15.000 kg
353034 Avions i altres aeronaus ncaa de pes en buit superior a 15.000 kg
35303400 Avions i altres aeronaus ncaa de pes en buit superior a 15.000 kg
35304 Naus espacials (inclosos els satèl·lits) i vehicles de llançament de naus espacials
353040 Naus espacials (inclosos els satèl·lits) i vehicles de llançament de naus espacials
35304000 Naus espacials (inclosos els satèl·lits) i vehicles de llançament de naus espacials
35305 Components d’aeronaus i naus espacials ncaa
353050 Components d’aeronaus i naus espacials ncaa
35305030 Hèlices i rotors amb els components
35305050 Trens d’aterratge amb els components
35305090 Components d’avions, helicòpters o vehicles espacials (inclosos els satèl·lits) i vehi-

cles de llançament
35309 Serveis de reparació, manteniment i revisió d’aeronaus i motors d’aeronaus
353091 Serveis de reparació i manteniment d’aeronaus i motors d’aeronaus
35309100 Serveis de reparació i manteniment d’aeronaus i motors d’aeronaus
353092 Serveis de revisió d’aeronaus i motors d’aeronaus
35309230 Serveis de revisió de motors d’aeronaus
35309250 Serveis de revisió d’helicòpters
35309270 Serveis de revisió d’avions i altres aeronaus
353099 Serveis industrials per a la construcció aeronàutica i espacial
35309900 Serveis industrials per a la construcció aeronàutica i espacial
354 Motocicletes i bicicletes
3541 Motocicletes
35411 Motocicletes
354111 Motocicletes i ciclomotors amb motor d’èmbol alternatiu, de cilindrada inferior o igual

a 50 cc
35411100 Motocicletes i ciclomotors amb motor d’èmbol alternatiu, de cilindrada inferior o igual

a 50 cc
354112 Motocicletes i ciclomotors amb motor d’èmbol alternatiu, de cilindrada superior a 50

cc
35411213 Escúters amb motor d’èmbol alternatiu, de cilindrada superior a 50 cc i inferior o igual

a 250 cc, escúter
35411215 Motocicletes i ciclomotors amb motor d’èmbol alternatiu, de cilindrada superior a 50

cc i inferior o igual a 250 cc, excepte els escúters
35411230 Motocicletes amb motor d’èmbol alternatiu, de cilindrada superior a 250 cc i inferior o

igual a 500 cc
35411250 Motocicletes amb motor d’èmbol alternatiu, de cilindrada superior a 500 cc i inferior o

igual a 800 cc
35411270 Motocicletes amb motor d’èmbol alternatiu, de cilindrada superior a 800 cc
354113 Motocicletes i ciclomotors ncaa, sidecars
35411300 Motocicletes i ciclomotors ncaa, sidecars
35412 Components i accessoris de motocicletes, ciclomotors i sidecars
354120 Components i accessoris de motocicletes, ciclomotors i sidecars
35412030 Sellons de motocicletes, ciclomotors i sidecars
35412090 Components i accessoris de motocicletes, ciclomotors i sidecars, excepte els sellons
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35419 Serveis industrials per a la fabricació de motocicletes
354199 Serveis industrials per a la fabricació de motocicletes
35419900 Serveis industrials per a la fabricació de motocicletes
3542 Bicicletes
35421 Bicicletes
354210 Bicicletes
35421030 Bicicletes i altres cicles (inclosos els tricicles de repartiment), sense motor ni roda-

ments de boles
35421051 Bicicletes de ciclocròs i BMX
35421052 Bicicletes tot terreny
35421053 Bicicletes monotub plegables o no plegables
35421054 Bicicletes de passeig
35421055 Bicicletes d’esport
35421056 Bicicletes de competició
35421059 Bicicletes i altres cicles ncaa
35422 Components i accessoris de bicicletes
354220 Components i accessoris de bicicletes
35422013 Quadres de bicicletes
35422015 Forquilles de bicicletes
35422019 Components de bicicletes (de quadres i forquilles, pinyons lliures, de frens, de bieles i

altres ncaa)
35422023 Llandes de bicicletes
35422025 Rajos de bicicletes
35422027 Boixes de bicicletes sense fre
35422033 Boixes de bicicletes amb fre
35422039 Frens de bicicletes ncaa
35422040 Sellons de bicicletes
35422053 Pedals de bicicletes
35422055 Bieles i plats amb biela de bicicletes
35422063 Manillars de bicicletes
35422065 Portaequipatges de bicicletes
35422067 Canvis de marxa de bicicletes
35429 Serveis industrials per a la fabricació de bicicletes
354299 Serveis industrials per a la fabricació de bicicletes
35429900 Serveis industrials per a la fabricació de bicicletes
3543 Vehicles per a persones amb discapacitat
35431 Vehicles per a persones amb discapacitat
354311 Vehicles per a persones amb discapacitat
35431130 Cadires de rodes i altres vehicles per a persones amb discapacitat, sense mecanisme

de propulsió
35431190 Cadires de rodes i altres vehicles per a persones amb discapacitat, amb mecanisme

de propulsió
354312 Components i accessoris de cadires de rodes i altres vehicles per a persones amb

discapacitat
35431200 Components i accessoris de cadires de rodes i altres vehicles per a persones amb

discapacitat
35439 Serveis industrials per a la fabricació, reparació i manteniment de vehicles per a

persones amb discapacitat
354390 Serveis de reparació i manteniment de vehicles per a persones amb discapacitat
35439000 Serveis de reparació i manteniment de vehicles per a persones amb discapacitat
354399 Serveis industrials per a la fabricació de vehicles per a persones amb discapacitat
35439900 Serveis industrials per a la fabricació de vehicles per a persones amb discapacitat
355 Materials de transport ncaa
3550 Materials de transport ncaa
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35501 Materials de transport ncaa
355010 Materials de transport ncaa
35501000 Materials de transport ncaa
35509 Serveis industrials per a la fabricació, reparació i manteniment d’altres materials de

transport
355090 Serveis de reparació i manteniment d’altres materials de transport
35509000 Serveis de reparació i manteniment d’altres materials de transport
355099 Serveis industrials per a la fabricació d’altres materials de transport
35509900 Serveis industrials per a la fabricació d’altres materials de transport

DN MANUFACTURES DIVERSES
36 MOBLES I MANUFACTURES NCAA
361 Mobles
3611 Cadires i altres seients
36111 Seients i els components, excepte els seients de dentista, perruqueria i similars
361111 Seients amb una carcassa de metall
36111110 Seients per a aeronaus
36111130 Seients per a automòbils
36111155 Seients giratoris d’altura ajustable, farcits, amb respatller i equipats amb rodes o

patins
36111159 Seients giratoris d’altura ajustable, excepte farcits, amb respatller i equipats amb

rodes o patins
36111175 Seients amb una carcassa de metall, entapissats, per a oficina
36111179 Seients amb una carcassa de metall, entapissats, ncaa
36111190 Seients amb una carcassa de metall, no entapissats, ncaa
361112 Seients amb una carcassa de fusta
36111210 Seients transformables en llit, excepte material d’acampar o de jardí
36111230 Seients de rotang, vímet, bambú o matèries similars
36111255 Seients amb carcassa de fusta, entapissats, per a oficina
36111259 Seients amb carcassa de fusta, entapissats, ncaa
36111290 Seients amb carcassa de fusta, no entapissats, ncaa
361113 Altres seients ncaa
36111305 Seients de jardí, sintètics
36111309 Altres seients, excepte de jardi, sintètics
361114 Components de seients
36111410 Components de seients de fusta
36111433 Components de seients de metall
36111435 Components de seients de materials sintètics
36111439 Components de seients d’altres materials ncaa
36112 Serveis d’entapissat de cadires i altres seients
361120 Serveis d’entapissat de cadires i altres seients
36112000 Serveis d’entapissat de cadires i altres seients
36119 Serveis industrials per a la fabricació, reparació i manteniment de cadires i altres

seients
361190 Serveis de reparació i manteniment de seients
36119000 Serveis de reparació i manteniment de seients
361199 Serveis industrials per a la fabricació de cadires i altres seients
36119900 Serveis industrials per a la fabricació de cadires i altres seients
3612 Altres mobles d’oficina i d’establiments comercials
36121 Altres mobles d’oficina i d’establiments comercials
361211 Altres mobles metàl·lics d’oficina
36121110 Taules metàl·liques d’oficina per dibuixar
36121130 Taules metàl·liques de despatx (excepte per dibuixar), d’alçària inferior o igual a 80 cm
36121153 Taules metàl·liques ncaa, d’alçària inferior o igual a 80 cm
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36121155 Prestatgeries d’oficina i altres tipus de mobiliari d’oficina, alçària inferior o igual a 80
cm

36121173 Armaris metàl·lics amb portes, persianes o portelles, d’oficina, d’alçària superior a 80
cm

36121175 Armaris metàl·lics amb calaixos, classificadors i fitxers, d’oficina, d’alçària superior a
80 cm

36121195 Mobles metàl·lics d’oficina d’elements compostos per a separació, d’alçària superior a
80 cm

36121199 Mobles metàl·lics d’oficina ncaa, d’alçària superior a 80 cm
361212 Mobles de fusta d’oficina
36121230 Taules de fusta d’oficina, d’alçària inferior o igual a 80 cm
36121253 Mobles de fusta d’oficina ncaa, d’alçària inferior o igual a 80 cm
36121255 Mobles de fusta d’oficina (armaris i prestatgeries), ncaa, d’alçària inferior o igual a 80

cm
36121273 Mobles de fusta d’oficina, compostos, d’alçària superior a 80 cm
36121275 Mobles de fusta d’oficina (armaris i prestatgeries), d’alçària superior a 80 cm
36121295 Mobles de fusta d’oficina, d’elements compostos per a separació, alçària superior a

80 cm
36121299 Mobles de fusta d’oficina ncaa, d’alçària superior a 80 cm
361213 Mobles de fusta d’establiments comercials
36121300 Mobles de fusta d’establiments comercials
36129 Serveis industrials per a la fabricació de mobles d’oficina i d’establiments comercials
361299 Serveis industrials per a la fabricació de mobles d’oficina i d’establiments comercials
36129900 Serveis industrials per a la fabricació de mobles d’oficina i d’establiments comercials
3613 Mobles de cuina i bany
36131 Mobles de cuina i bany
361310 Mobles de cuina i bany
36131050 Mobles de fusta de cuina, elements de cuines
36131090 Mobles de fusta de cuina, excepte els elements de cuines
36139 Serveis industrials per a la fabricació de mobles de cuina i bany
361399 Serveis industrials per a la fabricació de mobles de cuina i bany
36139900 Serveis industrials per a la fabricació de mobles de cuina i bany
3614 Mobles ncaa
36141 Mobles ncaa
361411 Mobles metàl·lics ncaa
36141100 Mobles metàl·lics ncaa
361412 Mobles de fusta de dormitoris, menjadors i sales d’estar
36141235 Llits de fusta
36141239 Mobles de fusta de dormitoris, excepte llits
36141250 Mobles de fusta de menjadors i sales d’estar
361413 Mobles de fusta ncaa, de bany
36141303 Mobles de fusta de banys
36141305 Mobles de fusta de jardí
36141309 Altres mobles de fusta ncaa
361414 Mobles de plàstic i d’altres matèries (inclosos els de canya, vímet, bambú o materials

similars)
36141433 Mobles de plàstic ncaa de bany
36141435 Mobles de plàstic de jardí
36141439 Altres mobles de plàstic ncaa
36141450 Mobles d’altres matèries (inclosos els de canya, vímet, bambú o materials similars)

ncaa
361415 Components de mobles
36141530 Components de mobles de metall
36141550 Components de mobles de fusta
36141590 Components de mobles d’altres matèries



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 241

Codi
CCPA-96 Rev.1 Descripció

36142 Serveis de l’acabament de mobles, excepte l’entapissat de cadires i seients
361420 Serveis de l’acabament de mobles, excepte l’entapissat de cadires i seients
36142000 Serveis de l’acabament de mobles, excepte l’entapissat de cadires i seients
36149 Serveis de reparació, manteniment i restauració de mobles
361490 Serveis de reparació, manteniment i restauració de mobles
36149000 Serveis de reparació, manteniment i restauració de mobles
3615 Somiers i matalassos
36151 Somiers i matalassos
361511 Somiers
36151100 Somiers
361512 Matalassos, excepte suports per a matalassos
36151230 Matalassos de cautxú cel·lular
36151250 Matalassos de plàstic cel·lular
36151270 Matalassos de molles metàl·liques
36151290 Matalassos d’altres matèries ncaa
36159 Serveis industrials per a la fabricació de matalassos
361599 Serveis industrials per a la fabricació de matalassos
36159900 Serveis industrials per a la fabricació de matalassos
362 Articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars
3621 Monedes i medalles
36211 Monedes i medalles
362110 Monedes i medalles
36211000 Monedes i medalles
36219 Serveis industrials per a la fabricació de monedes i medalles
362199 Serveis industrials per a la fabricació de monedes i medalles
36219900 Serveis industrials per a la fabricació de monedes i medalles
3622 Articles de joieria, orfebreria i argenteria
36221 Articles de joieria, orfebreria i argenteria
362211 Perles cultivades, pedres precioses i semiprecioses (incloses les sintètiques o recons-

tituïdes) treballades, però sense enfilar ni muntar
36221110 Perles cultivades, treballades, sense enfilar ni muntar
36221130 Diamants no industrials, treballats d’altres maneres que simplement serrats o desbas-

tats, sense muntar ni enfilar
36221150 Pedres precioses o semiprecioses treballades d’altres maneres que simplement

serrades o desbastades, sense muntar ni enfilar, excepte els diamants
36221170 Pedres precioses o semiprecioses sintètiques, treballades d’altres maneres que

simplement serrades o desbastades, sense muntar ni enfilar, excepte els diamants
362212 Diamants industrials, treballats d’altres maneres que simplement serrats o desbastats;

pólvores de pedres precioses o semiprecioses naturals o sintètiques
36221230 Diamants industrials, treballats d’altres maneres que simplement serrats o desbastats,

sense muntar ni enfilar
36221250 Pólvores de pedres precioses o semiprecioses naturals o sintètiques
362213 Articles de joieria i articles d’orfebreria amb els components
36221330 Articles de joieria amb els components, de metalls preciosos o xapats de metalls

preciosos (fins i tot revestits o xapats)
36221351 Articles d’orfebreria amb els components, d’argent (fins i tot revestits o xapats)
36221353 Articles d’orfebreria amb els components, d’altres metalls preciosos ncaa
36221355 Articles d’orfebreria amb els components, xapats de metalls preciosos sobre metalls

comuns
362214 Articles de metalls preciosos o xapats de metalls preciosos ncaa, articles de perles

fines o cultivades, de pedres precioses o semiprecioses sintètiques o reconstituïdes
36221430 Articles de metalls preciosos o xapats de metalls preciosos ncaa, excepte els catalit-

zadors de platí, en forma de teles o enreixats
36221450 Articles de perles fines o cultivades, de pedres precioses o semiprecioses sintètiques

o reconstituïdes
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36221470 Catalitzadors de platí, en forma de teles o enreixats
36222 Serveis de transformació de pedres precioses i articles de joieria
362220 Serveis de transformació de pedres precioses i articles de joieria
36222000 Serveis de transformació de pedres precioses i articles de joieria
363 Instruments musicals
3630 Instruments musicals
36301 Instruments musicals
363011 Pianos, inclosos els automàtics, clavicordis i altres instruments musicals de corda

amb teclat
36301110 Pianos verticals nous
36301130 Pianos de cua
36301150 Pianos (inclosos els automàtics, clavicordis i altres instruments musicals de corda

amb teclat) ncaa
363012 Instruments musicals de corda ncaa
36301235 Violins
36301239 Instruments musicals de corda ncaa, d’arquet
36301250 Guitarres
36301290 Instruments musicals de corda ncaa, excepte els d’arquet
363013 Orgues de tub i teclat, harmòniums i instruments similars, acordions i instruments

similars, harmòniques
36301310 Orgues de tub i teclat, harmòniums i instruments similars de teclat i llengüetes metàl·-

liques lliures
36301330 Acordions i instruments similars
36301350 Harmòniques
363014 Instruments musicals de vent ncaa
36301410 Instruments musicals de vent anomenats “metalls”
36301440 Instruments musicals de vent ncaa, inclosos els de coure
363015 Instruments musicals o de teclat en els quals el so es produeix o s’amplifica elèctrica-

ment
36301510 Orgues
36301533 Pianos digitals
36301537 Sintetitzadors
36301540 Teclats electrònics i altres instruments elèctrics de teclat, excepte els acordions
36301550 Guitarres elèctriques
36301590 Altres instruments elèctrics ncaa
363016 Instruments musicals ncaa
36301630 Instruments musicals de percussió
36301650 Caixes de música, orquestrions, reclams, xiulets i similars
363017 Metrònoms i diapasons, mecanismes de caixes de música, cordes harmòniques per a

instruments musicals
36301730 Metrònoms, diapasons i mecanismes de caixes de música
36301750 Cordes harmòniques per a instruments musicals
363018 Components i accessoris d’instruments musicals
36301813 Components i accessoris de pianos
36301815 Components i accessoris per a harmòniums i similars
36301817 Components i accessoris per a orgues, guitarres i acordions, elèctrics
36301830 Components i accessoris per a guitarres, violins, arpes i altres instruments musicals

de corda
36301895 Components i accessoris per als instruments musicals de vent
36301897 Components i accessoris d’instruments musicals ncaa
36309 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment d’instru-

ments musicals
363091 Serveis d’instal·lació d’instruments musicals
36309100 Serveis d’instal·lació d’instruments musicals
363092 Serveis de reparació i manteniment d’instruments musicals
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36309200 Serveis de reparació i manteniment d’instruments musicals
363099 Serveis industrials per a la fabricació d’instruments musicals
36309900 Serveis industrials per a la fabricació d’instruments musicals
364 Articles d’esport
3640 Articles d’esport
36401 Articles d’esport
364011 Esquís per a la neu i altres articles per a la pràctica de l’esquí de neu,, patins de gel i

patins de rodes amb els components
36401133 Esquís de fons
36401135 Esquís, excepte els de fons
36401137 Fixacions per a esquís i altres articles per a la pràctica de l’esquí de neu
36401153 Patins de gel
36401155 Patins de rodes
36401157 Components i accessoris per a patins de gel i de rodes
364012 Esquís nàutics, planxes, planxes de vela i altres articles per a la pràctica d’esports

nàutics
36401200 Esquís nàutics, planxes, planxes de vela i altres articles per a la pràctica d’esports

nàutics
364013 Articles i material de gimnàstica i atletisme
36401300 Articles i material de gimnàstica i atletisme
364014 Altres articles i material per als esports i jocs a l’aire lliure i piscines, incloses les

infantils
36401410 Guants, mitenes i manyoples, de cuir, dissenyats específicament per a la pràctica de

l’esport
36401430 Bastons (clubs) i altres articles per al golf
36401450 Articles i material per a tennis de taula
36401463 Raquetes de tennis
36401465 Raquetes de bàdminton i similars, xarxes
36401480 Pilotes, excepte les de golf i les de tennis de taula
36401490 Altres articles i material per als esports i jocs a l’aire lliure, ncaa i piscines, incloses les

infantils
364015 Canyes de pescar, hams i altres articles per a la pesca amb canya, caçapapallones i

articles de caça ncaa
36401530 Canyes de pescar, hams i rodets
36401550 Articles per a la pesca amb canya, caçapapallones i articles de caça ncaa
36409 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment de material

esportiu
364090 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de material esportiu
36409000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de material esportiu
364099 Serveis industrials per a la fabricació d’articles d’esport
36409900 Serveis industrials per a la fabricació d’articles d’esport
365 Jocs i joguines
3650 Jocs i joguines
36501 Nines que representen éssers humans amb els components, i joguines que represen-

ten animals o éssers no humans
365011 Nines que representen éssers humans
36501100 Nines que representen éssers humans
365012 Joguines que representen animals o éssers no humans
36501230 Joguines que representen animals o éssers no humans, farcides
36501253 Joguines que representen animals o éssers no humans, no farcides, de fusta
36501255 Joguines que representen animals o éssers no humans, no farcides, de plàstic
36501259 Joguines que representen animals o éssers no humans, no farcides, excepte les de

fusta i plàstic
365013 Components i complements de nines que representen éssers humans
36501330 Peces de vestir amb els complements, calçats i barrets per a nines que representen

éssers humans
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36501350 Components i accessoris per a nines que representen éssers humans, ncaa
36502 Trens de joguina amb els accessoris, altres maquetes o construccions de mida

reduïda i joguines de construcció
365020 Trens de joguina  amb els accessoris, altres maquetes o construccions de mida

reduïda i joguines de construcció
36502030 Trens de joguina elèctrics (inclosos els carrils, senyals i altres accessoris)
36502055 Models reduïts per acoblar de plàstic, excepte els trens de joguina elèctrics
36502059 Models reduïts per acoblar, excepte els de plàstic i els trens de joguina elèctrics
36502093 Assortiment i joguines de construcció, de fusta
36502095 Assortiment i joguines de construcció, de plàstic
36502099 Assortiment i joguines de construcció, excepte de fusta i plàstic
36503 Altres joguines, inclosos els instruments musicals de joguina
365031 Joguines de rodes dissenyades per muntar-hi els nens, cotxes i cadires de rodes per

a nines
36503130 Cotxes i cadires de rodes per a nines
36503150 Joguines de rodes dissenyades per muntar-hi els nens (tricicles, patins i similars)
365032 Trencaclosques
36503250 Trencaclosques de fusta
36503290 Trencaclosques, excepte els de fusta
365033 Altres joguines ncaa
36503310 Instruments i aparells de música, de joguina
36503330 Altres joguines presentades en assortits, ncaa
36503343 Joguines i models amb motor, de plàstic
36503349 Joguines i models amb motor, excepte els de plàstic
36503350 Armes de joguina
36503363 Altres joguines de plàstic
36503365 Altres joguines de cautxú
36503367 Altres joguines de matèries tèxtils
36503373 Altres joguines de metall i models en miniatura obtinguts per emmotllament
36503375 Altres joguines de metall ncaa
36503379 Altres joguines d’altres matèries ncaa
36504 Articles per a jocs de societat, taula i saló
365041 Cartes
36504100 Cartes
365042 Consoles de videojocs per a receptor de televisió o amb una pantalla incorporada i

altres jocs d’habilitat o atzar amb pantalla electrònica
36504200 Consoles de videojocs per a receptor de televisió o amb una pantalla incorporada i

altres jocs d’habilitat o atzar amb pantalla electrònica
365043 Articles per al billar, articles per a jocs de societat, taula i saló; altres jocs que funcio-

nen amb monedes o fitxes
36504310 Billars i els accessoris
36504330 Jocs activats mitjançant moneda o fitxa, excepte els jocs de bitlles automàtiques
36504355 Circuits elèctrics de cotxe (jocs de competició)
36504359 Articles per a jocs de societat, taula i saló, ncaa
36509 Serveis industrials per a la fabricació, instal·lació, reparació i manteniment d’equips

per a bitlles automàtiques i altres articles per a jocs de societat, de taula i de saló
365090 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’equips per a bitlles automàtiques i

altres articles per a jocs de societat, de taula i de saló
36509000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’equips per a bitlles automàtiques i

altres articles per a jocs de societat, de taula i de saló
365099 Serveis industrials per a la fabricació de jocs i joguines
36509900 Serveis industrials per a la fabricació de jocs i joguines
366 Altres articles manufacturats
3661 Bijuteria
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36611 Bijuteria
366110 Bijuteria
36611030 Botons de puny i similars de metalls comuns (inclosos els argentats, daurats o

platinats)
36611050 Bijuteria de metalls comuns (inclosos els argentats, daurats o platinats) ncaa
36611090 Bijuteria, excepte de metalls comuns
36619 Serveis industrials per a la fabricació de bijuteria
366199 Serveis industrials per a la fabricació de bijuteria
36619900 Serveis industrials per a la fabricació de bijuteria
3662 Escombres, brotxes i raspalls
36621 Escombres, brotxes i raspalls
366211 Escombres i raspalls per a la neteja domèstica
36621110 Escombres i escombretes de branques o altres matèries vegetals lligades en feixos

(fins i tot amb mànec)
36621130 Escombres mecàniques d’ús manual, excepte de motor
36621153 Raspalls d’ús domèstic
36621155 Raspalls i raspalls escombra per a la neteja de superfícies
36621157 Raspalls per a la llar ncaa
36621190 Altres raspalls ncaa
366212 Brotxes i raspalls d’ús personal, pinzells i brotxes per a la pintura i l’escriptura i

pinzells per a l’aplicació de cosmètica, raspalls de dents
36621210 Raspalls de dents
36621235 Raspalls per als cabells
36621237 Brotxes per a l’afaitada i altres raspalls per a la higiene personal
36621250 Pinzells i brotxes per a la pintura artística i pinzells per escriure
36621270 Pinzells per a l’aplicació de cosmètics
366213 Brotxes i pinzells per pintar, emblanquinar, envernissar o similars, monyeques i rodets

per pintar; raspalls que constitueixen components de màquines, d’aparells o de
vehicles, ncaa

36621333 Brotxes i pinzells rectangulars per a pintar, emblanquinar i similars
36621335 Brotxes i pinzells rodons, plans o ovals per envernissar o pintar
36621350 Monyeques i rodets per pintar
36621370 Raspalls que constitueixen components de màquines, aparells o vehicles, ncaa
36629 Serveis industrials per a la fabricació d’escombres, brotxes i raspalls
366299 Serveis industrials per a la fabricació d’escombres, brotxes i raspalls
36629900 Serveis industrials per a la fabricació d’escombres, brotxes i raspalls
3663 Altres articles manufacturats ncaa
36631 Cavallets, gronxadors, casetes de tir i altres atraccions de fira, circs, zoològics i

teatres ambulants
366310 Cavallets, gronxadors, casetes de tir i altres atraccions de fira, circs, zoològics i

teatres ambulants
36631000 Cavallets, gronxadors, casetes de tir i altres atraccions de fira, circs, zoològics i

teatres ambulants
36632 Estris per escriure
366321 Bolígrafs, retoladors i marcadors amb punta de feltre i altres puntes poroses i portami-

nes
36632113 Bolígrafs de tinta líquida
36632115 Bolígrafs amb cos o tap de metalls preciosos o xapats de metalls preciosos, excepte

de tinta líquida
36632117 Bolígrafs amb cartutx recanviable, excepte de tinta líquida
36632119 Bolígrafs ncaa
36632130 Retoladors i marcadors amb punta de feltre o altres puntes poroses
36632150 Portamines
366322 Plomes estilogràfiques i altres plomes
36632230 Plomes per dibuixar amb tinta xinesa
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36632255 Plomes estilogràfiques i plomes, amb cos o tap de metalls preciosos o xapats de
metalls preciosos, excepte per dibuixar amb tinta xinesa

36632259 Plomes estilogràfiques i altres plomes ncaa
366323 Joc d’estris per escriure, portaplomes i portallapis i articles similars, amb els compo-

nents
36632310 Conjunt o assortits d’articles que pertanyin, almenys, a dos dels quatre grups se-

güents: bolígrafs, retoladors, estilogràfiques i altres plomes i portamines
36632335 Recanvis per a bolígrafs, amb punta de tinta líquida
36632339 Recanvis per a bolígrafs, excepte els de punta de tinta líquida
36632353 Plomins amb les puntes
36632355 Articles per escriure ncaa
366324 Llapis, llapis de colors, mines, pastels, carbonets, guixos per escriure o dibuixar i

sabó de sastre
36632410 Llapis
36632430 Mines per a llapis o per a portamines
36632450 Carbonets, guixos per escriure o dibuixar, pastels i sabó de sastre
366325 Pissarres i taulers per escriure o dibuixar; datadors, segells, numeradors i articles

similars manuals; cintes per a màquines d’escriure o cintes similars; tampons
36632510 Pissarres i taulers per escriure o dibuixar
36632530 Datadors, segells, numeradors i articles similars manuals
36632550 Tampons
36632570 Cintes per a màquines d’escriure i cintes similars
36633 Paraigües, bastons, botons, motlles per a botons i tancaments de diferents tipus, amb

els components
366331 Paraigües, ombrel·les i para-sols, bastons, bastons seient, fuets, xurriaques i articles

similars
36633130 Paraigües, ombrel·les i para-sols
36633150 Bastons, bastons seient, fuets, xurriaques i articles similars
366332 Components, guarniments i accessoris de paraigües, ombrel·les, bastons, bastons

seient, fuets, xurriaques i similars
36633200 Components, guarniments i accessoris de paraigües, ombrel·les, bastons, bastons

seient, fuets, xurriaques i similars
366333 Botons i botons de pressió amb els components, tancaments de cremalleres
36633333 Botons de pressió amb els components
36633335 Botons de plàstic, sense folrar amb matèries tèxtils
36633337 Botons de metalls comuns, sense folrar amb matèries tèxtils
36633339 Botons ncaa
36633350 Tancaments de cremallera
366334 Formes per a botons i altres components de botons, esbossos de botons, compo-

nents de tancaments de cremalleres
36633430 Formes per a botons i altres components de botons i esbossos de botons
36633450 Components de tancaments de cremalleres
36634 Linòleum, revestiments de terres formats per aplicacions en suports tèxtils, inclosos

els tallats
366340 Linòleum, revestiments de terres formats per aplicacions en suports tèxtils, inclosos

els tallats
36634000 Linòleum, revestiments de terres formats per aplicacions en suports tèxtils, inclosos

els tallats
36635 Productes de cabell humà o pèl animal i productes similars de matèries tèxtils
366350 Productes de cabell humà o pèl animal i productes similars de matèries tèxtils
36635030 Cabells pentinats, afinats, blanquejats o preparats d’altres maneres, llana, pèl d’ani-

mal i altres matèries tèxtils, preparats per a perruques
36635050 Perruques, barbes, celles, pestanyes, flocs i articles similars de cabell, pèl animal o de

matèries tèxtils i manufactures de cabell, ncaa
36636 Encenedors, pipes i broquets per a cigars i cigarrets amb els components, escala-

borns per a la fabricació de pipes
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366361 Encenedors, pipes i broquets per a cigars i cigarrets amb els components
36636110 Encenedors
36636130 Pipes i cassoletes, excepte els escalaborns de fusta o arrels
36636150 Broquets per a cigarros i cigarrets i components de pipes de fumar
36636170 Escalaborns de fusta o arrels
366362 Components d’encenedors, ferroceri i altres aliatges pirofòrics, articles de matèries

inflamables ncaa
36636210 Ferroceri i altres aliatges pirofòrics, articles de matèries inflamables, ncaa
36636230 Components d’encenedors, excepte pedres i metxes
366363 Llumins
36636300 Llumins
366364 Combustibles líquids i gasos combustibles liquats en recipients, per a encenedors de

capacitat inferior o igual a 300 cc
36636400 Combustibles líquids i gasos combustibles liquats en recipients, per a encenedors de

capacitat inferior o igual a 300 cc
36637 Articles ncaa
366371 Articles per a festes, carnestoltes i altres diversions, inclosos els articles de màgia i de

broma
36637130 Articles per a festes de Nadal
36637150 Articles per a festes, carnestoltes o altres diversions (inclosos els articles de màgia i

de broma), excepte els de Nadal
366372 Cotxets i cadires d’infants amb els components
36637230 Cotxets i cadires d’infants
36637250 Components de cotxets i de cadires d’infants
366373 Pintes, passadors i articles similars, agulles de ganxo, bigudins, polvoritzadors de

tocador i els suports i bronges per aplicar cosmètics
36637315 Pintes, passadors i articles similars, de cautxú endurit o plàstic
36637319 Pintes, passadors i articles similars, d’altres matèries
36637330 Agulles de ganxo, bigudins i articles similars per al pentinat amb els  components
36637350 Polvoritzadors de tocador, les seves muntures i caps de muntura
36637370 Bronges i similars per a l’aplicació de pólvores o cosmètics o productes de tocador
366374 Instruments, aparells i models dissenyats per a demostracions
36637400 Instruments, aparells i models dissenyats per a demostracions
366375 Espelmes, ciris i similars
36637500 Espelmes, ciris i similars
366376 Flors, fulles i fruites artificials, amb els components
36637650 Flors, fulles i fruites artificials, amb els components, de plàstic
36637690 Flors, fulles i fruites artificials, amb els components, excepte els de plàstic
366377 Articles diversos ncaa
36637710 Manufactures de tripa, bufetes o tendons
36637720 Pells preparades d’aus amb plomes o plomissol, plomes i els components
36637730 Vori, os i altres matèries animals per tallar amb les manufactures
36637740 Matèries vegetals o minerals per tallar, treballades amb les manufactures i manufactu-

res de cera, excepte les espelmes
36637750 Tamissos, sedassos i garbells de mà
36637770 Termos i altres recipients isotèrmics, muntats i aïllats al buit, amb els components
36637790 Maniquins i articles similars, autòmates i escenes animades per a aparadors
36639 Serveis de taxidermia
366390 Serveis de taxidermia
36639000 Serveis de taxidermia

37 SERVEIS DE RECICLATGE
371 Serveis de reciclatge de ferralla i residus de metall
3710 Serveis de reciclatge de ferralla i residus de metall
37101 Serveis de reciclatge de ferralla i residus de metall
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371010 Serveis de reciclatge de ferralla i residus de metall
37101010 Serveis de valorització de ferralla
37101020 Serveis de valorització de metalls i compostos amb metalls
37101030 Serveis de valorització de bidons metàl·lics
37101040 Serveis de valorització de cables
37101050 Serveis de valorització de vehicles fora d’ús
37101090 Serveis de valorització de residus de metall ncaa
37102 Serveis de desballestament de vaixells, plataformes i artefactes flotants
371020 Serveis de desballestament de vaixells, plataformes i artefactes flotants
37102000 Serveis de desballestament de vaixells, plataformes i artefactes flotants
372 Serveis de reciclatge de residus no metàl·lics
3720 Serveis de reciclatge de residus no metàl·lics
37201 Serveis de reciclatge de residus no metàl·lics
372010 Serveis de reciclatge de residus no metàl·lics
37201010 Serveis de valorització de residus carnis
37201020 Serveis de valorització de paper i cartó
37201030 Serveis de valorització de residus alimentaris
37201040 Serveis de valorització de vidre
37201051 Serveis de valorització de dissolvents
37201052 Serveis de valorització d’hidrocarburs
37201059 Serveis de valorització de substàncies químiques orgàniques ncaa
37201060 Serveis de valorització de plàstics
37201070 Serveis de valorització de bidons no metàl·lics
37201080 Serveis de valorització de fusta
37201092 Serveis de valorització de substàncies químiques inorgàniques
37201093 Serveis de valorització de tèxtils
37201094 Serveis de valorització de runa i residus de la construcció
37201095 Serveis de valorització de pneumàtics
37201099 Serveis de valorització de residus no metàl·lics ncaa

E ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA
EE ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AGUA
40 ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIGUA CALENTA
401 Serveis de producció i distribució d’energia elèctrica
4011 Serveis de producció d’energia elèctrica
40111 Energia elèctrica
401110 Energia elèctrica
40111020 Energia elèctrica d’origen tèrmic, centrals de PCCE (produïda a partir de combustibles

fòssils, biomassa o residus)
40111030 Energia elèctrica d’origen tèrmic (excepte de centrals de PCCE, produïda a partir de

combustibles fòssils, biomassa o residus)
40111050 Energia elèctrica d’origen nuclear (produïda per centrals nuclears)
40111072 Energia hidroelèctrica (produïda per centrals hidroelèctriques)
40111073 Energia elèctrica d’origen eòlic (produïda mitjançant turbines eòliques)
40111075 Energia elèctrica d’origen solar (produïda mitjançant cèl·lules fotovoltaiques, connec-

tades a la xarxa)
40111077 Energia elèctrica d’origen geotèrmic (generada per centrals geotèrmiques, connecta-

des a xarxa)
40111079 Energia elèctrica d’altres tipus (cèl·lules energètiques i similars, connectades a la

xarxa)
40112 Elements combustibles (cartutxos) esgotats (irradiats) de reactors nuclears
401120 Elements combustibles (cartutxos) esgotats (irradiats) de reactors nuclears
40112000 Elements combustibles (cartutxos) esgotats (irradiats) de reactors nuclears
4012 Serveis de transport d’energia elèctrica
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40121 Serveis de transport d’energia elèctrica
401210 Serveis de transport d’energia elèctrica
40121000 Serveis de transport d’energia elèctrica
4013 Serveis de distribució i comerç d’energia elèctrica
40131 Serveis de distribució i comerç d’energia elèctrica
401311 Serveis de distribució d’energia elèctrica
40131100 Serveis de distribució d’energia elèctrica
401312 Serveis de comerç d’energia elèctrica
40131200 Serveis de comerç d’energia elèctrica
402 Gas manufacturat i serveis de distribució de combustibles gasosos per conductes

urbans, excepte gasoductes
4021 Gas manufacturat
40211 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i gasos similars, excepte els gasos de petroli
402110 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i gasos similars, excepte els gasos de petroli
40211003 Gas de coqueria (gas recuperat com a producte derivat de les coqueries)
40211005 Gas d’alt forn (gas recuperat com a producte derivat dels alts forns)
40211007 Gas de fàbrica de gas (gasos que s’obtenen mitjançant la carbonització, craqueig,

conversió, gasificació o bé per simple mescla de gas i/o aire en fàbriques de gas)
40211008 Gas de convertidor a l’oxigen (gas recuperat com a producte derivat de la producció

de l’acer en convertidors a l’oxigen)
4022 Serveis de distribució i comerç de combustibles gasosos per conductes urbans,

excepte gasoductes
40221 Serveis de distribució i comerç de combustibles gasosos per conductes urbans,

excepte gasoductes
402211 Serveis de distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte

gasoductes
40221100 Serveis de distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte

gasoductes
402212 Serveis de comerç de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte gaso-

ductes
40221200 Serveis de comerç de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte gaso-

ductes
403 Serveis de producció i distribució de vapor i aigua calenta
4030 Serveis de producció i distribució de vapor i aigua calenta
40301 Serveis de producció i distribució de vapor i aigua calenta
403010 Serveis de producció i distribució de vapor i aigua calenta
40301003 Calor de central calorífica (produïda a partir de combustibles fòssils, biomassa o

residus, venuda a tercers)
40301005 Calor geotèrmica (produïda en camps geotèrmics, venuda a tercers)
40301007 Calor de centrals de PCCE (produïda per centrals de producció combinada de calor i

electricitat, venuda a tercers)
40301009 Altres tipus de calor (recuperació de calor residual, calor resultant de processos

químics i altres, venuda a tercers)
41 SERVEIS DE CAPTACIÓ, POTABILITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
410 Serveis de captació, potabilització i distribució d’aigua
4100 Serveis de captació, potabilització i distribució d’aigua
41001 Aigua natural
410011 Aigua potable
41001100 Aigua potable
410012 Aigua no potable
41001200 Aigua no potable
41002 Serveis de distribució d’aigua
410020 Serveis de distribució d’aigua
41002000 Serveis de distribució d’aigua
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F TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
FF TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
45 TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
451 Treballs de preparació d’obres
4511 Treballs de demolició i moviment de terres
45111 Treballs de demolició, esplanació i neteja del terreny
451111 Treballs de demolició
45111100 Treballs de demolició
451112 Treballs d’esplanació i neteja del terreny
45111200 Treballs d’esplanació i neteja del terreny
45112 Treballs d’excavació i moviment de terres
451121 Treballs de perforació de rases
45112100 Treballs de perforació de rases
451122 Treballs d’aixecament de capes superficials contaminades
45112200 Treballs d’aixecament de capes superficials contaminades
451123 Treballs de remodelació del terreny
45112300 Treballs de remodelació del terreny
451124 Treballs d’excavació i moviment de terres ncaa
45112400 Treballs d’excavació i moviment de terres ncaa
45113 Treballs de preparació del terreny per a la mineria
451130 Treballs de preparació del terreny per a la mineria
45113000 Treballs de preparació del terreny per a la mineria
4512 Treballs de perforacions i sondatges
45121 Treballs de perforacions i sondatges
451210 Treballs de perforacions i sondatges
45121000 Treballs de perforacions i sondatges
452 Treballs de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil
4521 Treballs de construcció d’edificis i obres singulars d’enginyeria civil (ponts, túnels,

etc.)
45211 Treballs de construcció d’immobles (obres de nova planta, d’ampliació, modificació i

renovació)
452111 Treballs de construcció d’immobles d’un i dos habitatges
45211100 Treballs de construcció d’immobles d’un i dos habitatges
452112 Treballs de construcció d’immobles de diversos habitatges
45211200 Treballs de construcció d’immobles de diversos habitatges
452113 Treballs de construcció de magatzems i edificis industrials
45211300 Treballs de construcció de magatzems i edificis industrials
452114 Treballs de construcció d’edificis comercials
45211400 Treballs de construcció d’edificis comercials
452115 Treballs de construcció d’altres tipus d’immobles
45211500 Treballs de construcció d’altres tipus d’immobles
45212 Treballs de construcció de ponts, carreteres elevades, túnels i passos subterranis
452121 Treballs de construcció de ponts i carreteres elevades
45212100 Treballs de construcció de ponts i carreteres elevades
452122 Treballs de construcció de túnels i passos subterranis
45212200 Treballs de construcció de túnels i passos subterranis
45213 Treballs de construcció de conduccions, línies de telecomunicacions i instal·lacions

elèctriques (cables), de llarga distància
452131 Treballs de construcció de conduccions de petroli i de gas, de llarga distància
45213100 Treballs de construcció de conduccions de petroli i de gas, de llarga distància
452132 Treballs de construcció d’altres conduccions (incloses les d’aigua) de llarga distància
45213200 Treballs de construcció d’altres conduccions (incloses les d’aigua) de llarga distància
452133 Treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques per a ferrocarrils de llarga distància
45213300 Treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques per a ferrocarrils de llarga distància
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452134 Treballs de construcció d’altres instal·lacions elèctriques de superfície de llarga
distància

45213400 Treballs de construcció d’altres instal·lacions elèctriques de superfície de llarga
distància

452135 Treballs de construcció d’altres instal·lacions elèctriques subterrànies de llarga
distància

45213500 Treballs de construcció d’altres instal·lacions elèctriques subterrànies de llarga
distància

452136 Treballs de construcció de línies de telecomunicacions de superfície de llarga distàn-
cia

45213600 Treballs de construcció de línies de telecomunicacions de superfície de llarga distàn-
cia

452137 Treballs de construcció de línies de telecomunicacions subterrànies de llarga distància
45213700 Treballs de construcció de línies de telecomunicacions subterrànies de llarga distància
45214 Treballs de construcció de conduccions, línies de telecomunicacions i instal·lacions

elèctriques (cables), locals i urbanes
452141 Treballs de construcció de conduccions d’aigua i de sanejament, locals i urbanes
45214100 Treballs de construcció de conduccions d’aigua i de sanejament, locals i urbanes
452142 Treballs de construcció de conduccions de gas, locals i urbanes
45214200 Treballs de construcció de conduccions de gas, locals i urbanes
452143 Treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques de superfície, locals i urbanes
45214300 Treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques de superfície, locals i urbanes
452144 Treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques subterrànies, locals i urbanes
45214400 Treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques subterrànies, locals i urbanes
452145 Treballs de construcció de línies telefòniques i altres línies de telecomunicacions de

superfície, locals i urbanes
45214500 Treballs de construcció de línies telefòniques i altres línies de telecomunicacions de

superfície, locals i urbanes
452146 Treballs de construcció de línies telefòniques i altres línies de telecomunicacions

subterrànies, locals i urbanes
45214600 Treballs de construcció de línies telefòniques i altres línies de telecomunicacions

subterrànies, locals i urbanes
45215 Treballs de construcció de centrals elèctriques i per a la mineria i la indústria
452151 Treballs de construcció de centrals elèctriques
45215100 Treballs de construcció de centrals elèctriques
452152 Treballs de construcció per a la mineria i la indústria
45215200 Treballs de construcció per a la mineria i la indústria
45216 Treballs de construcció d’altres estructures i per a obres d’enginyeria ncaa
452161 Treballs de construcció d’estructures per a estadis i altres terrenys esportius
45216100 Treballs de construcció d’estructures per a estadis i altres terrenys esportius
452162 Treballs de construcció d’estructures per a piscines
45216200 Treballs de construcció d’estructures per a piscines
452163 Treballs de construcció d’estructures per a altres instal·lacions esportives i recreatives
45216300 Treballs de construcció d’estructures per a altres instal·lacions esportives i recreatives
452164 Treballs de construcció per a obres d’enginyeria ncaa
45216400 Treballs de construcció per a obres d’enginyeria ncaa
45217 Muntatge d’estructures i construccions prefabricades
452171 Muntatge d’edificis residencials prefabricats
45217100 Muntatge d’edificis residencials prefabricats
452172 Muntatge d’edificis no residencials prefabricats
45217200 Muntatge d’edificis no residencials prefabricats
452173 Muntatge d’altres estructures i construccions prefabricades ncaa
45217300 Muntatge d’altres estructures i construccions prefabricades ncaa
4522 Treballs de construcció de cobertes i d’estructures de tancament
45221 Treballs de construcció de cobertes i teulades
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452211 Treballs de construcció d’armadures per a cobertes
45221100 Treballs de construcció d’armadures per a cobertes
452212 Treballs de recobriment i pintura de cobertes
45221200 Treballs de recobriment i pintura de cobertes
452213 Treballs de col·locació d’escopidors i canalons
45221300 Treballs de col·locació d’escopidors i canalons
45222 Treballs d’impermeabilització
452220 Treballs d’impermeabilització
45222000 Treballs d’impermeabilització
4523 Treballs de construcció d’autopistes, carreteres, pistes d’aterratge, vies fèrries i

centres esportius
45231 Treballs de construcció d’autopistes, carreteres, pistes d’aterratge i vies fèrries
452311 Treballs de fonamentació per a carreteres i carrers
45231100 Treballs de fonamentació per a carreteres i carrers
452312 Treballs de pavimentació per a carreteres i carrers
45231200 Treballs de pavimentació per a carreteres i carrers
452313 Treballs de construcció de vies fèrries
45231300 Treballs de construcció de vies fèrries
452314 Treballs de construcció de pistes d’aterratge
45231400 Treballs de construcció de pistes d’aterratge
452315 Treballs de senyalització amb pintura en carreteres, estacionaments i superfícies

similars
45231500 Treballs de senyalització amb pintura en carreteres, estacionaments i superfícies

similars
45232 Treballs de construcció per a instal·lacions esportives i recreatives, excepte edificis i

estructures
452321 Treballs de construcció per a instal·lacions esportives, excepte edificis i estructures
45232100 Treballs de construcció per a instal·lacions esportives, excepte edificis i estructures
452322 Treballs de construcció per a instal·lacions recreatives, excepte edificis i estructures
45232200 Treballs de construcció per a instal·lacions recreatives, excepte edificis i estructures
4524 Treballs de construcció per a obres hidràuliques
45241 Treballs de construcció per a obres hidràuliques
452411 Treballs de construcció d’instal·lacions portuàries
45241100 Treballs de construcció d’instal·lacions portuàries
452412 Treballs de construcció de dics i preses, canals, sèquies i aqüeductes
45241200 Treballs de construcció de dics i preses, canals, sèquies i aqüeductes
452413 Treballs de construcció de rescloses, comportes i altres estructures hidromecàniques
45241300 Treballs de construcció de rescloses, comportes i altres estructures hidromecàniques
452414 Treballs de dragatge i altres obres hidràuliques
45241400 Treballs de dragatge i altres obres hidràuliques
4525 Treballs de construcció especialitzats ncaa
45251 Treballs de bastimentada
452510 Treballs de bastimentada
45251000 Treballs de bastimentada
45252 Treballs de fonamentació i perforació de pous d’aigua
452521 Treballs de fonamentació (inclosa la instal·lació de pilots)
45252100 Treballs de fonamentació (inclosa la instal·lació de pilots)
452522 Treballs de perforació de pous d’aigua
45252200 Treballs de perforació de pous d’aigua
45253 Treballs de formigó
452531 Treballs de formigó armat
45253100 Treballs de formigó armat
452532 Treballs de formigó ncaa
45253200 Treballs de formigó ncaa
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45254 Treballs de muntatge de peces d’acer per a la construcció
452541 Treballs de muntatge de peces d’acer per a la construcció d’immobles
45254100 Treballs de muntatge de peces d’acer per a la construcció d’immobles
452542 Treballs de muntatge de peces d’acer per a la construcció d’altres estructures,

excepte immobles
45254200 Treballs de muntatge de peces d’acer per a la construcció d’altres estructures,

excepte immobles
45255 Treballs de paleta
452550 Treballs de paleta
45255000 Treballs de paleta
45256 Altres treballs de construcció especialitzats ncaa
452561 Treballs d’instal·lació de xemeneies industrials
45256100 Treballs d’instal·lació de xemeneies industrials
452562 Altres treballs de construcció especialitzats ncaa, excepte instal·lació de xemeneies

industrials
45256200 Altres treballs de construcció especialitzats ncaa, excepte instal·lació de xemeneies

industrials
453 Treballs d’instal·lacions d’edificis i obres
4531 Treballs d’instal·lació elèctrica
45311 Treballs d’instal·lació elèctrica
453111 Treballs d’instal·lació elèctrica en edificis residencials
45311100 Treballs d’instal·lació elèctrica en edificis residencials
453112 Treballs d’instal·lació elèctrica en edificis no residencials
45311200 Treballs d’instal·lació elèctrica en edificis no residencials
453113 Treballs d’instal·lació elèctrica per a altres projectes de construcció
45311300 Treballs d’instal·lació elèctrica per a altres projectes de construcció
45312 Treballs d’instal·lació de sistemes d’alarma contra incendis i antirobatori i antenes

domèstiques
453121 Treballs d’instal·lació de sistemes d’alarma contra incendis
45312100 Treballs d’instal·lació de sistemes d’alarma contra incendis
453122 Treballs d’instal·lació de sistemes d’alarma antirobatori
45312200 Treballs d’instal·lació de sistemes d’alarma antirobatori
453123 Treballs d’instal·lació d’antenes domèstiques
45312300 Treballs d’instal·lació d’antenes domèstiques
45313 Treballs d’instal·lació d’ascensors i escales mecàniques
453130 Treballs d’instal·lació d’ascensors i escales mecàniques
45313000 Treballs d’instal·lació d’ascensors i escales mecàniques
45314 Treballs d’instal·lació elèctrica d’edificis ncaa
453141 Treballs d’instal·lació elèctrica de sistemes de telecomunicacions
45314100 Treballs d’instal·lació elèctrica de sistemes de telecomunicacions
453142 Treballs d’instal·lació elèctrica de calefactors i altres equips elèctrics per a immobles
45314200 Treballs d’instal·lació elèctrica de calefactors i altres equips elèctrics per a immobles
4532 Treballs d’aïllament tèrmic, acústic i antivibratori
45321 Treballs d’aïllament tèrmic, acústic i antivibratori
453211 Treballs d’aïllament tèrmic
45321100 Treballs d’aïllament tèrmic
453212 Treballs d’aïllament acústic i antivibratori
45321200 Treballs d’aïllament acústic i antivibratori
4533 Treballs de lampisteria i instal·lacions de climatització
45331 Treballs d’instal·lació de calefacció central, ventilació i aire condicionat
453311 Treballs d’instal·lació de calefacció central
45331100 Treballs d’instal·lació de calefacció central
453312 Treballs d’instal·lació de ventilació i aire condicionat
45331200 Treballs d’instal·lació de ventilació i aire condicionat
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45332 Treballs d’estesa de canonades d’aigua i desguàs
453320 Treballs d’estesa de canonades d’aigua i desguàs
45332000 Treballs d’estesa de canonades d’aigua i desguàs
45333 Treballs d’instal·lació de gas
453330 Treballs d’instal·lació de gas
45333000 Treballs d’instal·lació de gas
4534 Instal·lacions d’edificis i obres ncaa
45341 Treballs d’instal·lació de baranes i passamans
453410 Treballs d’instal·lació de baranes i passamans
45341000 Treballs d’instal·lació de baranes i passamans
45342 Treballs d’instal·lació elèctrica ncaa
453421 Treballs d’instal·lació de sistemes d’il·luminació i senyalització per a carreteres,

aeroports i ports
45342100 Treballs d’instal·lació de sistemes d’il·luminació i senyalització per a carreteres,

aeroports i ports
453422 Altres treballs d’instal·lació elèctrica ncaa
45342200 Altres treballs d’instal·lació elèctrica ncaa
45343 Treballs d’instal·lació ncaa
453431 Treballs d’instal·lació de persianes i veles
45343100 Treballs d’instal·lació de persianes i veles
453432 Altres treballs d’instal·lació ncaa
45343200 Altres treballs d’instal·lació ncaa
454 Treballs d’acabament d’edificis i obres
4541 Treballs d’arrebossada
45411 Treballs d’arrebossada
454110 Treballs d’arrebossada
45411000 Treballs d’arrebossada
4542 Treballs d’instal·lacions de fusteria i tancaments metàl·lics
45421 Treballs d’instal.lacions de fusteria i tancaments metàl·lics
454211 Treballs d’instal·lació de portes i finestres
45421100 Treballs d’instal·lació de portes i finestres
454212 Treballs d’instal·lació de tancaments metàl·lics, excepte portes i finestres
45421200 Treballs d’instal·lació de tancaments metàl·lics, excepte portes i finestres
454213 Treballs d’instal·lació de tancaments no metàl·lics, excepte portes i finestres
45421300 Treballs d’instal·lació de tancaments no metàl·lics, excepte portes i finestres
4543 Treballs de revestiment de terres i parets
45431 Treballs de revestiment de terres i parets, de ceràmica, terratzo, marbre, granit,

pissarra i altres pedres
454311 Treballs de revestiment de terres i parets exteriors, de ceràmica, terratzo, marbre,

granit, pissarra i altres pedres
45431100 Treballs de revestiment de terres i parets exteriors, de ceràmica, terratzo, marbre,

granit, pissarra i altres pedres
454312 Treballs de revestiment de terres i parets interiors, de ceràmica, terratzo, marbre,

granit, pissarra i altres pedres
45431200 Treballs de revestiment de terres i parets interiors, de ceràmica, terratzo, marbre,

granit, pissarra i altres pedres
45432 Treballs de revestiment de terres i parets, de parquet, moqueta, linòleum i papers

pintats
454321 Treballs de revestiment de terres i parets, de moqueta i linòleum
45432100 Treballs de revestiment de terres i parets, de moqueta i linòleum
454322 Treballs de revestiment de terres, de parquet i altres fustes similars
45432200 Treballs de revestiment de terres, de parquet i altres fustes similars
454323 Treballs de revestiment de parets ncaa (inclòs l’empaperat)
45432300 Treballs de revestiment de parets ncaa (inclòs l’empaperat)
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45433 Treballs de paleta de decoració interior
454330 Treballs de paleta de decoració interior
45433000 Treballs de paleta de decoració interior
4544 Treballs de vidrieria i pintura
45441 Treballs de vidrieria
454410 Treballs de vidrieria
45441000 Treballs de vidrieria
45442 Treballs de pintura
454421 Treballs de pintura d’interiors d’edificis
45442100 Treballs de pintura d’interiors d’edificis
454422 Treballs de pintura d’exteriors d’edificis
45442200 Treballs de pintura d’exteriors d’edificis
454423 Treballs de pintura d’altres estructures d’enginyeria
45442300 Treballs de pintura d’altres estructures d’enginyeria
4545 Treballs d’acabament d’edificis i obres ncaa
45451 Treballs d’acabament d’edificis i obres ncaa
454511 Treballs de decoració
45451100 Treballs de decoració
454512 Treballs de neteja exterior d’edificis
45451200 Treballs de neteja exterior d’edificis
454513 Altres treballs d’acabament d’edificis i obres ncaa
45451300 Altres treballs d’acabament d’edificis i obres ncaa
455 Serveis de lloguer d’equips de construcció o demolició amb operari
4550 Serveis de lloguer d’equips de construcció o demolició amb operari
45501 Serveis de lloguer d’equips de construcció o demolició amb operari
455010 Serveis de lloguer d’equips de construcció o demolició amb operari
45501000 Serveis de lloguer d’equips de construcció o demolició amb operari

G SERVEIS DE COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS, MOTOCICLETES
I CICLOMOTORS, I ARTICLES PERSONALS I D’ÚS DOMÈSTIC

GG SERVEIS DE COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS, MOTOCICLETES
I CICLOMOTORS, I ARTICLES PERSONALS I D’ÚS DOMÈSTIC

50 SERVEIS DE COMERÇ, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS,
MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; SERVEIS DE COMERÇ AL DETALL DE COMBUS-
TIBLE PER A VEHICLES AUTOMÒBILS

501 Serveis de comerç de vehicles automòbils
5010 Serveis de comerç de vehicles automòbils
50101 Serveis de comerç a l’engròs de vehicles automòbils
501011 Serveis de comerç a l’engròs de camions, autobusos, remolcs i semiremolcs
50101100 Serveis de comerç a l’engròs de camions, autobusos, remolcs i semiremolcs
501012 Serveis de comerç a l’engròs de vehicles automòbils
50101200 Serveis de comerç a l’engròs de vehicles automòbils
501013 Serveis de comerç a l’engròs de caravanes i altres vehicles d’acampada
50101300 Serveis de comerç a l’engròs de caravanes i altres vehicles d’acampada
501014 Serveis de comerç a l’engròs de vehicles automòbils d’ús especial i d’altres vehicles

automòbils
50101400 Serveis de comerç a l’engròs de vehicles automòbils d’ús especial i d’altres vehicles

automòbils
50102 Serveis de comerç al detall de vehicles automòbils
501021 Serveis de comerç al detall de vehicles automòbils nous
50102100 Serveis de comerç al detall de vehicles automòbils nous
501022 Serveis de comerç al detall de vehicles automòbils de segona mà
50102200 Serveis de comerç al detall de vehicles automòbils de segona mà
501023 Serveis de comerç al detall de caravanes i altres vehicles d’acampada
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50102300 Serveis de comerç al detall de caravanes i altres vehicles d’acampada
50103 Serveis d’intermediaris de comerç de vehicles automòbils
501030 Serveis d’intermediaris de comerç de vehicles automòbils
50103010 Serveis d’intermediaris de comerç de vehicles automòbils
50103020 Serveis d’intermediaris de comerç de camions, autobusos i similars
50103030 Serveis d’intermediaris de comerç de caravanes i altres vehicles d’acampada
502 Serveis de manteniment i reparació de vehicles automòbils
5020 Serveis de manteniment i reparació de vehicles automòbils
50201 Serveis de manteniment i reparació de vehicles automòbils
502011 Serveis de manteniment i reparació ordinaris de vehicles automòbils
50201100 Serveis de manteniment i reparació ordinaris de vehicles automòbils
502012 Serveis de reparació del sistema elèctric de vehicles automòbils
50201200 Serveis de reparació del sistema elèctric de vehicles automòbils
502013 Serveis de reparació de pneumàtics (inclòs l’ajustament i l’equilibrament de rodes) de

vehicles automòbils
50201300 Serveis de reparació de pneumàtics (inclòs l’ajustament i l’equilibrament de rodes) de

vehicles automòbils
502014 Serveis de reparació de carrosseria i similars (reparació de portes, panys, finestretes,

pintura i col·lisions) de vehicles automòbils
50201400 Serveis de reparació de carrosseria i similars (reparació de portes, panys, finestretes,

pintura i col·lisions) de vehicles automòbils
50202 Serveis de manteniment i reparació de vehicles de motor, excepte vehicles automòbils
502021 Serveis de manteniment i reparació ordinaris de vehicles de motor, excepte vehicles

automòbils
50202100 Serveis de manteniment i reparació ordinaris de vehicles de motor, excepte vehicles

automòbils
502022 Serveis de reparació del sistema elèctric de vehicles de motor, excepte vehicles

automòbils
50202200 Serveis de reparació del sistema elèctric de vehicles de motor, excepte vehicles

automòbils
502023 Serveis de reparació de carrosseria i similars (reparació de portes, panys, finestretes,

pintura i col·lisions) de vehicles de motor, excepte vehicles automòbils
50202300 Serveis de reparació de carrosseria i similars (reparació de portes, panys, finestretes,

pintura i col·lisions) de vehicles de motor, excepte vehicles automòbils
50203 Serveis relacionats amb els vehicles automòbils ncaa
502031 Serveis de rentatge d’automòbils i similars
50203100 Serveis de rentatge d’automòbils i similars
502032 Serveis d’assistència a la carretera per a vehicles automòbils
50203200 Serveis d’assistència a la carretera per a vehicles automòbils
503 Serveis de comerç de recanvis i accessoris de vehicles automòbils
5030 Serveis de comerç de recanvis i accessoris de vehicles automòbils
50301 Serveis de comerç a l’engròs de recanvis i accessoris de vehicles automòbils
503011 Serveis de comerç a l’engròs de pneumàtics de vehicles automòbils
50301100 Serveis de comerç a l’engròs de pneumàtics de vehicles automòbils
503012 Serveis de comerç a l’engròs de recanvis i accessoris de vehicles automòbils, excepte

pneumàtics
50301200 Serveis de comerç a l’engròs de recanvis i accessoris de vehicles automòbils, excepte

pneumàtics
50302 Serveis de comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles automòbils
503021 Serveis de comerç al detall de pneumàtics de vehicles automòbils
50302100 Serveis de comerç al detall de pneumàtics de vehicles automòbils
503022 Serveis de comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles automòbils, excepte

pneumàtics
50302200 Serveis de comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles automòbils, excepte

pneumàtics
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50303 Serveis d’intermediaris de comerç de recanvis i accessoris de vehicles automòbils
503030 Serveis d’intermediaris de comerç de recanvis i accessoris de vehicles automòbils
50303010 Serveis d’intermediaris de comerç a l’engròs de recanvis i accessoris de vehicles

automòbils
50303020 Serveis d’intermediaris de comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles

automòbils
504 Serveis de comerç, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus

recanvis i accessoris
5040 Serveis de comerç, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus

recanvis i accessoris
50401 Serveis de comerç a l’engròs de motocicletes i ciclomotors i dels recanvis i accessoris
504010 Serveis de comerç a l’engròs de motocicletes i ciclomotors i dels recanvis i accessoris
50401000 Serveis de comerç a l’engròs de motocicletes i ciclomotors i dels recanvis i accessoris
50402 Serveis de comerç al detall de motocicletes i ciclomotors i dels recanvis i accessoris
504020 Serveis de comerç al detall de motocicletes i ciclomotors i dels recanvis i accessoris
50402000 Serveis de comerç al detall de motocicletes i ciclomotors i dels recanvis i accessoris
50403 Serveis d’intermediaris de comerç de motocicletes i ciclomotors i dels recanvis i

accessoris
504030 Serveis d’intermediaris de comerç de motocicletes i ciclomotors i dels recanvis i

accessoris
50403000 Serveis d’intermediaris de comerç de motocicletes i ciclomotors i dels recanvis i

accessoris
50404 Serveis de manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors
504040 Serveis de manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors
50404000 Serveis de manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors
505 Serveis de comerç al detall de carburants per a l’automoció
5050 Serveis de comerç al detall de carburants per a l’automoció
50501 Serveis de comerç al detall de carburants per a l’automoció
505010 Serveis de comerç al detall de carburants per a l’automoció
50501000 Serveis de comerç al detall de carburants per a l’automoció

51 SERVEIS DE COMERÇ A L’ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ (EXCEPTE
VEHICLES AUTOMÒBILS I MOTOCICLETES)

511 Serveis d’intermediaris del comerç (excepte vehicles automòbils i motocicletes)
5111 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de primeres matèries agràries, animals

vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats
51111 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de primeres matèries agràries, animals

vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats
511111 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs d’animals vius
51111100 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs d’animals vius
511112 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de primeres matèries agràries, primeres

matèries tèxtils i productes semielaborats
51111200 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de primeres matèries agràries, primeres

matèries tèxtils i productes semielaborats
5112 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de combustibles, minerals, metalls i

productes químics industrials
51121 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de combustibles, minerals, metalls i

productes químics industrials
511211 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de combustibles
51121100 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de combustibles
511212 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de minerals i metalls
51121200 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de minerals i metalls
511213 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes químics industrials
51121300 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes químics industrials
5113 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de fusta i materials de construcció
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51131 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de fusta i materials de construcció
511311 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de fusta, suro i dels seus productes
51131100 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de fusta, suro i dels seus productes
511312 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs d’altres materials de construcció
51131200 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs d’altres materials de construcció
5114 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de maquinària, equips industrials,

embarcacions i aeronaus
51141 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de maquinària, equips industrials,

embarcacions i aeronaus
511411 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de maquinària d’oficina i equips informà-

tics
51141100 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de maquinària d’oficina i equips informà-

tics
511412 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs d’altres tipus de maquinària i equips

industrials
51141200 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs d’altres tipus de maquinària i equips

industrials
511413 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs d’embarcacions i aeronaus
51141300 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs d’embarcacions i aeronaus
5115 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de mobles, articles per a la llar i ferrete-

ria
51151 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de mobles, articles per a la llar i ferrete-

ria
511510 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de mobles, articles per a la llar i ferrete-

ria
51151000 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de mobles, articles per a la llar i ferrete-

ria
5116 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes tèxtils, peces de vestir,

calçat i articles de pell i cuir
51161 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes tèxtils, peces de vestir,

calçat i articles de pell i cuir
511611 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes tèxtils
51161100 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes tèxtils
511612 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat
51161200 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat
511613 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs d’articles de pell i cuir
51161300 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs d’articles de pell i cuir
5117 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes alimentaris, begudes i

tabac
51171 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes alimentaris, begudes i

tabac
511711 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes alimentaris i begudes
51171100 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes alimentaris i begudes
511712 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de tabac
51171200 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de tabac
5118 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs especialitzats en la venda de productes

específics o grups de productes ncaa
51181 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs especialitzats en la venda de productes

específics o grups de productes ncaa
511811 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes farmacèutics, mèdics i

cosmètics
51181100 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes farmacèutics, mèdics i

cosmètics
511812 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes ncaa
51181200 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes ncaa
5119 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs no especialitzat de productes diversos
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51191 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs no especialitzat de productes diversos
511910 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs no especialitzat de productes diversos
51191000 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs no especialitzat de productes diversos
512 Serveis de comerç a l’engròs de primeres matèries agràries i d’animals vius
5121 Serveis de comerç a l’engròs de cereals, llavors i aliments per al bestiar
51211 Serveis de comerç a l’engròs de cereals, llavors i aliments per al bestiar
512111 Serveis de comerç a l’engròs de cereals
51211100 Serveis de comerç a l’engròs de cereals
512112 Serveis de comerç a l’engròs de llavors, excepte d’oleaginoses
51211200 Serveis de comerç a l’engròs de llavors, excepte d’oleaginoses
512113 Serveis de comerç a l’engròs de llavors oleaginoses
51211300 Serveis de comerç a l’engròs de llavors oleaginoses
512114 Serveis de comerç a l’engròs d’aliments per al bestiar
51211400 Serveis de comerç a l’engròs d’aliments per al bestiar
512115 Serveis de comerç a l’engròs de primeres matèries agràries ncaa
51211500 Serveis de comerç a l’engròs de primeres matèries agràries ncaa
5122 Serveis de comerç a l’engròs de flors i plantes
51221 Serveis de comerç a l’engròs de flors i plantes
512210 Serveis de comerç a l’engròs de flors i plantes
51221010 Serveis de comerç a l’engròs de flors i plantes decoratives
51221020 Serveis de comerç a l’engròs de plantes, excepte les decoratives
5123 Serveis de comerç a l’engròs d’animals vius
51231 Serveis de comerç a l’engròs d’animals vius
512310 Serveis de comerç a l’engròs d’animals vius
51231010 Serveis de comerç a l’engròs de bestiar boví
51231020 Serveis de comerç a l’engròs de bestiar oví
51231030 Serveis de comerç a l’engròs de bestiar porcí
51231040 Serveis de comerç a l’engròs de bestiar ncaa
5124 Serveis de comerç a l’engròs de cuirs i pells
51241 Serveis de comerç a l’engròs de cuirs i pells
512410 Serveis de comerç a l’engròs de cuirs i pells
51241000 Serveis de comerç a l’engròs de cuirs i pells
5125 Serveis de comerç a l’engròs de tabac en brut
51251 Serveis de comerç a l’engròs de tabac en brut
512510 Serveis de comerç a l’engròs de tabac en brut
51251000 Serveis de comerç a l’engròs de tabac en brut
513 Serveis de comerç a l’engròs de productes alimentaris, begudes i tabac
5131 Serveis de comerç a l’engròs de fruites, patates i verdures
51311 Serveis de comerç a l’engròs de fruites, patates i verdures
513111 Serveis de comerç a l’engròs de patates
51311100 Serveis de comerç a l’engròs de patates
513112 Serveis de comerç a l’engròs de verdures, fruites i fruita seca sense elaborar
51311200 Serveis de comerç a l’engròs de verdures, fruites i fruita seca sense elaborar
5132 Serveis de comerç a l’engròs de carn i productes carnis
51321 Serveis de comerç a l’engròs de carn i productes carnis
513211 Serveis de comerç a l’engròs de carn, aus i productes de caça
51321110 Serveis de comerç a l’engròs de carn
51321120 Serveis de comerç a l’engròs d’aus i productes de caça
513212 Serveis de comerç a l’engròs de productes carnis
51321200 Serveis de comerç a l’engròs de productes carnis
5133 Serveis de comerç a l’engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles
51331 Serveis de comerç a l’engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles
513311 Serveis de comerç a l’engròs de productes lactis
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51331100 Serveis de comerç a l’engròs de productes lactis
513312 Serveis de comerç a l’engròs d’ous
51331200 Serveis de comerç a l’engròs d’ous
513313 Serveis de comerç a l’engròs d’olis i greixos comestibles
51331300 Serveis de comerç a l’engròs d’olis i greixos comestibles
5134 Serveis de comerç a l’engròs de begudes
51341 Serveis de comerç a l’engròs de begudes
513411 Serveis de comerç a l’engròs de sucs de fruites, llegums i hortalisses, aigües minerals

i begudes analcohòliques
51341100 Serveis de comerç a l’engròs de sucs de fruites, llegums i hortalisses, aigües minerals

i begudes analcohòliques
513412 Serveis de comerç a l’engròs de cervesa, vins, licors i altres begudes alcohòliques
51341210 Serveis de comerç a l’engròs de vins
51341220 Serveis de comerç a l’engròs de cervesa, licors i altres begudes alcohòliques
5135 Serveis de comerç a l’engròs de productes del tabac
51351 Serveis de comerç a l’engròs de productes del tabac
513510 Serveis de comerç a l’engròs de productes del tabac
51351000 Serveis de comerç a l’engròs de productes del tabac
5136 Serveis de comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria
51361 Serveis de comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria
513611 Serveis de comerç a l’engròs de sucre
51361100 Serveis de comerç a l’engròs de sucre
513612 Serveis de comerç a l’engròs de confiteria i xocolata
51361200 Serveis de comerç a l’engròs de confiteria i xocolata
5137 Serveis de comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies
51371 Serveis de comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies
513710 Serveis de comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies
51371000 Serveis de comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies
5138 Serveis de comerç a l’engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris
51381 Serveis de comerç a l’engròs de peix, crustacis i mol·luscos
513810 Serveis de comerç a l’engròs de peix, crustacis i mol·luscos
51381010 Serveis de comerç a l’engròs de peix
51381020 Serveis de comerç a l’engròs de crustacis i mol·luscos
51382 Serveis de comerç a l’engròs d’altres productes alimentaris
513821 Serveis de comerç a l’engròs de llegums i hortalisses, fruites i fruita seca elaborats
51382100 Serveis de comerç a l’engròs de llegums i hortalisses, fruites i fruita seca elaborats
513822 Serveis de comerç a l’engròs de productes de fleca
51382200 Serveis de comerç a l’engròs de productes de fleca
513823 Serveis de comerç a l’engròs d’aliments infantils i dietètics
51382300 Serveis de comerç a l’engròs d’aliments infantils i dietètics
513824 Serveis de comerç a l’engròs d’aliments per a animals domèstics
51382400 Serveis de comerç a l’engròs d’aliments per a animals domèstics
513825 Serveis de comerç a l’engròs d’altres productes alimentaris ncaa
51382500 Serveis de comerç a l’engròs d’altres productes alimentaris ncaa
5139 Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
51391 Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
513911 Serveis comercials a l’engròs no especialitzats de productes alimentaris congelats
51391100 Serveis comercials a l’engròs no especialitzats de productes alimentaris congelats
513912 Serveis comercials a l’engròs no especialitzats de productes alimentaris no congelats,

begudes i tabac
51391200 Serveis comercials a l’engròs no especialitzats de productes alimentaris no congelats,

begudes i tabac
514 Serveis de comerç a l’engròs de productes de consum, excepte els alimentaris
5141 Serveis de comerç a l’engròs de productes tèxtils
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51411 Serveis de comerç a l’engròs de productes tèxtils
514111 Serveis de comerç a l’engròs de productes tèxtils per a la fabricació de peces de

vestir
51411100 Serveis de comerç a l’engròs de productes tèxtils per a la fabricació de peces de

vestir
514112 Serveis de comerç a l’engròs de productes tèxtils ncaa
51411200 Serveis de comerç a l’engròs de productes tèxtils ncaa
514113 Serveis de comerç a l’engròs de merceria
51411300 Serveis de comerç a l’engròs de merceria
514114 Serveis de comerç a l’engròs de roba blanca
51411400 Serveis de comerç a l’engròs de roba blanca
5142 Serveis de comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat
51421 Serveis de comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat
514211 Serveis de comerç a l’engròs de peces de vestir exteriors
51421100 Serveis de comerç a l’engròs de peces de vestir exteriors
514212 Serveis de comerç a l’engròs de roba interior
51421200 Serveis de comerç a l’engròs de roba interior
514213 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de pell
51421300 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de pell
514214 Serveis de comerç a l’engròs de calçat
51421400 Serveis de comerç a l’engròs de calçat
514215 Serveis de comerç a l’engròs de complements de vestir
51421500 Serveis de comerç a l’engròs de complements de vestir
5143 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells electrodomèstics, de ràdio i televisió
51431 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells electrodomèstics i material elèctric, i aparells

d’il·luminació d’ús domèstic
514311 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells electrodomèstics
51431100 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells electrodomèstics
514312 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells d’il·luminació d’ús domèstic
51431200 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells d’il·luminació d’ús domèstic
514313 Serveis de comerç a l’engròs de cables, interruptors i altres tipus de materials elèc-

trics d’ús domèstic
51431300 Serveis de comerç a l’engròs de cables, interruptors i altres tipus de materials elèc-

trics d’ús domèstic
51432 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells de ràdio, televisió i vídeo; serveis de comerç a

l’engròs de discos, cintes d’enregistrament, discos compactes i DVDs
514321 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells de ràdio, televisió i vídeo
51432100 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells de ràdio, televisió i vídeo
514322 Serveis de comerç a l’engròs de discos, cintes d’enregistrament, discos compactes i

DVDs
51432200 Serveis de comerç a l’engròs de discos, cintes d’enregistrament, discos compactes i

DVDs
5144 Serveis de comerç a l’engròs de porcellana i cristalleria, papers pintats i articles de

neteja
51441 Serveis de comerç a l’engròs de porcellana i cristalleria, papers pintats i articles de

neteja
514411 Serveis de comerç a l’engròs de coberteria i estris domèstics de metall
51441100 Serveis de comerç a l’engròs de coberteria i estris domèstics de metall
514412 Serveis de comerç a l’engròs de cristalleria, pisa i ceràmica
51441200 Serveis de comerç a l’engròs de cristalleria, pisa i ceràmica
514413 Serveis de comerç a l’engròs de papers pintats
51441300 Serveis de comerç a l’engròs de papers pintats
514414 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de neteja
51441400 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de neteja
5145 Serveis de comerç a l’engròs de perfumeria i productes de bellesa
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51451 Serveis de comerç a l’engròs de perfumeria i productes de bellesa
514510 Serveis de comerç a l’engròs de perfumeria i productes de bellesa
51451000 Serveis de comerç a l’engròs de perfumeria i productes de bellesa
5146 Serveis de comerç a l’engròs de productes farmacèutics
51461 Serveis de comerç a l’engròs de productes farmacèutics i instruments i aparells

quirúrgics i ortopèdics
514611 Serveis de comerç a l’engròs de productes farmacèutics
51461110 Serveis de comerç a l’engròs de productes farmacèutics de base
51461120 Serveis de comerç a l’engròs d’especialitats i altres preparats farmacèutics
514612 Serveis de comerç a l’engròs d’instruments i aparells quirúrgics i ortopèdics
51461200 Serveis de comerç a l’engròs d’instruments i aparells quirúrgics i ortopèdics
5147 Serveis de comerç a l’engròs de productes de consum, excepte els alimentaris ncaa
51471 Serveis de comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic ncaa
514711 Serveis de comerç a l’engròs de mobiliari domèstic
51471100 Serveis de comerç a l’engròs de mobiliari domèstic
514712 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells domèstics no elèctrics
51471200 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells domèstics no elèctrics
514713 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de vímet, suro i fusta, i articles de coure
51471300 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de vímet, suro i fusta, i articles de coure
514714 Serveis de comerç a l’engròs de revestiments de terres
51471400 Serveis de comerç a l’engròs de revestiments de terres
514715 Serveis de comerç a l’engròs d’altres articles d’ús domèstic ncaa
51471500 Serveis de comerç a l’engròs d’altres articles d’ús domèstic ncaa
51472 Serveis de comerç a l’engròs de llibres, revistes i articles de papereria
514721 Serveis de comerç a l’engròs de llibres, revistes i diaris
51472100 Serveis de comerç a l’engròs de llibres, revistes i diaris
514722 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de papereria
51472200 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de papereria
51473 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de consum ncaa
514731 Serveis de comerç a l’engròs d’instruments musicals i partitures
51473100 Serveis de comerç a l’engròs d’instruments musicals i partitures
514732 Serveis de comerç a l’engròs d’articles fotogràfics i òptics
51473200 Serveis de comerç a l’engròs d’articles fotogràfics i òptics
514733 Serveis de comerç a l’engròs de jocs i joguines
51473300 Serveis de comerç a l’engròs de jocs i joguines
514734 Serveis de comerç a l’engròs de rellotges i articles de joieria
51473400 Serveis de comerç a l’engròs de rellotges i articles de joieria
514735 Serveis de comerç a l’engròs d’articles d’esport, incloses les bicicletes
51473500 Serveis de comerç a l’engròs d’articles d’esport, incloses les bicicletes
514736 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de marroquineria, viatge i altres articles de cuir
51473600 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de marroquineria, viatge i altres articles de cuir
514737 Serveis de comerç a l’engròs d’altres articles de consum ncaa
51473700 Serveis de comerç a l’engròs d’altres articles de consum ncaa
515 Serveis de comerç a l’engròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i produc-

tes de rebuig
5151 Serveis de comerç a l’engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes

similars
51511 Serveis de comerç a l’engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes

similars
515111 Serveis de comerç a l’engròs de combustibles sòlids
51511100 Serveis de comerç a l’engròs de combustibles sòlids
515112 Serveis de comerç a l’engròs de carburants per a motors, inclòs el d’avions
51511200 Serveis de comerç a l’engròs de carburants per a motors, inclòs el d’avions
515113 Serveis de comerç a l’engròs d’altres combustibles líquids i gasosos, i productes

similars
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51511300 Serveis de comerç a l’engròs d’altres combustibles líquids i gasosos, i productes
similars

5152 Serveis de comerç a l’engròs de metalls i minerals metàl·lics
51521 Serveis de comerç a l’engròs de minerals metàl·lics
515211 Serveis de comerç a l’engròs de minerals de metalls fèrrics
51521100 Serveis de comerç a l’engròs de minerals de metalls fèrrics
515212 Serveis de comerç a l’engròs de minerals de metalls no fèrrics
51521200 Serveis de comerç a l’engròs de minerals de metalls no fèrrics
51522 Serveis de comerç a l’engròs de metalls en formes primàries
515221 Serveis de comerç a l’engròs de ferro i acer en formes primàries
51522100 Serveis de comerç a l’engròs de ferro i acer en formes primàries
515222 Serveis de comerç a l’engròs de metalls en formes primàries, excepte ferro i acer
51522210 Serveis de comerç a l’engròs de metalls preciosos
51522220 Serveis de comerç a l’engròs de metalls no fèrrics ncaa
5153 Serveis de comerç a l’engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris
51531 Serveis de comerç a l’engròs de fusta, suro i productes de primera transformació de

la fusta
515311 Serveis de comerç a l’engròs de fusta i suro, en brut
51531100 Serveis de comerç a l’engròs de fusta i suro, en brut
515312 Serveis de comerç a l’engròs de productes de primera transformació de la fusta
51531200 Serveis de comerç a l’engròs de productes de primera transformació de la fusta
51532 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells sanitaris, pintures, vidre pla i altres materials

de construcció
515321 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells sanitaris
51532100 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells sanitaris
515322 Serveis de comerç a l’engròs de pintures, vernissos i laques
51532200 Serveis de comerç a l’engròs de pintures, vernissos i laques
515323 Serveis de comerç a l’engròs de vidre pla
51532300 Serveis de comerç a l’engròs de vidre pla
515324 Serveis de comerç a l’engròs d’altres materials de construcció
51532410 Serveis de comerç a l’engròs de materials bàsics de construcció
51532420 Serveis de comerç a l’engròs d’altres materials bàsics de construcció ncaa
5154 Serveis de comerç a l’engròs de ferreteria, lampisteria i calefacció
51541 Serveis de comerç a l’engròs de ferreteria, lampisteria i calefacció
515411 Serveis de comerç a l’engròs de ferreteria
51541100 Serveis de comerç a l’engròs de ferreteria
515412 Serveis de comerç a l’engròs de material de lampisteria i calefacció
51541200 Serveis de comerç a l’engròs de material de lampisteria i calefacció
515413 Serveis de comerç a l’engròs d’eines d’ús manual
51541300 Serveis de comerç a l’engròs d’eines d’ús manual
5155 Serveis de comerç a l’engròs de productes químics
51551 Serveis de comerç a l’engròs de productes químics
515511 Serveis de comerç a l’engròs de fertilitzants i productes agroquímics
51551100 Serveis de comerç a l’engròs de fertilitzants i productes agroquímics
515512 Serveis de comerç a l’engròs de cautxú, matèries plàstiques en formes primàries i de

resines sintètiques
51551210 Serveis de comerç a l’engròs de cautxú i matèries plàstiques en formes primàries
51551220 Serveis de comerç a l’engròs de resines sintètiques
515513 Serveis de comerç a l’engròs d’altres productes químics industrials
51551300 Serveis de comerç a l’engròs d’altres productes químics industrials
5156 Serveis de comerç a l’engròs d’altres productes semielaborats
51561 Serveis de comerç a l’engròs d’altres productes semielaborats
515611 Serveis de comerç a l’engròs de paper i cartó
51561100 Serveis de comerç a l’engròs de paper i cartó
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515612 Serveis de comerç a l’engròs de fibres tèxtils
51561200 Serveis de comerç a l’engròs de fibres tèxtils
515613 Serveis de comerç a l’engròs d’altres productes semielaborats ncaa
51561300 Serveis de comerç a l’engròs d’altres productes semielaborats ncaa
5157 Serveis de comerç a l’engròs de ferralla i productes de rebuig
51571 Serveis de comerç a l’engròs de ferralla i productes de rebuig
515710 Serveis de comerç a l’engròs de ferralla i productes de rebuig
51571010 Serveis de comerç a l’engròs de ferralla
51571020 Serveis de comerç a l’engròs de productes de rebuig
518 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària i equips
5181 Serveis de comerç a l’engròs de màquines eina
51811 Serveis de comerç a l’engròs de màquines eina
518111 Serveis de comerç a l’engròs de màquines eina per treballar la fusta
51811100 Serveis de comerç a l’engròs de màquines eina per treballar la fusta
518112 Serveis de comerç a l’engròs de màquines eina per treballar els metalls
51811200 Serveis de comerç a l’engròs de màquines eina per treballar els metalls
518113 Serveis de comerç a l’engròs de màquines eina per treballar altres materials, excepte

la fusta i els metalls
51811300 Serveis de comerç a l’engròs de màquines eina per treballar altres materials, excepte

la fusta i els metalls
5182 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l’engi-

nyeria civil
51821 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l’engi-

nyeria civil
518210 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l’engi-

nyeria civil
51821000 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l’engi-

nyeria civil
5183 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de

cosir i de tricotar
51831 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de

cosir i de tricotar
518310 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de

cosir i de tricotar
51831000 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de

cosir i de tricotar
5184 Serveis de comerç a l’engròs d’ordinadors, perifèrics i programes informàtics
51841 Serveis de comerç a l’engròs d’ordinadors, perifèrics i programes informàtics
518410 Serveis de comerç a l’engròs d’ordinadors, perifèrics i programes informàtics
51841000 Serveis de comerç a l’engròs d’ordinadors, perifèrics i programes informàtics
5185 Serveis de comerç a l’engròs d’altres tipus de màquines i equips d’oficina
51851 Serveis de comerç a l’engròs d’altres tipus de màquines i equips d’oficina
518511 Serveis de comerç a l’engròs de màquines d’oficina i equips d’oficina (màquines

d’escriure, fotocopiadores i calculadores)
51851100 Serveis de comerç a l’engròs de màquines d’oficina i equips d’oficina (màquines

d’escriure, fotocopiadores i calculadores)
518512 Serveis de comerç a l’engròs de material d’oficina
51851200 Serveis de comerç a l’engròs de material d’oficina
5186 Serveis de comerç a l’engròs d’altres components i equips electrònics
51861 Serveis de comerç a l’engròs d’altres components i equips electrònics
518610 Serveis de comerç a l’engròs d’altres components i equips electrònics
51861000 Serveis de comerç a l’engròs d’altres components i equips electrònics
5187 Serveis de comerç a l’engròs d’altres tipus de maquinària per a la indústria, el comerç

i la navegació
51871 Serveis de comerç a l’engròs d’altres tipus de maquinària per a la indústria, el comerç

i la navegació
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518711 Serveis de comerç a l’engròs d’altres tipus de material de transport, excepte vehicles
automòbils, motocicletes i bicicletes

51871100 Serveis de comerç a l’engròs d’altres tipus de material de transport, excepte vehicles
automòbils, motocicletes i bicicletes

518712 Serveis de comerç a l’engròs de subministrament de maquinària i material industrial
51871200 Serveis de comerç a l’engròs de subministrament de maquinària i material industrial
518713 Serveis de comerç a l’engròs d’equips d’elevació i manipulació
51871300 Serveis de comerç a l’engròs d’equips d’elevació i manipulació
518714 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries de l’alimentació,

begudes i tabac
51871400 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries de l’alimentació,

begudes i tabac
518715 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària, aparells i material professional elèctric
51871500 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària, aparells i material professional elèctric
518716 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària, aparells i material amb altres funcions

generals i específiques, ncaa
51871600 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària, aparells i material amb altres funcions

generals i específiques, ncaa
5188 Serveis de comerç de màquines, accessoris i eines agrícoles, inclosos els tractors
51881 Serveis de comerç de màquines, accessoris i eines agrícoles, inclosos els tractors
518811 Serveis de comerç a l’engròs de tractors agrícoles
51881100 Serveis de comerç a l’engròs de tractors agrícoles
518812 Serveis de comerç a l’engròs màquines, accessoris i eines agrícoles, excepte els

tractors agrícoles
51881200 Serveis de comerç a l’engròs màquines, accessoris i eines agrícoles, excepte els

tractors agrícoles
519 Altres serveis de comerç a l’engròs
5190 Altres serveis de comerç a l’engròs
51901 Altres serveis de comerç a l’engròs
519010 Altres serveis de comerç a l’engròs
51901000 Altres serveis de comerç a l’engròs

52 SERVEIS DE COMERÇ AL DETALL, EXCEPTE EL COMERÇ DE VEHICLES AUTOMÒ-
BILS, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS I SERVEIS DE REPARACIÓ D’EFECTES
PERSONALS I EFECTES DOMÈSTICS

521 Serveis de comerç al detall en establiments no especialitzats
5211 Serveis de comerç al detall, amb predomini d’aliments, begudes i tabac, en establi-

ments no especialitzats
52111 Serveis de comerç al detall, amb predomini d’aliments, begudes i tabac, en establi-

ments no especialitzats
521111 Serveis de comerç al detall, amb predomini d’aliments congelats, en establiments no

especialitzats
52111100 Serveis de comerç al detall, amb predomini d’aliments congelats, en establiments no

especialitzats
521112 Serveis de comerç al detall, amb predomini d’aliments, begudes i tabac, en establi-

ments no especialitzats, excepte aliments congelats
52111200 Serveis de comerç al detall, amb predomini d’aliments, begudes i tabac, en establi-

ments no especialitzats, excepte aliments congelats
5212 Serveis de comerç al detall, sense predomini d’aliments, begudes i tabac, en establi-

ments no especialitzats
52121 Serveis de comerç al detall, sense predomini d’aliments, begudes i tabac, en establi-

ments no especialitzats
521210 Serveis de comerç al detall, sense predomini d’aliments, begudes i tabac, en establi-

ments no especialitzats
52121000 Serveis de comerç al detall, sense predomini d’aliments, begudes i tabac, en establi-

ments no especialitzats
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522 Serveis de comerç al detall d’aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats
5221 Serveis de comerç al detall de fruites i verdures, fresques
52211 Serveis de comerç al detall de fruites i verdures, fresques
522110 Serveis de comerç al detall de fruites i verdures, fresques
52211000 Serveis de comerç al detall de fruites i verdures, fresques
5222 Serveis de comerç al detall de carn i productes carnis
52221 Serveis de comerç al detall de carn i productes carnis
522210 Serveis de comerç al detall de carn i productes carnis
52221000 Serveis de comerç al detall de carn i productes carnis
5223 Serveis de comerç al detall de peix i marisc
52231 Serveis de comerç al detall de peix i marisc
522310 Serveis de comerç al detall de peix i marisc
52231000 Serveis de comerç al detall de peix i marisc
5224 Serveis de comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria
52241 Serveis de comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria
522411 Serveis de comerç al detall de pa i productes de fleca
52241100 Serveis de comerç al detall de pa i productes de fleca
522412 Serveis de comerç al detall de confiteria i pastisseria
52241200 Serveis de comerç al detall de confiteria i pastisseria
5225 Serveis de comerç al detall de begudes
52251 Serveis de comerç al detall de begudes
522510 Serveis de comerç al detall de begudes
52251000 Serveis de comerç al detall de begudes
5226 Serveis de comerç al detall de productes del tabac
52261 Serveis de comerç al detall de productes del tabac
522610 Serveis de comerç al detall de productes del tabac
52261000 Serveis de comerç al detall de productes del tabac
5227 Altres serveis de comerç al detall en establiments especialitzats en alimentació
52271 Altres serveis de comerç al detall en establiments especialitzats en alimentació
522711 Serveis de comerç al detall de productes lactis i ous
52271100 Serveis de comerç al detall de productes lactis i ous
522712 Altres serveis de comerç al detall en establiments especialitzats en alimentació ncaa
52271200 Altres serveis de comerç al detall en establiments especialitzats en alimentació ncaa
523 Serveis de comerç al detall de productes farmacèutics, articles mèdics, bellesa i

higiene
5231 Serveis de comerç al detall de productes farmacèutics
52311 Serveis de comerç al detall de productes farmacèutics
523110 Serveis de comerç al detall de productes farmacèutics
52311000 Serveis de comerç al detall de productes farmacèutics
5232 Serveis de comerç al detall d’articles mèdics i ortopèdics
52321 Serveis de comerç al detall d’articles mèdics i ortopèdics
523210 Serveis de comerç al detall d’articles mèdics i ortopèdics
52321000 Serveis de comerç al detall d’articles mèdics i ortopèdics
5233 Serveis de comerç al detall de cosmètics i articles de tocador
52331 Serveis de comerç al detall de cosmètics i articles de tocador
523310 Serveis de comerç al detall de cosmètics i articles de tocador
52331000 Serveis de comerç al detall de cosmètics i articles de tocador
524 Altres serveis de comerç al detall d’articles nous en establiments especialitzats
5241 Serveis de comerç al detall de productes tèxtils i de merceria
52411 Serveis de comerç al detall de productes tèxtils i de merceria
524111 Serveis de comerç al detall de productes tèxtils
52411100 Serveis de comerç al detall de productes tèxtils
524112 Serveis de comerç al detall de productes de merceria
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52411200 Serveis de comerç al detall de productes de merceria
5242 Serveis de comerç al detall de peces de vestir
52421 Serveis de comerç al detall de peces de vestir
524210 Serveis de comerç al detall de peces de vestir
52421010 Serveis de comerç al detall de peces de pelleteria
52421030 Serveis de comerç al detall de vestuaris per les arts escèniques i musicals
52421040 Serveis de comerç al detall de peces de vestir, excepte les de pelleteria i vestuaris per

les arts escèniques i musicals
5243 Serveis de comerç al detall de calçat i articles de cuir
52431 Serveis de comerç al detall de calçat i articles de cuir
524311 Serveis de comerç al detall de calçat
52431100 Serveis de comerç al detall de calçat
524312 Serveis de comerç al detall d’articles de marroquineria, viatge i altres articles de cuir
52431200 Serveis de comerç al detall d’articles de marroquineria, viatge i altres articles de cuir
5244 Serveis de comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i altres articles per a la

llar
52441 Serveis de comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i altres articles per a la

llar
524411 Serveis de comerç al detall de mobles, excepte el mobiliari d’oficina
52441100 Serveis de comerç al detall de mobles, excepte el mobiliari d’oficina
524412 Serveis de comerç al detall d’estris domèstics diversos (coberteria, pisa, cristalleria,

porcellana i ceràmica)
52441200 Serveis de comerç al detall d’estris domèstics diversos (coberteria, pisa, cristalleria,

porcellana i ceràmica)
524413 Serveis de comerç al detall d’aparells d’il·luminació
52441300 Serveis de comerç al detall d’aparells d’il·luminació
524414 Serveis de comerç al detall de cortines i articles domèstics diversos de material tèxtil
52441400 Serveis de comerç al detall de cortines i articles domèstics diversos de material tèxtil
524415 Serveis de comerç al detall d’articles de fusta, suro i vímet
52441500 Serveis de comerç al detall d’articles de fusta, suro i vímet
524416 Serveis de comerç al detall d’articles domèstics ncaa
52441600 Serveis de comerç al detall d’articles domèstics ncaa
5245 Serveis de comerç al detall d’electrodomèstics, aparells de ràdio, televisió i so
52451 Serveis de comerç al detall d’electrodomèstics de la gamma blanca
524510 Serveis de comerç al detall d’electrodomèstics de la gamma blanca
52451000 Serveis de comerç al detall d’electrodomèstics de la gamma blanca
52452 Serveis de comerç al detall d’equips d’àudio i vídeo, instruments musicals, discos,

discos compactes, DVDs i partitures
524521 Serveis de comerç al detall d’equips d’àudio i vídeo
52452100 Serveis de comerç al detall d’equips d’àudio i vídeo
524522 Serveis de comerç al detall de cintes d’àudio i vídeo (enregistrades i sense enregis-

trar), discos, discos compactes i DVDs
52452200 Serveis de comerç al detall de cintes d’àudio i vídeo (enregistrades i sense enregis-

trar), discos, discos compactes i DVDs
524523 Serveis de comerç al detall d’instruments musicals i partitures
52452300 Serveis de comerç al detall d’instruments musicals i partitures
5246 Serveis de comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre
52461 Serveis de comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre
524611 Serveis de comerç al detall de ferreteria
52461100 Serveis de comerç al detall de ferreteria
524612 Serveis de comerç al detall de pintures, vernissos i laques
52461200 Serveis de comerç al detall de pintures, vernissos i laques
524613 Serveis de comerç al detall de vidre
52461300 Serveis de comerç al detall de vidre
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524614 Serveis de comerç al detall de materials de bricolatge
52461400 Serveis de comerç al detall de materials de bricolatge
524615 Serveis de comerç al detall de material sanitari
52461500 Serveis de comerç al detall de material sanitari
524616 Serveis de comerç al detall de materials de construcció ncaa
52461610 Serveis de comerç al detall d’attrezzo utilitzat en el muntatge d’una escenografia per a

les arts escèniques i musicals i arts visuals
52461620 Serveis de comerç al detall de materials de construcció ncaa, excepte d’attrezzo
5247 Serveis de comerç al detall de llibres, periòdics i articles de papereria
52471 Serveis de comerç al detall de llibres, periòdics i articles de papereria
524711 Serveis de comerç al detall de llibres
52471100 Serveis de comerç al detall de llibres
524712 Serveis de comerç al detall de diaris i revistes
52471200 Serveis de comerç al detall de diaris i revistes
524713 Serveis de comerç al detall d’articles de papereria
52471300 Serveis de comerç al detall d’articles de papereria
5248 Altres serveis de comerç al detall en establiments especialitzats
52481 Serveis de comerç al detall de mobiliari i material d’oficina, ordinadors, material òptic i

fotogràfic
524811 Serveis de comerç al detall de mobiliari d’oficina
52481100 Serveis de comerç al detall de mobiliari d’oficina
524812 Serveis de comerç al detall de material d’oficina
52481200 Serveis de comerç al detall de material d’oficina
524813 Serveis de comerç al detall d’ordinadors i els seus accessoris
52481300 Serveis de comerç al detall d’ordinadors i els seus accessoris
524814 Serveis de comerç al detall de material fotogràfic, òptic i d’aparells de precisió
52481400 Serveis de comerç al detall de material fotogràfic, òptic i d’aparells de precisió
524815 Serveis de comerç al detall de material de telecomunicacions
52481500 Serveis de comerç al detall de material de telecomunicacions
52482 Serveis de comerç al detall de rellotges, joies, articles d’esport, jocs i joguines
524821 Serveis de comerç al detall de rellotges i joies
52482100 Serveis de comerç al detall de rellotges i joies
524822 Serveis de comerç al detall d’articles d’esport
52482200 Serveis de comerç al detall d’articles d’esport
524823 Serveis de comerç al detall de jocs i joguines
52482300 Serveis de comerç al detall de jocs i joguines
52483 Serveis de comerç al detall d’altres productes ncaa
524831 Serveis de comerç al detall de materials de neteja, papers pintats i revestiments de

terres, incloses les catifes i moquetes
52483100 Serveis de comerç al detall de materials de neteja, papers pintats i revestiments de

terres, incloses les catifes i moquetes
524832 Serveis de comerç al detall de flors, plantes, llavors i fertilitzants
52483200 Serveis de comerç al detall de flors, plantes, llavors i fertilitzants
524833 Serveis de comerç al detall d’animals de companyia
52483300 Serveis de comerç al detall d’animals de companyia
524834 Serveis de comerç al detall d’articles de regal
52483400 Serveis de comerç al detall d’articles de regal
524835 Serveis de comerç al detall de combustible, excepte per a vehicles automòbils
52483500 Serveis de comerç al detall de combustible, excepte per a vehicles automòbils
524836 Serveis de comerç al detall de segells, monedes i medalles
52483600 Serveis de comerç al detall de segells, monedes i medalles
524837 Serveis de comerç al detall de galeries d’art comercials
52483700 Serveis de comerç al detall de galeries d’art comercials
524838 Altres serveis de comerç al detall d’altres productes ncaa
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52483800 Altres serveis de comerç al detall d’altres productes ncaa
525 Serveis de comerç al detall de béns de segona mà en establiments
5250 Serveis de comerç al detall de béns de segona mà en establiments
52501 Serveis de comerç al detall de béns de segona mà en establiments
525011 Serveis de comerç al detall d’antiguitats en establiments
52501100 Serveis de comerç al detall d’antiguitats en establiments
525012 Serveis de comerç al detall, en establiments, de llibres de segona mà
52501200 Serveis de comerç al detall, en establiments, de llibres de segona mà
525013 Serveis de comerç al detall, en establiments, d’altres béns de segona mà
52501300 Serveis de comerç al detall, en establiments, d’altres béns de segona mà
526 Serveis de comerç al detall fora d’establiments
5261 Serveis de comerç al detall per correspondència, Internet o altres mitjans
52611 Serveis de comerç al detall per correspondència o altres mitjans, excepte Internet
526111 Serveis de comerç al detall mitjançant empreses de venda per correspondència o

altres mitjans (excepte Internet), especialitzades en productes tèxtils i peces de vestir
52611100 Serveis de comerç al detall mitjançant empreses de venda per correspondència o

altres mitjans (excepte Internet), especialitzades en productes tèxtils i peces de vestir
526112 Serveis de comerç al detall mitjançant empreses de venda per correspondència o

altres mitjans (excepte Internet), especialitzades en altres articles
52611200 Serveis de comerç al detall mitjançant empreses de venda per correspondència o

altres mitjans (excepte Internet), especialitzades en altres articles
526113 Serveis de comerç al detall mitjançant empreses de venda per correspondència o

altres mitjans (excepte Internet), no especialitzades
52611300 Serveis de comerç al detall mitjançant empreses de venda per correspondència o

altres mitjans (excepte Internet), no especialitzades
52612 Serveis de comerç al detall per Internet
526120 Serveis de comerç al detall per Internet
52612000 Serveis de comerç al detall per Internet
5262 Serveis de comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants
52621 Serveis de comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants
526211 Serveis de comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants, de productes

comestibles
52621100 Serveis de comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants, de productes

comestibles
526212 Serveis de comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants, de productes,

excepte productes comestibles
52621200 Serveis de comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants, de productes,

excepte productes comestibles
5263 Altres serveis de comerç al detall fora d’establiments
52631 Altres serveis de comerç al detall fora d’establiments
526310 Altres serveis de comerç al detall fora d’establiments
52631000 Altres serveis de comerç al detall fora d’establiments
527 Serveis de reparació d’efectes personals i efectes domèstics
5271 Serveis de reparació de calçat i altres articles de cuir
52711 Serveis de reparació de calçat i altres articles de cuir
527110 Serveis de reparació de calçat i altres articles de cuir
52711000 Serveis de reparació de calçat i altres articles de cuir
5272 Serveis de reparació d’aparells domèstics elèctrics
52721 Serveis de reparació d’aparells domèstics elèctrics
527211 Serveis de reparació de ràdio, televisió i d’altres aparells d’àudio i vídeo
52721100 Serveis de reparació de ràdio, televisió i d’altres aparells d’àudio i vídeo
527212 Serveis de reparació d’altres aparells domèstics elèctrics
52721200 Serveis de reparació d’altres aparells domèstics elèctrics
5273 Serveis de reparació de rellotges i joieria
52731 Serveis de reparació de rellotges i joieria
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527310 Serveis de reparació de rellotges i joieria
52731000 Serveis de reparació de rellotges i joieria
5274 Serveis de reparació d’altres articles d’ús personal i domèstic
52741 Serveis de reparació d’altres articles d’ús personal i domèstic
527411 Serveis de reparació de peces de vestir i articles tèxtils d’ús personal i domèstic
52741100 Serveis de reparació de peces de vestir i articles tèxtils d’ús personal i domèstic
527412 Serveis de reparació de bicicletes
52741200 Serveis de reparació de bicicletes
527413 Serveis de reparació d’altres articles d’ús personal i domèstic ncaa
52741300 Serveis de reparació d’altres articles d’ús personal i domèstic ncaa

H SERVEIS D’HOSTALERIA
HH SERVEIS D’HOSTALERIA
55 SERVEIS D’HOSTALERIA
551 Serveis d’hotels
5510 Serveis d’allotjament en hotels i pensions
55101 Serveis d’allotjament en hotels i pensions
551010 Serveis d’allotjament en hotels i pensions
55101000 Serveis d’allotjament en hotels i pensions
552 Serveis d’allotjament en càmpings i altres tipus d’allotjament de curta durada
5521 Serveis d’allotjament en albergs juvenils i refugis de muntanya
55211 Serveis d’allotjament en albergs juvenils i refugis de muntanya
552110 Serveis d’allotjament en albergs juvenils i refugis de muntanya
55211010 Serveis d’allotjament en albergs juvenils
55211020 Serveis d’allotjament en refugis de muntanya
5522 Serveis d’allotjament en càmpings
55221 Serveis d’allotjament en càmpings
552210 Serveis d’allotjament en càmpings
55221000 Serveis d’allotjament en càmpings
5523 Altres serveis d’allotjament de curta durada
55231 Altres serveis d’allotjament de curta durada
552311 Serveis d’allotjament en cases de colònies
55231100 Serveis d’allotjament en cases de colònies
552312 Serveis d’allotjament en centres de vacances
55231200 Serveis d’allotjament en centres de vacances
552313 Serveis de lloguer d’habitatges de vacances i apartaments turístics
55231340 Serveis de lloguer d’apartaments turístics
55231350 Serveis d’allotjament en cases de turisme rural
55231360 Altres serveis d’allotjament turístics
552314 Serveis de cotxe llit i serveis d’allotjament en altres mitjans de transport
55231400 Serveis de cotxe llit i serveis d’allotjament en altres mitjans de transport
552315 Altres serveis d’allotjament no turístics (residències d’estudiants, col·legis majors i

internats)
55231500 Altres serveis d’allotjament no turístics (residències d’estudiants, col·legis majors i

internats)
553 Serveis de restauració
5530 Serveis de restauració
55301 Serveis de restauració
553011 Serveis de restauració amb servei complet de restaurant
55301100 Serveis de restauració amb servei complet de restaurant
553012 Serveis de restauració en vagons restaurant i en vaixells
55301200 Serveis de restauració en vagons restaurant i en vaixells
553013 Serveis de restauració en establiments d’autoservei
55301300 Serveis de restauració en establiments d’autoservei
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553014 Serveis de restauració ncaa
55301400 Serveis de restauració ncaa
554 Serveis d’establiments de begudes
5540 Serveis d’establiments de begudes
55401 Serveis d’establiments de begudes
554010 Serveis d’establiments de begudes
55401000 Serveis d’establiments de begudes
555 Serveis de menjadors col·lectius i provisió de menjars preparats
5551 Serveis de menjadors col·lectius
55511 Serveis de menjadors col·lectius
555110 Serveis de menjadors col·lectius
55511000 Serveis de menjadors col·lectius
5552 Serveis de provisió de menjars preparats
55521 Serveis de provisió de menjars preparats
555211 Serveis de provisió de menjars a particulars
55521100 Serveis de provisió de menjars a particulars
555212 Serveis de provisió de menjars a empreses de transport
55521200 Serveis de provisió de menjars a empreses de transport
555213 Serveis de provisió de menjars a altres empreses i institucions
55521300 Serveis de provisió de menjars a altres empreses i institucions

I SERVEIS DE TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS
II SERVEIS DE TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS
60 SERVEIS DE TRANSPORT TERRESTRE I TRANSPORT PER CANONADES
601 Serveis de transport per ferrocarril
6010 Serveis de transport per ferrocarril
60101 Serveis de transport per ferrocarril interurbà de passatgers
601011 Serveis de transport per ferrocarril interurbà de passatgers
60101110 Serveis de transport per ferrocarril interurbà de passatgers, de via ampla
60101120 Serveis de transport per ferrocarril interurbà de passatgers, de via estreta
601012 Serveis de transport per ferrocarril interurbà de passatgers i els seus vehicles
60101200 Serveis de transport per ferrocarril interurbà de passatgers i els seus vehicles
60102 Serveis de transport per ferrocarril de mercaderies
601021 Serveis de transport per ferrocarril de productes congelats o refrigerats
60102100 Serveis de transport per ferrocarril de productes congelats o refrigerats
601022 Serveis de transport per ferrocarril de derivats del petroli
60102200 Serveis de transport per ferrocarril de derivats del petroli
601023 Serveis de transport per ferrocarril d’altres líquids o gasos sense envasar
60102300 Serveis de transport per ferrocarril d’altres líquids o gasos sense envasar
601024 Serveis de transport per ferrocarril de mercaderies en contenidors
60102400 Serveis de transport per ferrocarril de mercaderies en contenidors
601025 Serveis de transport per ferrocarril de correspondència
60102500 Serveis de transport per ferrocarril de correspondència
601026 Serveis de transport per ferrocarril de productes sòlids sense envasar
60102600 Serveis de transport per ferrocarril de productes sòlids sense envasar
601027 Serveis de transport per ferrocarril d’altres tipus de mercaderies
60102700 Serveis de transport per ferrocarril d’altres tipus de mercaderies
60103 Serveis de tracció o remolc ferroviari
601030 Serveis de tracció o remolc ferroviari
60103000 Serveis de tracció o remolc ferroviari
602 Serveis d’altres tipus de transport terrestre
6021 Serveis d’altres tipus de transport terrestre regular de viatgers
60211 Serveis de transport urbà i suburbà de passatgers per ferrocarril (metro i superfície)
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602110 Serveis de transport urbà i suburbà de passatgers per ferrocarril (metro i superfície)
60211000 Serveis de transport urbà i suburbà de passatgers per ferrocarril (metro i superfície)
60212 Serveis de transport mixte urbà per carretera i suburbà per ferrocarril, de passatgers
602120 Serveis de transport mixte urbà per carretera i suburbà per ferrocarril, de passatgers
60212000 Serveis de transport mixte urbà per carretera i suburbà per ferrocarril, de passatgers
60213 Serveis de transport urbà i suburbà de passatgers per altres mitjans de transport,

excepte per ferrocarril
602131 Serveis de transport regular urbà i suburbà de passatgers per altres mitjans de

transport, excepte per ferrocarril
60213100 Serveis de transport regular urbà i suburbà de passatgers per altres mitjans de

transport, excepte per ferrocarril
602132 Serveis de transport especial urbà i suburbà de passatgers per altres mitjans de

transport, excepte per ferrocarril
60213200 Serveis de transport especial urbà i suburbà de passatgers per altres mitjans de

transport, excepte per ferrocarril
60214 Serveis de transport interurbà de passatgers per carretera
602141 Serveis de transport regular interurbà de passatgers per carretera
60214100 Serveis de transport regular interurbà de passatgers per carretera
602142 Serveis de transport especial interurbà de passatgers per carretera
60214200 Serveis de transport especial interurbà de passatgers per carretera
60215 Serveis d’altres tipus de transport regular de passatgers
602151 Serveis de transport de passatgers per funicular, telefèric i telesquí
60215100 Serveis de transport de passatgers per funicular, telefèric i telesquí
602152 Serveis d’altres tipus de transport regular de passatgers ncaa
60215200 Serveis d’altres tipus de transport regular de passatgers ncaa
6022 Serveis de transport per taxi i lloguer d’automòbils amb conductor
60221 Serveis de transport per taxi i lloguer d’automòbils amb conductor
602211 Serveis de transport per taxi
60221100 Serveis de transport per taxi
602212 Serveis de lloguer d’automòbils amb conductor
60221200 Serveis de lloguer d’automòbils amb conductor
6023 Altres serveis de transport terrestre discrecional de passatgers
60231 Altres serveis de transport terrestre discrecional de passatgers
602311 Serveis de lloguer d’autobusos amb conductor
60231100 Serveis de lloguer d’autobusos amb conductor
602312 Serveis d’autobusos turístics
60231200 Serveis d’autobusos turístics
602313 Serveis de vehicles de tracció animal per a transport de passatgers
60231300 Serveis de vehicles de tracció animal per a transport de passatgers
602314 Altres serveis de transport discrecional de passatgers ncaa
60231400 Altres serveis de transport discrecional de passatgers ncaa
6024 Serveis de transport per carretera de mercaderies
60241 Serveis de transport especialitzat per carretera de mercaderies
602411 Serveis de transport especialitzat per carretera de productes congelats o refrigerats
60241100 Serveis de transport especialitzat per carretera de productes congelats o refrigerats
602412 Serveis de transport especialitzat per carretera de derivats del petroli
60241200 Serveis de transport especialitzat per carretera de derivats del petroli
602413 Serveis de transport especialitzat per carretera d’altres líquids o gasos sense envasar
60241300 Serveis de transport especialitzat per carretera d’altres líquids o gasos sense envasar
602414 Serveis de transport especialitzat per carretera de mercaderies en contenidors
60241400 Serveis de transport especialitzat per carretera de mercaderies en contenidors
602415 Serveis de transport especialitzat per carretera de mudances
60241500 Serveis de transport especialitzat per carretera de mudances
602416 Serveis de transport especialitzat per carretera de productes secs sense envasar



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 273

Codi
CCPA-96 Rev.1 Descripció

60241600 Serveis de transport especialitzat per carretera de productes secs sense envasar
602417 Serveis de transport especialitzat per carretera ncaa
60241700 Serveis de transport especialitzat per carretera ncaa
60242 Serveis de transport no especialitzat per carretera de mercaderies
602421 Serveis de transport no especialitzat per carretera de correspondència
60242100 Serveis de transport no especialitzat per carretera de correspondència
602422 Serveis de transport no especialitzat per carretera d’altres tipus de mercaderies ncaa
60242200 Serveis de transport no especialitzat per carretera d’altres tipus de mercaderies ncaa
60243 Serveis de lloguer de camions amb conductor
602430 Serveis de lloguer de camions amb conductor
60243000 Serveis de lloguer de camions amb conductor
603 Serveis de transport per canonada
6030 Serveis de transport per canonada
60301 Serveis de transport per canonada
603011 Serveis de transport per canonada de petroli cru o refinat i derivats del petroli
60301100 Serveis de transport per canonada de petroli cru o refinat i derivats del petroli
603012 Serveis de transport per canonada de gas natural
60301200 Serveis de transport per canonada de gas natural
603013 Serveis de transport per canonada d’altres productes
60301300 Serveis de transport per canonada d’altres productes

61 SERVEIS DE TRANSPORT MARÍTIM, DE CABOTATGE I PER VIES DE NAVEGACIÓ
INTERIORS

611 Serveis de transport marítim
6110 Serveis de transport marítim
61101 Serveis de transport marítim de passatgers
611011 Serveis de transport marítim de passatgers en transbordador
61101100 Serveis de transport marítim de passatgers en transbordador
611012 Serveis d’altres tipus de transport marítim de pasatgers
61101200 Serveis d’altres tipus de transport marítim de pasatgers
61102 Serveis de transport marítim de mercaderies
611021 Serveis de transport marítim de productes congelats o refrigerats
61102100 Serveis de transport marítim de productes congelats o refrigerats
611022 Serveis de transport marítim de petroli cru
61102200 Serveis de transport marítim de petroli cru
611023 Serveis de transport marítim d’altres líquids o gasos sense envasar
61102300 Serveis de transport marítim d’altres líquids o gasos sense envasar
611024 Serveis de transport marítim de mercaderies en contenidors
61102400 Serveis de transport marítim de mercaderies en contenidors
611025 Serveis de transport marítim de correspondència
61102500 Serveis de transport marítim de correspondència
611026 Serveis de transport marítim de productes secs sense envasar
61102600 Serveis de transport marítim de productes secs sense envasar
611027 Serveis de transport marítim d’altres tipus de mercaderies
61102700 Serveis de transport marítim d’altres tipus de mercaderies
61103 Serveis de lloguer d’embarcacions de navegació marítima amb tripulació i serveis de

remolc i tracció (fora del port)
611031 Serveis de lloguer d’embarcacions de navegació marítima amb tripulació
61103100 Serveis de lloguer d’embarcacions de navegació marítima amb tripulació
611032 Serveis de remolc i tracció marítima (fora del port)
61103200 Serveis de remolc i tracció marítima (fora del port)
612 Serveis de transport per vies de navegació interiors
6120 Serveis de transport per vies de navegació interiors
61201 Serveis de transport per vies de navegació interiors de passatgers en embarcacions
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612011 Serveis de transport per vies de navegació interiors de passatgers en transbordador
61201100 Serveis de transport per vies de navegació interiors de passatgers en transbordador
612012 Serveis d’altres tipus de transport per vies de navegació interiors de passatgers
61201200 Serveis d’altres tipus de transport per vies de navegació interiors de passatgers
61202 Serveis de transport per vies de navegació interiors de mercaderies en embarcacions
612021 Serveis de transport per vies de navegació interiors de productes congelats o refrige-

rats
61202100 Serveis de transport per vies de navegació interiors de productes congelats o refrige-

rats
612022 Serveis de transport per vies de navegació interiors de petroli cru
61202200 Serveis de transport per vies de navegació interiors de petroli cru
612023 Serveis de transport per vies de navegació interiors d’altres líquids o gasos sense

envasar
61202300 Serveis de transport per vies de navegació interiors d’altres líquids o gasos sense

envasar
612024 Serveis de transport per vies de navegació interiors de mercaderies en contenidors
61202400 Serveis de transport per vies de navegació interiors de mercaderies en contenidors
612025 Serveis de transport per vies de navegació interiors d’altres tipus de mercaderies
61202500 Serveis de transport per vies de navegació interiors d’altres tipus de mercaderies
61203 Serveis de lloguer d’embarcacions de navegació no marítima, serveis de remolc i

tracció per vies de navegació interiors
612031 Serveis de lloguer d’embarcacions de navegació no marítima
61203100 Serveis de lloguer d’embarcacions de navegació no marítima
612032 Serveis de remolc i tracció de navegació no marítima
61203200 Serveis de remolc i tracció de navegació no marítima
62 SERVEIS DE TRANSPORT AERI I ESPACIAL
621 Serveis de transport aeri regular
6210 Serveis de transport aeri regular
62101 Serveis de transport aeri regular de passatgers
621010 Serveis de transport aeri regular de passatgers
62101010 Serveis de transport aeri regular de passatgers nacional
62101020 Serveis de transport aeri regular de passatgers internacional
62102 Serveis de transport aeri regular de mercaderies
621021 Serveis de transport aeri regular de correspondència
62102100 Serveis de transport aeri regular de correspondència
621022 Serveis de transport aeri regular de mercaderies en contenidors
62102200 Serveis de transport aeri regular de mercaderies en contenidors
621023 Serveis de transport aeri regular d’altres tipus de mercaderies
62102300 Serveis de transport aeri regular d’altres tipus de mercaderies
622 Serveis de transport aeri discrecional
6220 Serveis de transport aeri discrecional
62201 Serveis de transport aeri discrecional de passatgers
622010 Serveis de transport aeri discrecional de passatgers
62201000 Serveis de transport aeri discrecional de passatgers
62202 Serveis de transport aeri discrecional de mercaderies
622020 Serveis de transport aeri discrecional de mercaderies
62202000 Serveis de transport aeri discrecional de mercaderies
62203 Serveis de lloguer d’avions amb tripulació
622030 Serveis de lloguer d’avions amb tripulació
62203000 Serveis de lloguer d’avions amb tripulació
623 Serveis de transport espacial
6230 Serveis de transport espacial
62301 Serveis de transport espacial
623010 Serveis de transport espacial
62301000 Serveis de transport espacial
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63 SERVEIS AFINS AL TRANSPORT I ACTIVITATS D’AGÈNCIES DE VIATGES
631 Serveis de manipulació i dipòsit de mercaderies
6311 Serveis de manipulació de mercaderies
63111 Serveis de manipulació de mercaderies
631111 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidors
63111110 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidors per al transport

terrestre
63111120 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidors per al transport

marítim
63111130 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidors per al transport aeri
631112 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies no transportades en contenidors
63111210 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies no transportades en contenidors per

al transport terrestre
63111220 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies no transportades en contenidors per

al transport marítim
63111230 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies no transportades en contenidors per

al transport aeri
6312 Serveis de dipòsit i emmagatzematge
63121 Serveis de dipòsit i emmagatzematge
631211 Serveis de dipòsit i emmagatzematge de productes congelats o refrigerats
63121100 Serveis de dipòsit i emmagatzematge de productes congelats o refrigerats
631212 Serveis de dipòsit i emmagatzematge de líquids o gasos
63121210 Serveis de dipòsit i emmagatzematge de líquids o gasos, perillosos
63121220 Serveis de dipòsit i emmagatzematge d’altres líquids o gasos, excepte els perillosos
631213 Serveis de dipòsit i emmagatzematge de cereals
63121300 Serveis de dipòsit i emmagatzematge de cereals
631214 Altres serveis de dipòsit i emmagatzematge
63121410 Serveis de dipòsit i emmagatzematge de productes sòlids perillosos
63121420 Altres serveis de dipòsit i emmagatzematge ncaa
632 Altres serveis afins al transport
6321 Altres serveis afins al transport terrestre
63211 Altres serveis afins al transport per ferrocarril
632110 Altres serveis afins al transport per ferrocarril
63211000 Altres serveis afins al transport per ferrocarril
63212 Altres serveis afins al transport per carretera
632121 Serveis d’estacions d’autobusos
63212100 Serveis d’estacions d’autobusos
632122 Serveis d’explotació d’autopistes i altres vies de peatge
63212200 Serveis d’explotació d’autopistes i altres vies de peatge
632123 Serveis d’explotació de ponts i túnels
63212300 Serveis d’explotació de ponts i túnels
632124 Serveis d’estacionament
63212400 Serveis d’estacionament
632125 Altres serveis afins al transport per carretera ncaa
63212500 Altres serveis afins al transport per carretera ncaa
6322 Altres serveis afins al transport marítim
63221 Altres serveis afins al transport marítim
632211 Serveis d’explotació de ports i vies de navegació, excepte càrrega i descàrrega
63221100 Serveis d’explotació de ports i vies de navegació, excepte càrrega i descàrrega
632212 Serveis de pilotatge
63221200 Serveis de pilotatge
632213 Serveis d’atracada
63221300 Serveis d’atracada
632214 Serveis d’ajuda a la navegació
63221400 Serveis d’ajuda a la navegació
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632215 Serveis de salvament i reflotació d’embarcacions
63221500 Serveis de salvament i reflotació d’embarcacions
632216 Altres serveis afins al transport per vies de navegació ncaa
63221600 Altres serveis afins al transport per vies de navegació ncaa
6323 Altres serveis afins al transport aeri
63231 Altres serveis afins al transport aeri
632311 Serveis d’explotació d’aeroports, excepte càrrega i descàrrega
63231100 Serveis d’explotació d’aeroports, excepte càrrega i descàrrega
632312 Serveis de control de trànsit aeri
63231200 Serveis de control de trànsit aeri
632313 Altres serveis afins al transport aeri ncaa
63231300 Altres serveis afins al transport aeri ncaa
633 Serveis de les agències de viatges, operadors turístics, i altres serveis d’ajut al sector

turístic
6330 Serveis de les agències de viatges, operadors turístics, i altres serveis d’ajut al sector

turístic
63301 Serveis de les agències de viatges, operadors turístics, i altres serveis d’ajut al sector

turístic
633011 Serveis d’organització de viatges amb desplaçament i allotjament inclosos
63301100 Serveis d’organització de viatges amb desplaçament i allotjament inclosos
633012 Serveis de venda de bitllets, allotjament i viatges amb desplaçament i allotjament (fins

i tot amb comissió o amb contracte)
63301210 Centrals de reserves
63301220 Altres serveis de venda de bitllets, allotjament i viatges amb desplaçament i allotja-

ment (fins i tot amb comissió o amb contracte), excepte centrals de reserves
633013 Serveis d’oficines de turisme
63301300 Serveis d’oficines de turisme
633014 Serveis de guies de turisme
63301400 Serveis de guies de turisme
634 Serveis d’organització del transport de mercaderies
6340 Serveis d’organització del transport de mercaderies
63401 Serveis d’agències de transport de mercaderies
634011 Serveis d’agències de transport de mercaderies per vaixell
63401100 Serveis d’agències de transport de mercaderies per vaixell
634012 Altres serveis d’agències de transport de mercaderies
63401200 Altres serveis d’agències de transport de mercaderies
63402 Altres serveis de transport afins i auxiliars
634020 Altres serveis de transport afins i auxiliars
63402000 Altres serveis de transport afins i auxiliars

64 SERVEIS DE CORREUS I TELECOMUNICACIONS
641 Serveis postals i de correus
6411 Serveis postals nacionals
64111 Serveis postals nacionals
641111 Serveis postals nacionals de repartiment de diaris i revistes
64111100 Serveis postals nacionals de repartiment de diaris i revistes
641112 Serveis postals nacionals de repartiment de cartes
64111200 Serveis postals nacionals de repartiment de cartes
641113 Serveis postals nacionals de repartiment de paquets
64111300 Serveis postals nacionals de repartiment de paquets
641114 Serveis d’atenció al públic a correus
64111400 Serveis d’atenció al públic a correus
641115 Serveis postals nacionals ncaa
64111500 Serveis postals nacionals ncaa
6412 Serveis de correus, excepte els serveis postals nacionals
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64121 Serveis de correus, excepte els serveis postals nacionals
641211 Serveis de correus per a àmbits superiors a l’urbà, excepte els serveis postals nacio-

nals
64121100 Serveis de correus per a àmbits superiors a l’urbà, excepte els serveis postals nacio-

nals
641212 Serveis de correus urbans, excepte els serveis postals nacionals
64121200 Serveis de correus urbans, excepte els serveis postals nacionals
642 Serveis de telecomunicacions
6420 Serveis de telecomunicacions
64201 Serveis de transmissió de dades i missatges
642011 Serveis telefònics públics per a trucades locals
64201100 Serveis telefònics públics per a trucades locals
642012 Serveis telefònics públics per a trucades interurbanes
64201200 Serveis telefònics públics per a trucades interurbanes
642013 Serveis telefònics mòbils
64201300 Serveis telefònics mòbils
642014 Serveis de xarxes comercials compartides
64201400 Serveis de xarxes comercials compartides
642015 Serveis de xarxes comercials especialitzades
64201500 Serveis de xarxes comercials especialitzades
642016 Serveis de xarxes de transmissió de dades
64201600 Serveis de xarxes de transmissió de dades
642018 Serveis de subministrament d’accés a Internet
64201800 Serveis de subministrament d’accés a Internet
64202 Altres serveis de telecomunicacions
642021 Serveis de difusió d’emissions de televisió
64202100 Serveis de difusió d’emissions de televisió
642022 Serveis de difusió d’emissions de ràdio
64202200 Serveis de difusió d’emissions de ràdio
642023 Serveis d’interconnexió
64202300 Serveis d’interconnexió
642028 Altres serveis de telecomunicacions
64202800 Altres serveis de telecomunicacions
64203 Serveis de ràdio i televisió per cable
642030 Serveis de ràdio i televisió per cable
64203000 Serveis de ràdio i televisió per cable

J SERVEIS DE MEDIACIÓ FINANCERA
JJ SERVEIS DE MEDIACIÓ FINANCERA
65 SERVEIS DE MEDIACIÓ FINANCERA, EXCEPTE ASSEGURANCES I PLANS DE

PENSIONS
651 Serveis de mediació monetària
6511 Serveis de la banca central
65111 Serveis de la banca central
651110 Serveis de la banca central
65111000 Serveis de la banca central
6512 Altres serveis de mediació monetària
65121 Altres serveis de mediació monetària
651210 Altres serveis de mediació monetària
65121000 Altres serveis de mediació monetària
652 Altres serveis de mediació financera
6521 Serveis d’arrendament financer
65211 Serveis d’arrendament financer
652110 Serveis d’arrendament financer
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65211000 Serveis d’arrendament financer
6522 Altres serveis d’activitats creditícies
65221 Altres serveis d’activitats creditícies
652210 Altres serveis d’activitats creditícies
65221000 Altres serveis d’activitats creditícies
6523 Altres serveis de mediació financera ncaa, excepte serveis d’assegurances i plans de

pensions
65231 Altres serveis de mediació financera ncaa, excepte serveis d’assegurances i plans de

pensions
652310 Altres serveis de mediació financera ncaa, excepte serveis d’assegurances i plans de

pensions
65231000 Altres serveis de mediació financera ncaa, excepte serveis d’assegurances i plans de

pensions

66 SERVEIS D’ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS, EXCEPTE ELS SERVEIS DE LA
SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA

660 Serveis d’assegurances i plans de pensions, excepte els serveis de la Seguretat
Social obligatòria

6601 Serveis d’assegurances de vida
66011 Serveis d’assegurances de vida
660111 Serveis d’assegurances de vida, excepte els serveis de reassegurances relacionats

amb els serveis d’assegurances de vida
66011100 Serveis d’assegurances de vida, excepte els serveis de reassegurances relacionats

amb els serveis d’assegurances de vida
660112 Serveis de reassegurances relacionats amb els serveis d’assegurances de vida
66011200 Serveis de reassegurances relacionats amb els serveis d’assegurances de vida
6602 Serveis de plans de pensions
66021 Serveis de plans de pensions
660210 Serveis de plans de pensions
66021000 Serveis de plans de pensions
660212 Serveis de reassegurances relacionats amb els serveis de plans de pensions
66021200 Serveis de reassegurances relacionats amb els serveis de plans de pensions
6603 Serveis d’assegurances i reassegurances, excepte assegurances de vida
66031 Serveis d’assegurances d’accidents i malaltia
660311 Serveis d’assegurances d’accidents
66031100 Serveis d’assegurances d’accidents
660312 Serveis d’assegurances de malaltia
66031200 Serveis d’assegurances de malaltia
660313 Serveis d’assegurances permanents de malaltia
66031300 Serveis d’assegurances permanents de malaltia
66032 Serveis d’assegurances de vehicles automòbils
660321 Serveis d’assegurances de vehicles automòbils i de responsabilitat de tercers
66032100 Serveis d’assegurances de vehicles automòbils i de responsabilitat de tercers
660322 Altres serveis d’assegurances de vehicles automòbils
66032200 Altres serveis d’assegurances de vehicles automòbils
66033 Serveis d’assegurances de transport i mercaderies
660331 Serveis d’assegurances marítimes, aèries i de transport
66033100 Serveis d’assegurances marítimes, aèries i de transport
660332 Serveis d’assegurances de mercaderies
66033200 Serveis d’assegurances de mercaderies
66034 Serveis d’assegurances d’incendis i altres danys als béns
660340 Serveis d’assegurances d’incendis i altres danys als béns
66034000 Serveis d’assegurances d’incendis i altres danys als béns
66035 Serveis d’assegurances de responsabilitat civil
660350 Serveis d’assegurances de responsabilitat civil
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66035000 Serveis d’assegurances de responsabilitat civil
66036 Serveis d’assegurances de crèdit i caució
660360 Serveis d’assegurances de crèdit i caució
66036000 Serveis d’assegurances de crèdit i caució
66037 Serveis d’assegurances d’assistència, defensa jurídica i pèrdues financeres
660371 Serveis d’assegurances d’assistència
66037100 Serveis d’assegurances d’assistència
660372 Serveis d’assegurances de defensa jurídica
66037200 Serveis d’assegurances de defensa jurídica
660373 Serveis d’assegurances de pèrdues financeres
66037300 Serveis d’assegurances de pèrdues financeres
66038 Altres serveis d’assegurances, excepte assegurances de vida
660380 Altres serveis d’assegurances, excepte assegurances de vida
66038000 Altres serveis d’assegurances, excepte assegurances de vida
66039 Serveis de reassegurances relacionats amb assegurances, excepte assegurances de

vida
660390 Serveis de reassegurances relacionats amb assegurances, excepte assegurances de

vida
66039000 Serveis de reassegurances relacionats amb assegurances, excepte assegurances de

vida

67 SERVEIS AUXILIARS DE LA MEDIACIÓ FINANCERA
671 Serveis auxiliars de la mediació financera, excepte assegurances i plans de pensions
6711 Serveis d’administració de mercats financers
67111 Serveis d’administració de mercats financers
671110 Serveis d’administració de mercats financers
67111000 Serveis d’administració de mercats financers
6712 Serveis d’inversió en l’àmbit dels mercats de valors i serveis de gestió de fons
67121 Serveis d’inversió en l’àmbit dels mercats de valors i serveis de gestió de fons
671210 Serveis d’inversió en l’àmbit dels mercats de valors i serveis de gestió de fons
67121010 Serveis d’inversió en l’àmbit dels mercats de valors
67121020 Serveis de gestió de fons
6713 Serveis auxiliars de la mediació financera ncaa
67131 Serveis auxiliars de la mediació financera ncaa
671310 Serveis auxiliars de la mediació financera ncaa
67131000 Serveis auxiliars de la mediació financera ncaa
672 Serveis auxiliars d’assegurances i plans de pensions
6720 Serveis auxiliars d’assegurances i plans de pensions
67201 Serveis auxiliars d’assegurances i plans de pensions, excepte serveis de corredoria

d’agents d’assegurances
672010 Serveis auxiliars d’assegurances i plans de pensions, excepte serveis de corredoria

d’agents d’assegurances
67201000 Serveis auxiliars d’assegurances i plans de pensions, excepte serveis de corredoria

d’agents d’assegurances
67202 Serveis de corredoria d’agents d’assegurances
672020 Serveis de corredoria d’agents d’assegurances
67202000 Serveis de corredoria d’agents d’assegurances

K SERVEIS IMMOBILIARIS I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS
KK SERVEIS IMMOBILIARIS I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS
70 SERVEIS IMMOBILIARIS
701 Serveis immobiliaris per compte propi
7011 Serveis de promoció immobiliària per compte propi
70111 Serveis de promoció immobiliària per compte propi
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701111 Serveis de promoció immobiliària i venda per compte propi d’edificis residencials
70111100 Serveis de promoció immobiliària i venda per compte propi d’edificis residencials
701112 Serveis de promoció immobiliària i venda per compte propi d’edificis no residencials
70111200 Serveis de promoció immobiliària i venda per compte propi d’edificis no residencials
7012 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi
70121 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi
701211 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi d’edificis i terrenys residenci-

als
70121100 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi d’edificis i terrenys residenci-

als
701212 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi de terrenys residencials

desocupats
70121200 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi de terrenys residencials

desocupats
701213 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi d’edificis i terrenys no resi-

dencials
70121300 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi d’edificis i terrenys no resi-

dencials
701214 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi de terrenys no edificables

desocupats
70121400 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi de terrenys no edificables

desocupats
702 Serveis de lloguer de béns immobiliaris per compte propi
7020 Serveis de lloguer de béns immobiliaris per compte propi
70201 Serveis de lloguer de béns immobiliaris per compte propi
702011 Serveis de lloguer o arrendament financer d’habitatges per compte propi
70201100 Serveis de lloguer o arrendament financer d’habitatges per compte propi
702012 Serveis de lloguer o arrendament financer de béns immobiliaris per compte propi,

excepte habitatges
70201210 Serveis de lloguer o arrendament financer de places de garatge per compte propi
70201220 Serveis de lloguer o arrendament financer d’oficines per compte propi
70201230 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres béns immobiliaris per compte propi
703 Serveis immobiliaris per compte d’altri
7031 Serveis immobiliaris per compte d’altri
70311 Serveis immobiliaris per compte d’altri
703111 Serveis de venda d’edificis i terrenys residencials per compte d’altri
70311100 Serveis de venda d’edificis i terrenys residencials per compte d’altri
703112 Serveis de venda de terrenys edificables desocupats per compte d’altri
70311200 Serveis de venda de terrenys edificables desocupats per compte d’altri
703113 Serveis de venda d’edificis i terrenys no residencials per compte d’altri
70311300 Serveis de venda d’edificis i terrenys no residencials per compte d’altri
703114 Serveis de venda de terrenys no edificables desocupats per compte d’altri
70311400 Serveis de venda de terrenys no edificables desocupats per compte d’altri
703115 Serveis de valoració d’immobles i terrenys per compte d’altri
70311500 Serveis de valoració d’immobles i terrenys per compte d’altri
7032 Serveis de gestió i administració de béns immobiliaris per compte d’altri
70321 Serveis de gestió i administració de béns immobiliaris per compte d’altri
703211 Serveis de gestió i administració d’edificis residencials per compte d’altri
70321100 Serveis de gestió i administració d’edificis residencials per compte d’altri
703212 Serveis de gestió i administració d’edificis no residencials per compte d’altri
70321200 Serveis de gestió i administració d’edificis no residencials per compte d’altri
703213 Serveis de gestió d’instal·lacions i de consergeria
70321300 Serveis de gestió d’instal·lacions i de consergeria
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71 SERVEIS DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, D’EFECTES
PERSONALS I EFECTES DOMÈSTICS

711 Serveis de lloguer o arrendament financer d’automòbils particulars i furgonetes
lleugeres (fins a 3.500 kg) sense conductor

7110 Serveis de lloguer o arrendament financer d’automòbils particulars i furgonetes
lleugeres (fins a 3.500 kg) sense conductor

71101 Serveis de lloguer o arrendament financer d’automòbils particulars i furgonetes
lleugeres (fins a 3.500 kg) sense conductor

711010 Serveis de lloguer o arrendament financer d’automòbils particulars i furgonetes
lleugeres (fins a 3.500 kg) sense conductor

71101000 Serveis de lloguer o arrendament financer d’automòbils particulars i furgonetes
lleugeres (fins a 3.500 kg) sense conductor

712 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres mitjans de transport
7121 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres mitjans de transport terrestre sense

conductor
71211 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres mitjans de transport terrestre sense

conductor
712111 Serveis de lloguer o arrendament financer de vehicles de transport de mercaderies

sense conductor
71211100 Serveis de lloguer o arrendament financer de vehicles de transport de mercaderies

sense conductor
712112 Serveis de lloguer o arrendament financer de vehicles ferroviaris
71211200 Serveis de lloguer o arrendament financer de vehicles ferroviaris
712113 Serveis de lloguer o arrendament financer de contenidors
71211300 Serveis de lloguer o arrendament financer de contenidors
712114 Serveis de lloguer o arrendament financer de motocicletes, caravanes i autocaravanes
71211400 Serveis de lloguer o arrendament financer de motocicletes, caravanes i autocaravanes
712115 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres mitjans de transport terrestre sense

conductor
71211500 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres mitjans de transport terrestre sense

conductor
7122 Serveis de lloguer o arrendament financer de mitjans de navegació sense tripulació
71221 Serveis de lloguer o arrendament financer de mitjans de navegació sense tripulació
712210 Serveis de lloguer o arrendament financer de mitjans de navegació sense tripulació
71221000 Serveis de lloguer o arrendament financer de mitjans de navegació sense tripulació
7123 Serveis de lloguer o arrendament financer de mitjans de transport aeri sense tripulació
71231 Serveis de lloguer o arrendament financer de mitjans de transport aeri sense tripulació
712310 Serveis de lloguer o arrendament financer de mitjans de transport aeri sense tripulació
71231000 Serveis de lloguer o arrendament financer de mitjans de transport aeri sense tripulació
713 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips
7131 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips agraris sense operari
71311 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips agraris sense operari
713110 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips agraris sense operari
71311000 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips agraris sense operari
7132 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips per a construcció i

enginyeria civil sense operari
71321 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips per a construcció i

enginyeria civil sense operari
713210 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips per a construcció i

enginyeria civil sense operari
71321000 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips per a construcció i

enginyeria civil sense operari
7133 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips d’oficina (inclosos

els ordinadors) sense operari
71331 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips d’oficina (inclosos

els ordinadors) sense operari
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713311 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips d’oficina sense
operari, excepte maquinària i equips informàtics

71331100 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips d’oficina sense
operari, excepte maquinària i equips informàtics

713312 Serveis de lloguer o arrendament financer d’ordinadors i equips informàtics sense
operari

71331200 Serveis de lloguer o arrendament financer d’ordinadors i equips informàtics sense
operari

7134 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres tipus de maquinària i equips sense
operari

71341 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres tipus de maquinària i equips sense
operari

713410 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres tipus de maquinària i equips sense
operari

71341000 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres tipus de maquinària i equips sense
operari

714 Serveis de lloguer o arrendament financer d’efectes personals i efectes domèstics
7140 Serveis de lloguer o arrendament financer d’efectes personals i efectes domèstics
71401 Serveis de lloguer o arrendament financer d’efectes personals i efectes domèstics
714011 Serveis de lloguer o arrendament financer d’aparells de televisió, ràdio i so
71401100 Serveis de lloguer o arrendament financer d’aparells de televisió, ràdio i so
714012 Serveis de lloguer o arrendament financer de cintes de vídeo i DVD
71401200 Serveis de lloguer o arrendament financer de cintes de vídeo i DVD
714013 Serveis de lloguer o arrendament financer de mobiliari i altres aparells domèstics
71401300 Serveis de lloguer o arrendament financer de mobiliari i altres aparells domèstics
714014 Serveis de lloguer o arrendament financer d’equipament i material esportiu
71401400 Serveis de lloguer o arrendament financer d’equipament i material esportiu
714015 Serveis de lloguer o arrendament financer d’instruments musicals
71401500 Serveis de lloguer o arrendament financer d’instruments musicals
714016 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres efectes personals i efectes domès-

tics
71401610 Serveis de lloguer o arrendament financer de vestuaris
71401620 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres efectes personals i estris domèstics

ncaa
72 SERVEIS D’INFORMÀTICA
721 Serveis de consultoria d’equips informàtics
7210 Serveis de consultoria d’equips informàtics
72101 Serveis de consultoria d’equips informàtics
721010 Serveis de consultoria d’equips informàtics
72101000 Serveis de consultoria d’equips informàtics
722 Serveis de consultoria i subministrament de programes informàtics
7221 Serveis d’edició de programes informàtics
72211 Serveis de programació de paquets complets de programes informàtics
722111 Serveis de programació de sistemes i paquets d’eines per a l’usuari
72211100 Serveis de programació de sistemes i paquets d’eines per a l’usuari
722112 Serveis d’edició de paquets d’aplicacions informàtiques
72211200 Serveis d’edició de paquets d’aplicacions informàtiques
72212 Mitjans de suport de dades registrades utilitzats en màquines de tractament de dades
722120 Mitjans de suport de dades registrades utilitzats en màquines de tractament de dades
72212000 Mitjans de suport de dades registrades utilitzats en màquines de tractament de dades
7222 Serveis de consultoria i subministrament de programes informàtics ncaa
72221 Serveis de consultoria i subministrament de programes informàtics ncaa
722211 Serveis de consultoria de sistemes i aspectes tècnics
72221100 Serveis de consultoria de sistemes i aspectes tècnics
722212 Serveis de desenvolupament de programes personalitzats
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72221200 Serveis de desenvolupament de programes personalitzats
722213 Serveis d’anàlisi de sistemes i programació
72221300 Serveis d’anàlisi de sistemes i programació
722214 Serveis de manteniment de sistemes
72221400 Serveis de manteniment de sistemes
722215 Altres serveis professionals relacionats amb la informàtica
72221500 Altres serveis professionals relacionats amb la informàtica
723 Serveis de processament de dades
7230 Serveis de processament de dades
72301 Serveis de gestió dels recursos informàtics
723010 Serveis de gestió dels recursos informàtics
72301000 Serveis de gestió dels recursos informàtics
72302 Serveis de tractament informàtic
723021 Serveis de tractament i tabulació de dades
72302100 Serveis de tractament i tabulació de dades
723022 Serveis d’introducció de dades
72302200 Serveis d’introducció de dades
723023 Serveis de servidors de pàgines web
72302300 Serveis de servidors de pàgines web
723024 Serveis de tractament informàtic ncaa
72302400 Serveis de tractament informàtic ncaa
72303 Venda d’espais publicitaris a Internet per servidors de pàgines web
723030 Venda d’espais publicitaris a Internet per servidors de pàgines web
72303000 Venda d’espais publicitaris a Internet per servidors de pàgines web
724 Serveis relacionats amb bases de dades
7240 Serveis relacionats amb bases de dades
72401 Serveis relacionats amb bases de dades
724011 Edició en línia de bases de dades
72401100 Edició en línia de bases de dades
724012 Serveis de portals de recerca web
72401200 Serveis de portals de recerca web
724013 Altres serveis relacionats amb bases de dades
72401300 Altres serveis relacionats amb bases de dades
72402 Venda d’espais publicitaris a Internet ncaa
724020 Venda d’espais publicitaris a Internet ncaa
72402000 Venda d’espais publicitaris a Internet ncaa
725 Serveis de manteniment i reparació de màquines d’oficina, comptabilitat i equips

informàtics
7250 Serveis de manteniment i reparació de màquines d’oficina, comptabilitat i equips

informàtics
72501 Serveis de manteniment i reparació de màquines d’oficina, comptabilitat i equips

informàtics
725011 Serveis de manteniment i reparació de maquinària d’oficina i de comptabilitat
72501100 Serveis de manteniment i reparació de maquinària d’oficina i de comptabilitat
725012 Serveis de manteniment i reparació de màquines i equips informàtics
72501200 Serveis de manteniment i reparació de màquines i equips informàtics
726 Altres serveis relacionats amb la informàtica
7260 Altres serveis relacionats amb la informàtica
72601 Altres serveis relacionats amb la informàtica
726010 Altres serveis relacionats amb la informàtica
72601000 Altres serveis relacionats amb la informàtica
73 SERVEIS DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
731 Serveis de recerca i desenvolupament de ciències naturals i enginyeria
7310 Serveis de recerca i desenvolupament de ciències naturals i enginyeria
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73101 Serveis de recerca i desenvolupament de ciències naturals i enginyeria
731011 Serveis de recerca i desenvolupament de física
73101100 Serveis de recerca i desenvolupament de física
731012 Serveis de recerca i desenvolupament de química i biologia
73101210 Serveis de recerca i desenvolupament de química
73101220 Serveis de recerca i desenvolupament de biologia general
73101230 Serveis de recerca i desenvolupament d’ecologia i botànica
73101240 Serveis de recerca i desenvolupament de zoologia
73101290 Altres serveis de recerca i desenvolupament de biologia
731013 Serveis de recerca i desenvolupament d’enginyeria i tecnologia
73101310 Serveis de recerca i desenvolupament d’enginyeria civil
73101320 Serveis de recerca i desenvolupament d’enginyeria elèctrica i electrònica
73101330 Serveis de recerca i desenvolupament d’enginyeria mecànica
73101340 Serveis de recerca i desenvolupament d’enginyeria química
73101350 Serveis de recerca i desenvolupament d’enginyeria informàtica
73101370 Serveis de recerca i desenvolupament d’estructures i projectes arquitectònics
73101380 Serveis de recerca i desenvolupament d’urbanisme
73101390 Altres serveis de recerca i desenvolupament d’enginyeria i tecnologia
731014 Serveis de recerca i desenvolupament d’agronomia
73101410 Serveis de recerca i desenvolupament d’agricultura i agroalimentació
73101420 Serveis de recerca i desenvolupament de veterinària
73101490 Altres serveis de recerca i desenvolupament d’agronomia
731015 Serveis de recerca i desenvolupament de ciències mèdiques i farmàcia
73101510 Serveis de recerca i desenvolupament de medicina general
73101520 Serveis de recerca i desenvolupament de farmàcia i farmacologia
73101530 Serveis de recerca i desenvolupament de salut pública
73101540 Serveis de recerca i desenvolupament de psiquiatria i psicofisiologia
73101590 Altres serveis de recerca i desenvolupament de ciències mèdiques
731016 Serveis de recerca i desenvolupament d’altres ciències naturals
73101610 Serveis de recerca i desenvolupament de matemàtiques
73101620 Serveis de recerca i desenvolupament de geologia
73101690 Serveis de recerca i desenvolupament d’altres ciències naturals ncaa
731019 Serveis cientificotècnics generals de recerca i desenvolupament de ciències naturals i

enginyeria
73101900 Serveis cientificotècnics generals de recerca i desenvolupament de ciències naturals i

enginyeria
732 Serveis de recerca i desenvolupament de ciències socials i humanitats
7320 Serveis de recerca i desenvolupament de ciències socials i humanitats
73201 Serveis de recerca i desenvolupament de ciències socials i humanitats
732011 Serveis de recerca i desenvolupament de ciències culturals, sociologia i psicologia
73201110 Serveis de recerca i desenvolupament de sociologia i ciències polítiques
73201120 Serveis de recerca i desenvolupament de comunicació i informació
73201130 Serveis de recerca i desenvolupament de psicologia
73201140 Serveis de recerca i desenvolupament de pedagogia i didàctica
73201150 Serveis de recerca i desenvolupament de filosofia
73201160 Serveis de recerca i desenvolupament d’art i música
73201170 Serveis de recerca i desenvolupament d’història i antropologia
73201180 Serveis de recerca i desenvolupament de geografia
73201191 Serveis de recerca i desenvolupament en patrimoni cultural
73201192 Serveis de recerca i desenvolupament en arts escèniques i musicals i arts visuals
73201193 Serveis de recerca i desenvolupament en patrimoni etnològic
73201199 Altres serveis de recerca i desenvolupament de ciències culturals
732012 Serveis de recerca i desenvolupament d’economia
73201200 Serveis de recerca i desenvolupament d’economia
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732013 Serveis de recerca i desenvolupament de dret
73201300 Serveis de recerca i desenvolupament de dret
732014 Serveis de recerca i desenvolupament de lingüística i idiomes
73201410 Serveis de recerca i desenvolupament de filologia, lingüística i sociolingüística
73201490 Altres serveis de recerca i desenvolupament de lingüística i idiomes
732015 Serveis de recerca i desenvolupament d’altres ciències socials i humanitats
73201500 Serveis de recerca i desenvolupament d’altres ciències socials i humanitats
732019 Serveis cientificotècnics generals de recerca i desenvolupament de ciències socials i

humanitats
73201900 Serveis cientificotècnics generals de recerca i desenvolupament de ciències socials i

humanitats
74 ALTRES SERVEIS EMPRESARIALS
741 Serveis jurídics, de comptabilitat i assessorament a la gestió empresarial
7411 Serveis jurídics
74111 Serveis jurídics
741111 Serveis jurídics en dret penal
74111100 Serveis jurídics en dret penal
741112 Serveis jurídics en especialitats del dret, excepte penal
74111200 Serveis jurídics en especialitats del dret, excepte penal
741113 Serveis d’assessorament i representació jurídics en procediments administratius
74111300 Serveis d’assessorament i representació jurídics en procediments administratius
741114 Serveis de consultoria en patents i drets d’autor
74111400 Serveis de consultoria en patents i drets d’autor
741115 Serveis de documentació i certificació legals ncaa
74111500 Serveis de documentació i certificació legals ncaa
741116 Serveis de subhastes dels tribunals de justícia
74111600 Serveis de subhastes dels tribunals de justícia
741117 Serveis jurídics ncaa
74111700 Serveis jurídics ncaa
7412 Serveis de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessorament fiscal
74121 Serveis de comptabilitat i auditoria
741211 Serveis d’auditoria financera
74121100 Serveis d’auditoria financera
741212 Serveis de revisió de comptes
74121200 Serveis de revisió de comptes
741213 Serveis de compilació d’estats financers
74121300 Serveis de compilació d’estats financers
741214 Serveis de comptabilitat ncaa
74121400 Serveis de comptabilitat ncaa
74122 Serveis de tenidoria de llibres, excepte declaracions d’impostos
741220 Serveis de tenidoria de llibres, excepte declaracions d’impostos
74122000 Serveis de tenidoria de llibres, excepte declaracions d’impostos
74123 Serveis d’assessorament fiscal
741230 Serveis d’assessorament fiscal
74123000 Serveis d’assessorament fiscal
7413 Serveis d’estudis de mercat i realització d’enquestes d’opinió pública
74131 Serveis d’estudis de mercat i realització d’enquestes d’opinió pública
741311 Serveis d’estudis de mercat
74131100 Serveis d’estudis de mercat
741312 Serveis d’enquestes d’opinió pública
74131200 Serveis d’enquestes d’opinió pública
7414 Serveis de consultoria sobre direcció i gestió empresarial
74141 Serveis de consultoria sobre direcció i gestió empresarial
741411 Serveis de consultoria i gestió empresarial, en general
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74141100 Serveis de consultoria i gestió empresarial, en general
741412 Serveis de consultoria en gestió financera, excepte els impostos de societats
74141200 Serveis de consultoria en gestió financera, excepte els impostos de societats
741413 Serveis de consultoria en gestió comercial
74141300 Serveis de consultoria en gestió comercial
741414 Serveis de consultoria en gestió de recursos humans
74141400 Serveis de consultoria en gestió de recursos humans
741415 Serveis de consultoria en gestió de la producció
74141500 Serveis de consultoria en gestió de la producció
741416 Serveis de consultoria en relacions públiques
74141600 Serveis de consultoria en relacions públiques
741417 Serveis de consultoria sobre direcció i gestió empresarial ncaa
74141700 Serveis de consultoria sobre direcció i gestió empresarial ncaa
74142 Altres serveis de gestió empresarial
741421 Serveis d’administració de projectes, excepte de construcció
74142100 Serveis d’administració de projectes, excepte de construcció
741422 Altres serveis afins a l’administració ncaa
74142200 Altres serveis afins a l’administració ncaa
7415 Serveis de gestió de societats de cartera (holdings)
74151 Serveis de gestió de societats de cartera (holdings)
741510 Serveis de gestió de societats de cartera (holdings)
74151000 Serveis de gestió de societats de cartera (holdings)
742 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i altres serveis relacionats amb l’assessora-

ment tècnic
7420 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i altres serveis relacionats amb l’assessora-

ment tècnic
74201 Plànols i dissenys tècnics
742010 Plànols i dissenys tècnics
74201000 Plànols i dissenys tècnics
74202 Serveis tècnics d’arquitectura
742021 Serveis tècnics d’assessorament i consultoria de projectes arquitectònics
74202100 Serveis tècnics d’assessorament i consultoria de projectes arquitectònics
742022 Serveis tècnics de disseny arquitectònic
74202200 Serveis tècnics de disseny arquitectònic
742023 Serveis tècnics d’arquitectura ncaa
74202300 Serveis tècnics d’arquitectura ncaa
74203 Serveis tècnics d’enginyeria
742031 Serveis tècnics d’assessorament i consultoria en enginyeria
74203100 Serveis tècnics d’assessorament i consultoria en enginyeria
742032 Serveis de disseny tècnic per a la construcció de fonaments i estructures d’edificis
74203200 Serveis de disseny tècnic per a la construcció de fonaments i estructures d’edificis
742033 Serveis de disseny tècnic d’instal·lacions mecàniques i elèctriques per a edificis
74203300 Serveis de disseny tècnic d’instal·lacions mecàniques i elèctriques per a edificis
742034 Serveis de disseny tècnic per a la construcció d’obres d’enginyeria civil
74203400 Serveis de disseny tècnic per a la construcció d’obres d’enginyeria civil
742035 Serveis de disseny tècnic del procés i la produccció industrials
74203500 Serveis de disseny tècnic del procés i la produccció industrials
742036 Serveis de disseny tècnic ncaa
74203600 Serveis de disseny tècnic ncaa
742037 Serveis tècnics d’enginyeria ncaa
74203700 Serveis tècnics d’enginyeria ncaa
74204 Serveis integrats d’enginyeria
742040 Serveis integrats d’enginyeria
74204000 Serveis integrats d’enginyeria
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74205 Serveis de planificació urbana i d’arquitectura paisatgística
742051 Serveis de planificació urbana
74205100 Serveis de planificació urbana
742052 Serveis d’arquitectura paisatgística
74205200 Serveis d’arquitectura paisatgística
74206 Serveis de gestió de projectes relacionats amb la construcció i les obres d’enginyeria

civil
742060 Serveis de gestió de projectes relacionats amb la construcció i les obres d’enginyeria

civil
74206000 Serveis de gestió de projectes relacionats amb la construcció i les obres d’enginyeria

civi
74207 Serveis de consultoria científica i tècnica afins a l’enginyeria
742071 Serveis de prospecció geològica, geofísica i d’altres tipus de prospecció científica
74207100 Serveis de prospecció geològica, geofísica i d’altres tipus de prospecció científica
742072 Serveis de topografia subterranis
74207200 Serveis de topografia subterranis
742073 Serveis de topografia de superfície
74207300 Serveis de topografia de superfície
742074 Serveis de cartografia
74207400 Serveis de cartografia
742075 Serveis de consultoria tècnica, excepte la consultoria en enginyeria
74207500 Serveis de consultoria tècnica, excepte la consultoria en enginyeria
743 Serveis d’anàlisis i assajos tècnics
7430 Serveis d’anàlisis i assajos tècnics
74301 Serveis d’anàlisis i assajos tècnics
743011 Serveis d’anàlisis i assajos de composició i puresa
74301100 Serveis d’anàlisis i assajos de composició i puresa
743012 Serveis d’anàlisis i assajos de propietats físiques dels productes
74301200 Serveis d’anàlisis i assajos de propietats físiques dels productes
743013 Serveis d’anàlisis i assajos de sistemes mecànics i elèctrics integrats
74301300 Serveis d’anàlisis i assajos de sistemes mecànics i elèctrics integrats
743014 Serveis d’inspecció tècnica de vehicles automòbils
74301400 Serveis d’inspecció tècnica de vehicles automòbils
743015 Serveis d’inspecció tècnica, excepte vehicles automòbils
74301500 Serveis d’inspecció tècnica, excepte vehicles automòbils
743016 Serveis d’anàlisis i assajos tècnics ncaa
74301600 Serveis d’anàlisis i assajos tècnics ncaa
744 Serveis de publicitat
7440 Serveis de publicitat
74401 Serveis de publicitat
744011 Serveis de venda o arrendament d’espai o temps publicitaris
74401100 Serveis de venda o arrendament d’espai o temps publicitaris
744012 Serveis de planificació, creació i col·locació de publicitat
74401200 Serveis de planificació, creació i col·locació de publicitat
744013 Serveis de publicitat ncaa
74401300 Serveis de publicitat ncaa
74402 Venda d’espais publicitaris ncaa
744020 Venda d’espais publicitaris ncaa
74402000 Venda d’espais publicitaris ncaa
745 Serveis de selecció i col·locació de personal
7450 Serveis de selecció i col·locació de personal
74501 Serveis de col·locació de personal
745011 Serveis de selecció de personal directiu i executiu
74501100 Serveis de selecció de personal directiu i executiu
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745012 Serveis de col·locació de personal d’ajuda per a oficines i altres empleats
74501200 Serveis de col·locació de personal d’ajuda per a oficines i altres empleats
74502 Serveis de subministrament de personal
745021 Serveis de subministrament de personal d’ajuda per a oficines
74502100 Serveis de subministrament de personal d’ajuda per a oficines
745022 Serveis de subministrament de personal d’ajuda domèstica
74502200 Serveis de subministrament de personal d’ajuda domèstica
745023 Serveis de subministrament de personal per al comerç o la indústria
74502300 Serveis de subministrament de personal per al comerç o la indústria
745024 Serveis de subministrament de personal sanitari, excepte els metges
74502400 Serveis de subministrament de personal sanitari, excepte els metges
745025 Serveis de subministrament d’altres tipus de personal
74502500 Serveis de subministrament d’altres tipus de personal
746 Serveis d’investigació i de seguretat
7460 Serveis d’investigació i de seguretat
74601 Serveis d’investigació i de seguretat
746011 Serveis d’investigació
74601100 Serveis d’investigació
746012 Serveis de consultoria en seguretat
74601200 Serveis de consultoria en seguretat
746013 Serveis de vigilància de sistemes d’alarma
74601300 Serveis de vigilància de sistemes d’alarma
746014 Serveis de vehicles blindats
74601400 Serveis de vehicles blindats
746015 Serveis de guardes de seguretat
74601500 Serveis de guardes de seguretat
746016 Serveis de seguretat ncaa
74601600 Serveis de seguretat ncaa
747 Serveis industrials de neteja
7470 Serveis industrials de neteja
74701 Serveis industrials de neteja
747011 Serveis de desinfecció, desratització i desinsectació
74701100 Serveis de desinfecció, desratització i desinsectació
747012 Serveis de neteja de finestres
74701200 Serveis de neteja de finestres
747013 Serveis de neteja tradicional
74701300 Serveis de neteja tradicional
747014 Serveis de neteja especialitzada
74701400 Serveis de neteja especialitzada
747015 Serveis de neteja de forns i xemeneies
74701500 Serveis de neteja de forns i xemeneies
747016 Serveis industrials de neteja ncaa
74701600 Serveis industrials de neteja ncaa
748 Serveis empresarials ncaa
7481 Serveis de fotografia
74811 Plaques i pel·lícules fotogràfiques exposades, excepte les cinematogràfiques
748111 Plaques i pel·lícules fotogràfiques exposades, però no revelades
74811100 Plaques i pel·lícules fotogràfiques exposades, però no revelades
748112 Plaques i pel·lícules fotogràfiques exposades i revelades, per a reproducció en òfset
74811200 Plaques i pel·lícules fotogràfiques exposades i revelades, per a reproducció en òfset
748113 Plaques i pel·lícules exposades i revelades, en microfilm
74811300 Plaques i pel·lícules exposades i revelades, en microfilm
748114 Plaques i pel·lícules fotogràfiques exposades i revelades ncaa
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74811400 Plaques i pel·lícules fotogràfiques exposades i revelades ncaa
74812 Serveis d’estudis fotogràfics i altres serveis de fotografia
748122 Serveis de retrats fotogràfics
74812200 Serveis de retrats fotogràfics
748123 Serveis de fotografia publicitària i serveis afins
74812300 Serveis de fotografia publicitària i serveis afins
748124 Serveis de fotografia per a cerimònies i altres esdeveniments d’actualitat
74812400 Serveis de fotografia per a cerimònies i altres esdeveniments d’actualitat
748125 Serveis de fotografia aèria
74812500 Serveis de fotografia aèria
748126 Altres serveis de fotografia especialitzada
74812600 Altres serveis de fotografia especialitzada
74813 Serveis de laboratoris de revelatge, impressió i ampliació fotogràfica
748131 Serveis de laboratori de revelatge fotogràfic
74813100 Serveis de laboratori de revelatge fotogràfic
748132 Serveis de laboratori de revelatge de pel·lícules no relacionats amb les indústries del

cinema i la televisió
74813200 Serveis de laboratori de revelatge de pel·lícules no relacionats amb les indústries del

cinema i la televisió
748133 Serveis de restauració, còpia i retocat de fotografies
74813300 Serveis de restauració, còpia i retocat de fotografies
748134 Altres serveis de fotografia ncaa
74813400 Altres serveis de fotografia ncaa
7482 Serveis d’envasament i empaquetatge per compte d’altri
74821 Serveis d’envasament i empaquetatge per compte d’altri
748210 Serveis d’envasament i empaquetatge per compte d’altri
74821000 Serveis d’envasament i empaquetatge per compte d’altri
7485 Serveis de secretaria, traducció i serveis afins
74851 Serveis de secretaria, reprografia i traducció
748511 Serveis de contestació de trucades telefòniques
74851100 Serveis de contestació de trucades telefòniques
748512 Serveis de fotocòpia i reprografia
74851200 Serveis de fotocòpia i reprografia
748513 Serveis de traducció
74851300 Serveis de traducció
748514 Serveis d’interpretació
74851400 Serveis d’interpretació
748515 Serveis generals de secretaria
74851500 Serveis generals de secretaria
74852 Serveis de recopilació de llistes per a trameses per correu i serveis de trameses per

correu
748520 Serveis de recopilació de llistes per a trameses per correu i serveis de trameses per

correu
74852000 Serveis de recopilació de llistes per a trameses per correu i serveis de trameses per

correu
7486 Serveis de centres d’atenció telefònica
74861 Serveis de centres d’atenció telefònica
748610 Serveis de centres d’atenció telefònica
74861000 Serveis de centres d’atenció telefònica
7487 Altres serveis empresarials ncaa
74871 Altres serveis empresarials ncaa
748711 Serveis d’informació financera sobre clients
74871100 Serveis d’informació financera sobre clients
748712 Serveis de gestió de cobraments
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74871200 Serveis de gestió de cobraments
748713 Serveis especialitzats de disseny
74871300 Serveis especialitzats de disseny
748714 Altres serveis d’assessorament, com ara agència comercial i taxació, excepte els

relatius als béns immobiliaris
74871400 Altres serveis d’assessorament, com ara agència comercial i taxació, excepte els

relatius als béns immobiliaris
748715 Serveis d’organització d’exhibicions, fires i congressos
74871500 Serveis d’organització d’exhibicions, fires i congressos
748716 Altres serveis de consultoria ncaa, excepte de caràcter tècnic
74871600 Altres serveis de consultoria ncaa, excepte de caràcter tècnic
748717 Altres serveis comercials ncaa
74871700 Altres serveis comercials ncaa

L SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGA-
TÒRIA

LL SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGA-
TÒRIA

75 SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGA-
TÒRIA

751 Serveis de l’Administració pública
7511 Serveis generals de l’Administració pública
75111 Serveis generals de l’Administració pública
751111 Serveis executius i legislatius de l’Administració pública
75111110 Serveis executius i legislatius de l’Administració general de l’Estat
75111120 Serveis executius i legislatius de les administracions autonòmes
75111130 Serveis executius i legislatius de les administracions locals
751112 Serveis pressupostaris i fiscals de l’Administració pública
75111210 Serveis pressupostaris i fiscals de l’Administració general de l’Estat
75111220 Serveis pressupostaris i fiscals de les administracions autonòmes
75111230 Serveis pressupostaris i fiscals de les administracions locals
751113 Serveis generals de planificació econòmica i social i d’estadística de l’Administració

pública
75111310 Serveis generals de planificació econòmica i social i d’estadística de l’Administració

general de l’Estat
75111320 Serveis generals de planificació econòmica i social i d’estadística de les administraci-

ons autonòmes
75111330 Serveis generals de planificació econòmica i social i d’estadística de les administraci-

ons locals
751114 Serveis públics per a investigacions fonamentals de l’Administració pública
75111410 Serveis públics per a investigacions fonamentals de l’Administració general de l’Estat
75111420 Serveis públics per a investigacions fonamentals de les administracions autonòmes
75111430 Serveis públics per a investigacions fonamentals de les administracions locals
751115 Altres serveis administratius de l’Administració pública
75111510 Altres serveis administratius de l’Administració general de l’Estat
75111520 Altres serveis administratius de les administracions autonòmes
75111530 Altres serveis administratius de les administracions locals
7512 Serveis de regulació i gestió de les activitats sanitàries, educatives i culturals, i altres

serveis socials, excepte la Seguretat Social obligatòria
75121 Serveis de regulació i gestió de les activitats sanitàries, educatives i culturals, i altres

serveis socials, excepte la Seguretat Social obligatòria
751211 Serveis de regulació i gestió de les activitats educatives
75121100 Serveis de regulació i gestió de les activitats educatives
751212 Serveis de regulació i gestió de les activitats sanitàries
75121200 Serveis de regulació i gestió de les activitats sanitàries
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751213 Serveis de regulació i gestió d’habitatge i urbanisme
75121300 Serveis de regulació i gestió d’habitatge i urbanisme
751214 Serveis de regulació i gestió d’activitats recreatives, culturals i religioses
75121410 Serveis de regulació i gestió d’activitats recreatives
75121420 Serveis de regulació i gestió d’activitats culturals
75121430 Serveis de regulació i gestió d’activitats religioses
7513 Serveis de regulació i gestió de l’activitat econòmica
75131 Serveis de regulació i gestió de l’activitat econòmica
751311 Serveis de regulació i gestió relacionats amb les activitats del sector agrari, la silvicul-

tura, la pesca i la caça
75131100 Serveis de regulació i gestió relacionats amb les activitats del sector agrari, la silvicul-

tura, la pesca i la caça
751312 Serveis de regulació i gestió relacionats amb els combustibles i l’energia
75131200 Serveis de regulació i gestió relacionats amb els combustibles i l’energia
751313 Serveis de regulació i gestió relacionats amb la mineria i els recursos minerals, la

manufactura i la construcció
75131300 Serveis de regulació i gestió relacionats amb la mineria i els recursos minerals, la

manufactura i la construcció
751314 Serveis de regulació i gestió relacionats amb el transport i les comunicacions
75131400 Serveis de regulació i gestió relacionats amb el transport i les comunicacions
751315 Serveis de regulació i gestió relacionats amb el comerç i l’hostaleria
75131500 Serveis de regulació i gestió relacionats amb el comerç i l’hostaleria
751316 Serveis de regulació i gestió relacionats amb les activitats turístiques
75131600 Serveis de regulació i gestió relacionats amb les activitats turístiques
751317 Serveis de regulació i gestió relacionats amb projectes de desenvolupament de

finalitats múltiples
75131700 Serveis de regulació i gestió relacionats amb projectes de desenvolupament de

finalitats múltiples
751318 Serveis de regulació i gestió relacionats amb activitats econòmiques, comercials i

laborals
75131800 Serveis de regulació i gestió relacionats amb activitats econòmiques, comercials i

laborals
7514 Serveis auxiliars per a l’Administració pública en general
75141 Serveis auxiliars per a l’Administració pública en general
751411 Serveis de personal per a l’Administració pública en general
75141100 Serveis de personal per a l’Administració pública en general
751412 Serveis auxilars per a l’Administració pública en general ncaa
75141200 Serveis auxiliars per a l’Administració pública en general ncaa
752 Altres serveis públics a la comunitat en general
7521 Serveis d’afers exteriors
75211 Serveis d’afers exteriors
752111 Serveis d’afers exteriors de relacions exteriors, diplomàtics i consulars
75211100 Serveis d’afers exteriors de relacions exteriors, diplomàtics i consulars
752112 Serveis d’afers exteriors, de concessió d’ajuda econòmica
75211200 Serveis d’afers exteriors, de concessió d’ajuda econòmica
752113 Serveis d’afers exteriors, de concessió d’ajuda militar
75211300 Serveis d’afers exteriors, de concessió d’ajuda militar
7522 Serveis de defensa
75221 Serveis de defensa
752211 Serveis de defensa militar
75221100 Serveis de defensa militar
752212 Serveis de defensa civil
75221200 Serveis de defensa civil
7523 Serveis de justícia
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75231 Serveis de justícia
752311 Serveis administratius relacionats amb els tribunals de justícia
75231100 Serveis administratius relacionats amb els tribunals de justícia
752312 Serveis administratius relacionats amb l’empresonament i la rehabilitació de delin-

qüents
75231200 Serveis administratius relacionats amb l’empresonament i la rehabilitació de delin-

qüents
7524 Serveis d’ordre públic i seguretat
75241 Serveis d’ordre públic i seguretat
752411 Serveis de policia
75241100 Serveis de policia
752412 Altres serveis d’ordre públic i la seguretat
75241200 Altres serveis d’ordre públic i la seguretat
7525 Serveis de protecció civil
75251 Serveis de protecció civil
752511 Serveis d’extinció i prevenció d’incendis
75251100 Serveis d’extinció i prevenció d’incendis
752512 Altres serveis de protecció civil
75251200 Altres serveis de protecció civil
753 Serveis de seguretat social obligatòria
7530 Serveis de seguretat social obligatòria
75301 Serveis de seguretat social obligatòria
753011 Serveis de prestacions de malaltia, maternitat o invalidesa temporal
75301100 Serveis de prestacions de malaltia, maternitat o invalidesa temporal
753012 Serveis de prestacions de jubilació, discapacitat o supervivència
75301200 Serveis de prestacions de jubilació, discapacitat o supervivència
753013 Serveis de prestacions per desocupació
75301300 Serveis de prestacions per desocupació
753014 Serveis de prestacions familiars
75301400 Serveis de prestacions familiars

M SERVEIS D’EDUCACIÓ
MM SERVEIS D’EDUCACIÓ
80 SERVEIS D’EDUCACIÓ
801 Serveis d’ensenyament primari, inclòs l’infantil
8010 Serveis d’ensenyament primari, inclòs l’infantil
80101 Serveis d’ensenyament primari, inclòs l’infantil
801011 Serveis d’ensenyament infantil
80101100 Serveis d’ensenyament infantil
801012 Serveis d’ensenyament primari, excepte l’infantil
80101200 Serveis d’ensenyament primari, excepte l’infantil
802 Serveis d’ensenyament secundari
8021 Serveis d’ensenyament secundari de formació general
80211 Serveis d’ensenyament secundari de formació general
802111 Serveis d’ensenyament secundari de formació general obligatori
80211100 Serveis d’ensenyament secundari de formació general obligatori
802112 Serveis d’ensenyament secundari de formació general superior
80211200 Serveis d’ensenyament secundari de formació general superior
8022 Serveis d’ensenyament secundari de formació tècnica i professional
80221 Serveis d’ensenyament secundari de formació tècnica i professional
802210 Serveis d’ensenyament secundari de formació tècnica i professional
80221010 Serveis d’ensenyament secundari de formació professional específica de grau mitjà
80221020 Serveis d’ensenyament secundari de formació professional artístics de grau mitjà i

elemental
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80221030 Altres serveis d’ensenyament secundari de formació tècnica i professional
803 Serveis d’ensenyament superior
8030 Serveis d’ensenyament superior
80301 Serveis d’ensenyament superior
803011 Serveis d’ensenyament de formació tècnica i professional de grau superior
80301100 Serveis d’ensenyament de formació tècnica i professional de grau superior
803012 Altres serveis d’ensenyament superior
80301201 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, públic, centre integrat,

títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301202 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, públic, centre integrat,

títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301203 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre adscrit a

universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301204 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, públic, centre adscrit a

universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301205 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre adscrit a

universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301206 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, públic, centre adscrit a

universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301207 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre integrat, títol

homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301208 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre integrat, títol

propi, excepte l’ensenyament a distància
80301209 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre associat o

vinculat a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301210 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre associat o

vinculat a universitat privada, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301220 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre associat o

vinculat a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301230 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, privat, centre associat o

vinculat a universitat privada, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301240 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, a distància, títol homolo-

gat
80301249 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer cicle, a distància, títol propi
80301250 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, públic, centre

integrat, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301255 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, públic, centre

integrat, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301256 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

adscrit a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301257 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

adscrit a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301258 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

adscrit a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301259 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, públic, centre

adscrit a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301261 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

integrat, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància
80301262 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

integrat, títol propi, excepte l’ensenyament a distància
80301263 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre

associat o vinculat a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a
distància

80301264 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre
associat o vinculat a universitat privada, títol homologat, excepte l’ensenyament a
distància
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80301265 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre
associat o vinculat a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301266 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, privat, centre
associat o vinculat a universitat privada, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301267 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, títol homologat, a
distància

80301268 Serveis d’ensenyament superior universitari de primer i segon cicle, títol propi, a
distància

80301272 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, públic, centre integrat,
títol homologat, excepte l’ensenyament a distància

80301273 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, públic, centre integrat,
títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301274 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre adscrit a
universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància

80301275 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, públic, centre adscrit a
universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància

80301276 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre adscrit a
universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301277 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, públic, centre adscrit a
universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301278 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre integrat, títol
homologat, excepte l’ensenyament a distància

80301279 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre integrat, títol
propi, excepte l’ensenyament a distància

80301280 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre associat o
vinculat a universitat pública, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància

80301281 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre associat o
vinculat a universitat privada, títol homologat, excepte l’ensenyament a distància

80301282 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre associat o
vinculat a universitat pública, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301283 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, privat, centre associat o
vinculat a universitat privada, títol propi, excepte l’ensenyament a distància

80301284 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, títol homologat, a distàn-
cia

80301285 Serveis d’ensenyament superior universitari de segon cicle, títol propi, a distància
80301286 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, doctorat, excepte

l’ensenyament a distància
80301287 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, màsters, excepte

l’ensenyament a distància
80301288 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, cursos de

postgrau, excepte l’ensenyament a distància
80301289 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, públic, cursos d’especialit-

zació, excepte l’ensenyament a distància
80301290 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, doctorats, excepte

l’ensenyament a distància
80301291 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, màsters, excepte

l’ensenyament a distància
80301292 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, cursos de postgrau,

excepte l’ensenyament a distància
80301293 Serveis d’ensenyament superior universitari de tercer cicle, privat, cursos d’especialit-

zació, excepte l’ensenyament a distància
80301294 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, doctorats, a distància
80301295 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, màsters, a distància
80301296 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, cursos de postgrau, a distàn-

cia
80301297 Serveis d’ensenyament superior universitari tercer cicle, cursos d’especialització, a

distància
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80301298 Altres serveis d’ensenyament superior universitari
80301299 Altres serveis d’ensenyament superior no universitari
804 Serveis de formació permanent i altres serveis d’ensenyament
8041 Serveis d’ensenyament de les escoles de conducció i pilotatge
80411 Serveis d’ensenyament de les escoles de conducció i pilotatge
804111 Serveis d’ensenyament de conducció d’automòbils
80411100 Serveis d’ensenyament de conducció d’automòbils
804112 Serveis d’ensenyament de conducció d’aeronaus i embarcacions
80411200 Serveis d’ensenyament de conducció d’aeronaus i embarcacions
8042 Serveis d’ensenyament per a adults i altres tipus d’ensenyament
80421 Serveis d’ensenyament per a adults i ensenyament a distància
804210 Serveis d’ensenyament per a adults i ensenyament a distància
80421010 Serveis d’ensenyament per a adults i formació professional contínua
80421020 Serveis d’ensenyament a distància
80422 Altres serveis d’ensenyament
804220 Altres serveis d’ensenyament
80422010 Serveis d’ensenyament en acadèmies
80422020 Altres serveis d’ensenyament ncaa

N SERVEIS SANITARIS I VETERINARIS, SERVEIS SOCIALS
NN SERVEIS SANITARIS I VETERINARIS, SERVEIS SOCIALS
85 SERVEIS SANITARIS I VETERINARIS, SERVEIS SOCIALS
851 Serveis sanitaris
8511 Serveis hospitalaris
85111 Serveis hospitalaris
851111 Serveis hospitalaris de cirurgia
85111100 Serveis hospitalaris de cirurgia
851112 Serveis hospitalaris de medicina
85111200 Serveis hospitalaris de medicina
851113 Serveis hospitalaris de ginecologia i obstetrícia
85111300 Serveis hospitalaris de ginecologia i obstetrícia
851114 Serveis hospitalaris de rehabilitació
85111400 Serveis hospitalaris de rehabilitació
851115 Serveis hospitalaris de psiquiatria
85111500 Serveis hospitalaris de psiquiatria
851116 Altres serveis hospitalaris
85111600 Altres serveis hospitalaris
8512 Serveis de consultes mèdiques
85121 Serveis de consultes mèdiques
851211 Serveis de consultes i tractaments mèdics generals
85121100 Serveis de consultes i tractaments mèdics generals
851212 Serveis de consultes i tractaments mèdics d’especialistes, inclosos els de pediatria
85121200 Serveis de consultes i tractaments mèdics d’especialistes, inclosos els de pediatria
8513 Serveis d’odontologia
85131 Serveis d’odontologia
851311 Serveis d’ortodòncia
85131100 Serveis d’ortodòncia
851312 Altres serveis d’odontologia
85131200 Altres serveis d’odontologia
8514 Altres serveis sanitaris
85141 Altres serveis sanitaris
851411 Serveis proporcionats per llevadors
85141100 Serveis proporcionats per llevadors
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851412 Serveis proporcionats per infermers
85141200 Serveis proporcionats per infermers
851413 Serveis proporcionats per fisioterapeutes i altres professionals paramèdics, excepte

els serveis d’homeopatia i similars
85141300 Serveis proporcionats per fisioterapeutes i altres professionals paramèdics, excepte

els serveis d’homeopatia i similars
851414 Serveis d’ambulància
85141400 Serveis d’ambulància
851415 Serveis d’institucions residencials de salut, excepte els serveis de l’hospital
85141500 Serveis d’institucions residencials de salut, excepte els serveis de l’hospital
851416 Serveis proporcionats per laboratoris mèdics
85141600 Serveis proporcionats per laboratoris mèdics
851417 Serveis proporcionats per bancs de sang, d’esperma i d’òrgans
85141700 Serveis proporcionats per bancs de sang, d’esperma i d’òrgans
851418 Altres serveis sanitaris ncaa
85141800 Altres serveis sanitaris ncaa
852 Serveis veterinaris
8520 Serveis veterinaris
85201 Serveis veterinaris
852011 Serveis veterinaris per a animals de companyia
85201100 Serveis veterinaris per a animals de companyia
852012 Altres serveis veterinaris per a animals, excepte de companyia
85201200 Altres serveis veterinaris per a animals, excepte de companyia
853 Serveis socials
8531 Serveis socials amb allotjament
85311 Serveis socials amb allotjament
853111 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones grans mitjançant centres

residencials
85311110 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones grans mitjançant llars

residències i residències assistides
85311120 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones grans mitjançant habitatges

tutelats
853112 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones amb discapacitats físiques

o psíquiques mitjançant centres residencials
85311210 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones amb discapacitats físiques

o psíquiques mitjançant habitatges amb serveis comuns
85311220 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones amb discapacitats físiques

o psíquiques mitjançant centres residencials, excepte habitatges amb serveis comuns
853113 Serveis socials amb allotjament proporcionats a infants i adolescents mitjançant

centres residencials
85311310 Serveis socials amb allotjament proporcionats a infants i adolescents mitjançant

centres d’acolliment
85311320 Serveis socials amb allotjament proporcionats a infants i adolescents mitjançant

centres residencials en règim de guarda o tutela administrativa i mitjançant pisos
assistits per a joves de 16 a 18 anys

853114 Serveis socials amb allotjament proporcionats a altres col·lectius
85311430 Serveis socials amb allotjament proporcionats a dones maltractades mitjançant cases

d’acolliment i pisos amb suport
85311440 Serveis socials amb allotjament proporcionats a toxicòmans mitjançant centres

residencials
85311490 Altres serveis socials amb allotjament proporcionats a altres col·lectius
853115 Serveis socials amb allotjament ncaa
85311510 Serveis socials amb allotjament en centres residencials d’estada limitada
85311590 Serveis socials amb allotjament ncaa, excepte en centres residencials d’estada

limitada
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8532 Serveis socials sense allotjament
85321 Serveis socials sense allotjament
853211 Serveis de llar d’infants, excepte els serveis d’atenció diürna per a infants i joves amb

discapacitat
85321100 Serveis de llar d’infants, excepte els serveis d’atenció diürna per a infants i joves amb

discapacitat
853212 Serveis d’atenció diürna per a infants i persones amb discapacitat
85321210 Serveis de centres oberts per a infants i adolescents
85321220 Serveis d’atenció precoç
85321230 Serveis de centres de dia d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat
85321240 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat
85321250 Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat
853213 Serveis d’orientació i assessorament ncaa per a infants
85321300 Serveis d’orientació i assessorament ncaa per a infants
853214 Serveis d’atenció diürna per a persones grans
85321410 Serveis de centres de dia per a persones grans
85321420 Serveis d’atenció diürna per a persones grans, excepte els centres de dia
853215 Serveis de suport a la integració laboral
85321500 Serveis de suport a la integració laboral
853216 Serveis socials sense allotjament ncaa
85321630 Serveis socials sense allotjament per a dones que pateixen violència de gènere en

centres d’intervenció especialitzada
85321640 Serveis socials d’atenció especialitzada de suport a la dona en situació d’urgència
85321650 Serveis bàsics d’atenció social primària
85321660 Serveis socials d’atenció domiciliària
85321670 Serveis socials de menjador
85321680 Serveis socials d’integració familiar
85321690 Altres serveis socials sense allotjament ncaa

O ALTRES SERVEIS SOCIALS I SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT; SERVEIS
PERSONALS

OO ALTRES SERVEIS SOCIALS I SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT; SERVEIS
PERSONALS

90 SERVEIS DE SANEJAMENT PÚBLIC
900 Serveis de sanejament públic
9001 Serveis de recollida i tractament d’aigües residuals
90011 Serveis de depuració d’aigües residuals i clavegueram
900111 Serveis de depuració i tractament d’aigües residuals
90011110 Serveis de depuració i tractament d’aigües residuals industrials
90011120 Serveis de depuració i tractament d’aigües residuals urbanes
90011130 Serveis de tractament dels fangs d’aigües residuals
900112 Serveis de tractament de pous negres i fosses sèptiques
90011200 Serveis de tractament de pous negres i fosses sèptiques
90012 Serveis de llots de depuració
900120 Serveis de llots de depuració
90012000 Serveis de llots de depuració
9002 Serveis de recollida i tractament de residus
90021 Serveis de tractament de residus
900211 Serveis de recollida de residus
90021110 Serveis de recollida de residus, excepte els serveis d’emmagatzematge temporal de

residus
90021180 Serveis d’emmagatzematge temporal de residus
900212 Serveis d’incineració de residus
90021210 Serveis d’incineració de residus perillosos
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90021220 Serveis d’incineració de residus no perillosos
90021230 Altres serveis d’incineració de residus (com ara residus sanitaris)
900215 Altres serveis de tractament de residus
90021511 Serveis de dipòsit controlat de residus perillosos
90021512 Serveis de dipòsit controlat de residus no perillosos
90021513 Serveis de dipòsit controlat de residus inerts
90021519 Serveis de dipòsit controlat de residus ncaa
90021521 Serveis de tractament fisicoquímic de residus industrials
90021529 Serveis de tractament fisicoquímic de residus ncaa
90021531 Serveis de centre de recollida i transferència de residus perillosos
90021532 Serveis de centre de recollida i transferència de residus no perillosos
90021539 Serveis de centre de recollida i transferència de residus ncaa
90021540 Serveis de deixalleria de residus municipals
90021551 Serveis de compostatge de residus municipals
90021559 Serveis de compostatge de residus ncaa
90021560 Serveis de tractament biològic de residus
90021570 Serveis d’esterilització de residus
90021581 Serveis de triatge de residus municipals
90021589 Serveis de triatge de residus ncaa
90021591 Serveis d’aplicació agrícola de residus
90021599 Altres serveis de tractament de residus ncaa
900216 Serveis especials de tractament de residus
90021610 Serveis de tractament de sòls contaminats
90021620 Serveis de tractament de marees negres
90021690 Serveis especials de tractament de residus ncaa
90022 Residus
900220 Residus
90022011 Residus municipals domèstics
90022019 Residus municipals comercials
90022020 Residus industrials
90022030 Residus sanitaris
90022040 Residus de la construcció
90022050 Residus ramaders
9003 Serveis de sanejament, descontaminació i altres serveis similars
90031 Serveis de sanejament, descontaminació i altres serveis similars
900311 Serveis de sanejament de sòls i aigües subterrànies
90031100 Serveis de sanejament de sòls i aigües subterrànies
900312 Serveis de descontaminació i neteja d’aigües superficials contaminades
90031200 Serveis de descontaminació i neteja d’aigües superficials contaminades
900313 Serveis de neteja de vies públiques i altres serveis de sanejament públic
90031300 Serveis de neteja de vies públiques i altres serveis de sanejament públic
91 SERVEIS PROPORCIONATS PER ASSOCIACIONS
911 Serveis proporcionats per organitzacions empresarials, professionals i patronals
9111 Serveis proporcionats per organitzacions empresarials i patronals
91111 Serveis proporcionats per organitzacions empresarials i patronals
911110 Serveis proporcionats per organitzacions empresarials i patronals
91111000 Serveis proporcionats per organitzacions empresarials i patronals
9112 Serveis proporcionats per organitzacions professionals
91121 Serveis proporcionats per organitzacions professionals
911210 Serveis proporcionats per organitzacions professionals
91121000 Serveis proporcionats per organitzacions professionals
912 Serveis proporcionats pels sindicats
9120 Serveis proporcionats pels sindicats
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91201 Serveis proporcionats pels sindicats
912010 Serveis proporcionats pels sindicats
91201000 Serveis proporcionats pels sindicats
913 Serveis proporcionats per altres tipus d’associacions
9131 Serveis proporcionats per organitzacions religioses
91311 Serveis proporcionats per organitzacions religioses
913110 Serveis proporcionats per organitzacions religioses
91311000 Serveis proporcionats per organitzacions religioses
9132 Serveis proporcionats per organitzacions polítiques
91321 Serveis proporcionats per organitzacions polítiques
913210 Serveis proporcionats per organitzacions polítiques
91321000 Serveis proporcionats per organitzacions polítiques
9133 Serveis proporcionats per altres tipus d’associacions ncaa
91331 Serveis proporcionats per altres tipus d’associacions ncaa
913311 Serveis proporcionats per associacions per a la millora cívica i de suport als serveis

per a la comunitat
91331100 Serveis proporcionats per associacions per a la millora cívica i de suport als serveis

per a la comunitat
913312 Serveis proporcionats per associacions de protecció als grups especials
91331200 Serveis proporcionats per associacions de protecció als grups especials
913313 Serveis proporcionats per associacions juvenils
91331300 Serveis proporcionats per associacions juvenils
913314 Altres serveis proporcionats per associacions ncaa
91331410 Altres serveis proporcionats per associacions culturals ncaa
91331420 Altres serveis proporcionats per associacions esportives ncaa
91331430 Altres serveis proporcionats per associacions ncaa, excepte les culturals i esportives
92 SERVEIS RECREATIUS, CULTURALS I ESPORTIUS
921 Serveis de cinema i vídeo
9211 Pel·lícules cinematogràfiques i de vídeo
92111 Pel·lícules cinematogràfiques, exposades i revelades
921111 Pel·lícules cinematogràfiques, exposades i revelades d’amplada superior o igual a 35

mm
92111100 Pel·lícules cinematogràfiques, exposades i revelades d’amplada superior o igual a 35

mm
921112 Pel·lícules cinematogràfiques, exposades i revelades d’amplada inferior a 35 mm
92111200 Pel·lícules cinematogràfiques, exposades i revelades d’amplada inferior a 35 mm
92112 Pel·lícules de vídeo amb enregistraments d’imatge i so
921120 Pel·lícules de vídeo amb enregistraments d’imatge i so
92112000 Pel·lícules de vídeo amb enregistraments d’imatge i so
92113 Serveis de producció de pel·lícules cinematogràfiques, cintes de vídeo i DVDs i serveis

afins
921131 Serveis de producció de pel·lícules cinematogràfiques, cintes de vídeo i DVDs
92113100 Serveis de producció de pel·lícules cinematogràfiques, cintes de vídeo i DVDs
921132 Serveis d’ajut a la producció de pel·lícules cinematogràfiques, cintes de vídeo i DVDs
92113200 Serveis d’ajut a la producció de pel·lícules cinematogràfiques, cintes de vídeo i DVDs
9212 Serveis de distribució de pel·lícules cinematogràfiques, cintes de vídeo i DVDs
92121 Serveis de distribució de pel·lícules cinematogràfiques, cintes de vídeo i DVDs
921210 Serveis de distribució de pel·lícules cinematogràfiques, cintes de vídeo i DVDs
92121010 Serveis de distribució de pel·lícules cinematogràfiques i de vídeo i DVDs per a la seva

exhibició en sales comercials
92121020 Serveis de distribució d’altres pel·lícules de vídeo i DVDs
9213 Serveis d’exhibició de pel·lícules cinematogràfiques, de vídeo i DVDs
92131 Serveis d’exhibició de pel·lícules cinematogràfiques, de vídeo i DVDs
921311 Serveis d’exhibició de pel·lícules cinematogràfiques
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92131100 Serveis d’exhibició de pel·lícules cinematogràfiques
921312 Serveis d’exhibició de pel·lícules de vídeo i DVDs
92131200 Serveis d’exhibició de pel·lícules de vídeo i DVDs
922 Serveis de ràdio i televisió
9220 Serveis de ràdio i televisió
92201 Serveis de ràdio i televisió
922011 Serveis de ràdio
92201112 Serveis de producció i edició de programes de ràdio
92201114 Serveis de distribució de programes de ràdio en directe
92201120 Serveis d’emissió de programes de ràdio en directe
922012 Serveis de televisió
92201212 Serveis de producció i edició de programes de televisió
92201214 Serveis de distribució de programes de televisió en directe
92201220 Serveis d’emissió de programes de televisió en directe
92202 Venda d’espais publicitaris de ràdio i televisió
922020 Venda d’espais publicitaris de ràdio i televisió
92202000 Venda d’espais publicitaris de ràdio i televisió
923 Altres serveis artístics i d’espectacles
9231 Obres d’art i serveis de creació i interpretació artística i literària
92311 Obres d’art
923110 Obres d’art
92311010 Obres pictòriques originals
92311020 Obres escultòriques originals
92311030 Gravats originals
92311040 Dibuixos artístics originals
92311050 Muntatges i performances artístiques originals
92311090 Obres d’art ncaa
92312 Serveis de creació i interpretació artístiques i literàries
923121 Serveis de producció d’espectacles i serveis relacionats amb l’espectacle
92312111 Serveis de producció d’espectacles teatrals
92312112 Serveis de producció d’espectacles de dansa
92312113 Serveis de producció d’espectacles musicals, com ara concerts i òperes
92312114 Serveis de producció d’altres tipus d’espectacles
92312121 Serveis dels promotors culturals
92312122 Serveis d’organització d’esdeveniments culturals (festivals, fires, exposicions i espec-

tacles multimèdia)
92312123 Serveis de difusió d’esdeveniments culturals (patrimoni, museus, biblioteques i arxius)
92312124 Serveis de difusió d’espectacles culturals (programacions regulars i temporals)
92312125 Serveis d’organismes de desenvolupament i promoció cultural
92312129 Altres serveis relacionats amb l’espectacle
923122 Serveis proporcionats per autors, compositors, escultors, artistes de l’espectacle i

altres artistes que treballen individualment
92312210 Serveis proporcionats per pintors, escultors, gravadors, dibuixants artístics i artistes

de muntatges i performances
92312221 Serveis proporcionats per poetes, novel·listes i assagistes
92312222 Serveis proporcionats per dramaturgs i guionistes
92312229 Serveis proporcionats per altres autors literaris
92312230 Serveis proporcionats per compositors i intèrprets musicals
92312240 Serveis proporcionats per coreògrafs i ballarins
92312250 Serveis proporcionats per altres intèrprets d’arts escèniques, com ara el cinema, el

teatre o el circ
92312290 Serveis proporcionats per altres artistes que treballen individualment
9232 Serveis de gestió de sales d’espectacles
92321 Serveis de gestió de sales d’espectacles
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923210 Serveis de gestió de sales d’espectacles
92321011 Serveis de gestió de sales d’arts escèniques
92321012 Serveis de gestió d’auditoris
92321013 Serveis de gestió d’espais oberts (a l’aire lliure) dedicats a la representació d’arts

escèniques i interpretacions musicals
92321014 Serveis de gestió cultural (serveis destinats a la venda)
92321019 Altres serveis de gestió de sales d’espectacles
9233 Serveis de fires i parcs d’atraccions
92331 Serveis de fires i parcs d’atraccions
923310 Serveis de fires i parcs d’atraccions
92331000 Serveis de fires i parcs d’atraccions
9234 Altres serveis d’espectacles
92341 Altres serveis d’espectacles
923411 Serveis de circ
92341100 Serveis de circ
923412 Serveis de sales de ball, discoteques i acadèmies de ball
92341200 Serveis de sales de ball, discoteques i acadèmies de ball
923413 Altres serveis d’espectacles ncaa
92341310 Serveis d’espectacles taurins
92341320 Altres serveis d’altres espectacles, excepte els taurins
924 Serveis d’agències de notícies
9240 Serveis d’agències de notícies
92401 Serveis d’agències de notícies
924010 Serveis d’agències de notícies
92401000 Serveis d’agències de notícies
925 Serveis de biblioteques, arxius, museus i altres institucions culturals
9251 Serveis de biblioteques i arxius
92511 Serveis de biblioteques i arxius
925111 Serveis de biblioteques
92511111 Serveis de préstec en biblioteques
92511112 Serveis de catalogació i documentació en biblioteques
92511113 Serveis de difusió en biblioteques
92511119 Altres serveis de biblioteques
925112 Serveis d’arxius
92511211 Serveis de conservació i restauració en arxius
92511212 Serveis de catalogació en arxius
92511213 Serveis de difusió en arxius
92511219 Altres serveis d’arxius
9252 Serveis de museus i conservació de llocs i edificis històrics
92521 Serveis de museus i conservació de llocs i edificis històrics
925211 Serveis de museus
92521111 Serveis de conservació i restauració en museus
92521112 Serveis de catalogació en museus
92521113 Serveis de difusió en museus
92521119 Altres serveis de museus
925212 Serveis de conservació de llocs i edificis històrics
92521200 Serveis de conservació de llocs i edificis històrics
9253 Serveis de jardins botànics, zoològics i parcs nacionals
92531 Serveis de jardins botànics, zoològics i parcs nacionals
925311 Serveis de jardins botànics i zoològics
92531100 Serveis de jardins botànics i zoològics
925312 Serveis de parcs nacionals, inclosa la conservació de la flora i fauna silvestres
92531200 Serveis de parcs nacionals, inclosa la conservació de la flora i fauna silvestres
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926 Serveis esportius
9261 Serveis de gestió d’estadis i altres instal·lacions esportives
92611 Serveis de gestió d’estadis i altres instal·lacions esportives
926110 Serveis de gestió d’estadis i altres instal·lacions esportives
92611010 Serveis de gestió d’estadis i poliesportius
92611020 Serveis de gestió d’estacions d’esquí
92611030 Serveis de gestió d’altres instal·lacions esportives
9262 Altres serveis esportius
92621 Altres serveis esportius
926211 Serveis de promoció d’espectacles esportius
92621100 Serveis de promoció d’espectacles esportius
926212 Serveis de clubs i escoles esportives i serveis d’organització d’espectacles esportius
92621210 Serveis de clubs i escoles esportives
92621220 Altres serveis d’organització d’espectacles esportius
926213 Altres serveis esportius ncaa
92621310 Serveis de gestió de ports esportius
92621320 Altres serveis esportius ncaa, excepte la gestió de ports esportius
927 Altres serveis recreatius
9271 Serveis relacionats amb els jocs d’atzar i les apostes
92711 Serveis relacionats amb els jocs d’atzar i les apostes
927110 Serveis relacionats amb els jocs d’atzar i les apostes
92711010 Serveis de casinos i sales de joc d’atzar
92711020 Serveis de loteries i apostes
92711030 Serveis relacionats amb els jocs d’atzar ncaa
9272 Altres serveis recreatius ncaa
92721 Altres serveis recreatius ncaa
927211 Serveis recreatius en parcs i platges
92721100 Serveis recreatius en parcs i platges
927212 Altres serveis recreatius ncaa, excepte en parcs i platges
92721200 Altres serveis recreatius ncaa, excepte en parcs i platges
93 ALTRES SERVEIS PERSONALS
930 Altres serveis personals
9301 Serveis de rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de pell
93011 Serveis de rentatge i rentatge en sec
930111 Serveis de recollida de bugaderia
93011100 Serveis de recollida de bugaderia
930112 Serveis de rentatge d’articles tèxtils amb màquines d’autoservei accionades mitjan-

çant monedes
93011200 Serveis de rentatge d’articles tèxtils amb màquines d’autoservei accionades mitjan-

çant monedes
930113 Altres serveis de neteja de productes tèxtils i de pell
93011300 Altres serveis de neteja de productes tèxtils i de pell
930114 Serveis de rentatge en sec
93011400 Serveis de rentatge en sec
930115 Serveis de planxament
93011500 Serveis de planxament
930116 Serveis de tenyiment i acoloriment
93011600 Serveis de tenyiment i acoloriment
9302 Cabell humà i serveis de perruqueria i altres tractaments de bellesa
93021 Cabell humà sense elaborar i residus de cabell humà
930210 Cabell humà sense elaborar i residus de cabell humà
93021000 Cabell humà sense elaborar i residus de cabell humà
93022 Serveis de perruqueria i altres tractaments de bellesa
930221 Serveis de perruqueria per a dones
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93022100 Serveis de perruqueria per a dones
930222 Serveis de perruqueria i barberia per a homes
93022200 Serveis de perruqueria i barberia per a homes
930223 Serveis de tractaments de bellesa, de mans i de peus
93022300 Serveis de tractaments de bellesa, de mans i de peus
9303 Serveis de pompes fúnebres i afins
93031 Serveis de pompes fúnebres i afins
930311 Serveis de cementeri i incineració
93031100 Serveis de cementeri i incineració
930312 Serveis d’enterrament
93031200 Serveis d’enterrament
9304 Serveis de manteniment físic
93041 Serveis de manteniment físic
930410 Serveis de manteniment físic
93041010 Serveis termals i de balnearis
93041020 Serveis de manteniment físic ncaa
9305 Altres serveis personals ncaa
93051 Altres serveis personals ncaa
930511 Serveis per a animals de companyia
93051100 Serveis per a animals de companyia
930512 Altres serveis personals ncaa
93051200 Altres serveis personals ncaa

P SERVEIS DE LES LLARS
PP SERVEIS DE LES LLARS
95 SERVEIS DE LES LLARS QUE DONEN OCUPACIÓ A PERSONAL DOMÈSTIC
950 Serveis de les llars que donen ocupació a personal domèstic
9500 Serveis de les llars que donen ocupació a personal domèstic
95001 Serveis de les llars que donen ocupació a personal domèstic
950010 Serveis de les llars que donen ocupació a personal domèstic
95001000 Serveis de les llars que donen ocupació a personal domèstic

96 SERVEIS DE LES LLARS QUE PRODUEIXEN BÉNS PER A ÚS PROPI
960 Serveis de les llars que produeixen béns per a ús propi
9600 Serveis de les llars que produeixen béns per a ús propi
96001 Serveis de les llars que produeixen béns per a ús propi
960010 Serveis de les llars que produeixen béns per a ús propi
96001000 Serveis de les llars que produeixen béns per a ús propi

97 SERVEIS DE LES LLARS QUE PRODUEIXEN SERVEIS PER A ÚS PROPI
970 Serveis de les llars que produeixen serveis per a ús propi
9700 Serveis de les llars que produeixen serveis per a ús propi
97001 Serveis de les llars que produeixen serveis per a ús propi
970010 Serveis de les llars que produeixen serveis per a ús propi
97001000 Serveis de les llars que produeixen serveis per a ús propi

Q SERVEIS DELS ORGANISMES EXTRATERRITORIALS
QQ SERVEIS DELS ORGANISMES EXTRATERRITORIALS
99 SERVEIS DELS ORGANISMES EXTRATERRITORIALS
990 Serveis dels organismes extraterritorials
9900 Serveis dels organismes extraterritorials
99001 Serveis dels organismes extraterritorials
990010 Serveis dels organismes extraterritorials
99001000 Serveis dels organismes extraterritorials
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6. Notes explicatives

Les notes explicatives de la CCPA-96 Rev.1 que es presenten a continuació es refereixen als
continguts de les categories més desagregades i serveixen, d’una banda, per resoldre els dub-
tes d’interpretació i, d’altra banda, per facilitar la classificació de les unitats que s’hi incorpo-
ren. En aquesta part només apareixen els codis que tenen nota explicativa.

A PRODUCTES DE L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA, LA CAÇA I LA SILVICULTURA
AA PRODUCTES DE L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA, LA CAÇA I LA SILVICULTURA

01 PRODUCTES DE L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA, LA CAÇA I SERVEIS QUE S’HI RELA-
CIONEN

014111 Serveis relacionats amb la producció agrícola
Aquesta subcategoria comprèn:
- la preparació de terrenys de conreu, sembra i tractament de conreus (inclosa la fumigació

aèria)
- la poda dels arbrers fruiters i les vinyes
- la transplantació en camps de conreu
- el desmotatge del cotó
- la recol·lecció i la preparació de collites per als mercats primaris
- altres serveis relacionats amb la producció agrícola
Aquesta subcategoria comprèn també:
- el control de les plagues en relació amb l’agricultura
- l’explotació dels sistemes de regatge
- el lloguer de maquinària agrària amb operaris
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’agrònoms i d’economistes agraris (vegeu 741415)

014112 Serveis de plantada i manteniment de jardins, parcs i cementiris
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de plantada i manteniment de jardins, parcs, terrenys esportius, cementiris i al-

tres zones verdes
- els serveis de poda d’arbres i bardisses amb finalitats ornamentals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció (vegeu 45)
- els serveis d’arquitectura paisatgística (vegeu 742052)
- els serveis de cementiris i incineració (vegeu 930311)

014210 Serveis ramaders, excepte els serveis veterinaris
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis per promoure la reproducció i cria d’animals, com ara la inseminació artificial,

l’esquilada i la conducció de bestiar
- els serveis de classificació d’ous, neteja de granges, estabulació de bestiar i altres
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’agrònoms i d’economistes agraris (vegeu 741415)
- els serveis veterinaris (vegeu 852012)
- els serveis de quadres i gosseres de canòdroms (vegeu 926213)
- els serveis de lloguer de cavalls amb fins recreatius (vegeu 927212)

01421010 Serveis ramaders relacionats amb la reproducció, cria i recria de bestiar
Aquest element comprèn:
- els serveis de sementals i inseminació artificial
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- els serveis de desinfecció del bestiar
- altres serveis relacionats amb la reproducció, cria i recria de bestiar

01421020 Altres serveis ramaders
Aquest element comprèn:
- els serveis d’esquilada
- altres serveis ramaders

02 PRODUCTES DE LA SILVICULTURA, L’EXPLOTACIÓ FORESTAL I SERVEIS AFINS

020111 Troncs i similars de fusta d’espècies coníferes
Aquesta subcategoria comprèn:
- troncs de coníferes per serrar, fer fulloles i travesses
- fustes de coníferes per triturar

020112 Troncs i similars de fusta d’espècies diferents de les coníferes i tropicals
Aquesta subcategoria comprèn:
- troncs d’espècies diferents de les coníferes i tropicals per serrar, fer fulloles i travesses
- fustes d’espècies diferents de les coníferes i tropicals per triturar

020113 Troncs i similars de fusta d’espècies tropicals
Aquesta subcategoria comprèn:
- troncs d’espècies tropicals per serrar, fer fulloles i travesses
- fustes d’espècies tropicals per triturar

02015010 Variacions de masses forestals d’espècies coníferes
Aquest element comprèn:
- pi insigne (Pinus radiata)
- pi silvestre
- pinastre (Pinus pinaster)
- altres espècies de coníferes

02015020 Variacions de masses forestals d’espècies frondoses
Aquest element comprèn:
- castanyer
- faig
- pollancre
- roure pènol (Quercus robur)

020210 Serveis relacionats amb la silvicultura i l’explotació forestal
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis forestals com ara la transplantada, replantada, l’avaluació de masses dretes,

l’estimació del valor de la fusta i els serveis de protecció contra incendis
- els serveis relacionats amb l’explotació forestal com ara el tragí i transport de fusta a l’in-

terior del bosc

B PEIX I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA, SERVEIS RELACIONATS AMB LA PESCA
BB PEIX I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA, SERVEIS RELACIONATS AMB LA PESCA

05 PEIX I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA, SERVEIS RELACIONATS AMB LA PESCA

05001210 Salmoniformes (salmó, truita, etc.)
Aquest element comprèn:
- salmó de l’Atlàntic
- truita
- altres salmoniformes

05001239 Altres gadiformes (bacallà, abadejo, etc.)
Aquest element comprèn:
- abadejo
- bacallà
- eglefí
- llengües de bacallà
- merlà
- peix carboner
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- altres gadiformes

05001290 Altres peixos frescos o refrigerats (cap-roig, lluerna, anguila, congre, etc.)
Aquest element comprèn:
- anguila
- cap-roig
- carpa
- congre
- gallineta nòrdica
- orada
- llobarro
- lluerna
- altres peixos frescos o refrigerats, ncaa

05002129 Altres decàpodes marxadors (llagosta, nècora, cabra, llamàntol, etc.)
Aquest element comprèn:
- manatí
- altres decàpodes marxadors ncaa

05002319 Altres mol·luscos bivalves, excepte les ostres
Aquest element comprèn:
- catxel o escopinya de gallet
- cloïssa i rossellona
- musclo
- navalla
- petxina de pelegrí, petxina variada i volandeira
- altres mol·luscos bivalves ncaa, excepte les ostres

05002329 Altres cefalòpodes
Aquest element comprèn:
- canana
- altres cefalòpodes ncaa

05002349 Altres mol·luscos i invertebrats aquàtics marins vius ncaa, excepte el cargol de punxes
Aquest element comprèn també:
- garota

C PRODUCTES DE LES INDÚSTRIES EXTRACTIVES
CA PRODUCTES ENERGÈTICS

10 ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA

101013 Serveis relacionats amb l’extracció d’antracita i hulla
Aquesta subcategoria comprèn:
- el rentatge, el garbellament, la classificació, la polvorització i l’aglomeració d’antracita i

hulla

11 PETROLI CRU I GAS NATURAL; SERVEIS RELACIONATS AMB L’EXTRACCIÓ DE PETROLI
I GAS, EXCEPTE LA PROSPECCIÓ

112012 Serveis d’instal·lació, reparació i enderrocament de torres de perforació, i serveis afins rela-
cionats amb l’extracció de petroli i gas
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis per a l’extracció de petroli i gas:

- la instal·lació, la reparació i la demolició de torres de perforació
- el revestiment dels tubs d’encamisat
- el bombatge
- l’obturació i la clausura de pous de petroli

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’extinció d’incendis de pous petrolífers
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de prospecció de petroli i gas (vegeu 742071 i 742072)

12 MINERALS D’URANI I DE TORI I ELS CONCENTRATS



308 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1

CB ALTRES MINERALS,(EXCEPTE ELS PRODUCTES ENERGÈTICS

13 MINERALS METÀL·LICS

14 MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS

D PRODUCTES MANUFACTURATS
DA PRODUCTES ALIMENTARIS, BEGUDES I TABAC

15 PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES

151199 Serveis industrials per a la producció de carn fresca i en conserva, excepte d’aviram
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

151299 Serveis industrials per a la producció de carn d’aviram fresca, refrigerada i congelada
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

151390 Cocció i altres serveis de preparació per a la producció d’articles carnis
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de cocció, conservació, congelació i altres serveis de preparació de la carn i

altres articles carnis
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’obtenció d‘olis i greixos animals (vegeu 154111)

151399 Serveis industrials per a la producció de carn d’aviram i productes carnis derivats
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

152090 Fumat i altres serveis de conservació i preparació per a l’elaboració de productes de peix
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de cocció, fumat, salaó, assecatge i altres serveis de preparació de peix i pro-

ductes de peix
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’obtenció d’olis i greixos animals (vegeu 154111)

153190 Cocció i altres serveis de preparació per a patates i productes de la patata
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de pelat, cocció i altres serveis de preparació per a patates i productes de la

patata

153299 Serveis industrials per a la fabricació de sucs de fruites i hortalisses
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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153390 Cocció i altres formes de preparació per a la conservació de productes vegetals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de cocció, conservació, concentració, congelació i altres serveis de tractament

de productes vegetals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de pelat, cocció i altres serveis de preparació per a patates i productes de la

patata (vegeu 153190)

154199 Serveis industrials per a la fabricació d’olis i greixos vegetals i animals sense refinar
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

154299 Serveis industrials per a la fabricació d’olis i greixos vegetals i animals refinats
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

154399 Serveis industrials per a la fabricació de margarina i greixos comestibles similars
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

155199 Serveis industrials per a la fabricació de productes lactis
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

155299 Serveis industrials per a la fabricació de gelats i productes similars
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

156199 Serveis industrials per a la fabricació de productes de molineria
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

156299 Serveis industrials per a la fabricació de midons i productes amilacis
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme
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per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

157199 Serveis industrials per a la fabricació d’aliments preparats per a animals de granja
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

157299 Serveis industrials per a la fabricació d’aliments preparats per a animals de companyia
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

158199 Serveis industrials per a la fabricació de pa, productes de fleca i de pastisseria frescos
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

158299 Serveis industrials per a la fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga
durada
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

158399 Serveis industrials per a la fabricació de sucre
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

158499 Serveis industrials per a la fabricació de cacau, xocolata i articles de confiteria
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

158599 Serveis industrials per a la fabricació de pastes alimentàries
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
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pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

158699 Serveis industrials per a la fabricació cafè, te i infusions
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

158799 Serveis industrials per a la fabricació d’espècies, salses i condiments
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

158899 Serveis industrials per a la fabricació de preparats per a l’alimentació infantil i preparats die-
tètics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

158999 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes alimentaris ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

159199 Serveis industrials per a la fabricació de begudes alcohòliques destil·lades
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

159299 Serveis industrials per a l’obtenció d’alcohol etílic procedent de fermentació
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

159399 Serveis industrials per a l’elaboració de vins
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball
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Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

159499 Serveis industrials per a l’elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

159599 Serveis industrials per a l’elaboració de vermut i altres vins aromatitzats de raïm fresc
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

159699 Serveis industrials per a la fabricació de cervesa de malt
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

159799 Serveis industrials per a la fabricació de malt
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

159899 Serveis industrials per a la producció d’aigües minerals i begudes analcohòliques
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

16 TABAC MANUFACTURAT

160099 Serveis industrials per a la fabricació de tabac manufacturat
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

DB PRODUCTES DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL I DE LA CONFECCIÓ

17 PRODUCTES TÈXTILS

171020 Fibres tèxtils naturals preparades per a la filatura
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de preparació de fibres mitjançant comissió o per contracte, com ara els de

rentatge, desgreixatge, carbonització, cardatge o pentinada de la llana o del cotó, deba-
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natge de la seda, espadatge del lli i similars

171090 Serveis de preparació de fibres tèxtils naturals
Aquesta subcategoria comprèn:
- el rentatge, desgreixatge, cardatge i pentinada de la llana o el cotó
- el debanatge de la seda
- l’espadatge del lli

172099 Serveis industrials per a la fabricació de teixits
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

173021 Serveis de blanqueig de teixits
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de blanqueig de filats (vegeu 173010)

173030 Serveis d’estampació de teixits
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’estampació de teixits, materials tèxtils i articles confeccionats, incloses les

peces de vestir
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’estampació de filats (vegeu 173010)

173040 Altres serveis d’acabament de tèxtils, excepte serveis de revestiment i impregnació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de preparació, assecatge, vaporatge, apedaçament, sanforitzat i merceritzatge

de teixits i articles tèxtils, incloses les peces de vestir

174099 Serveis industrials per a la fabricació d’articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de
vestir
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

175199 Serveis industrials per a la fabricació de catifes i moquetes
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

175299 Serveis industrials per a la fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

175399 Serveis industrials per a la fabricació de teles sense teixir i els articles confeccionats, excep-
te la roba de vestir
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
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pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

175499 Serveis industrials per a la fabricació d’altres articles tèxtils
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

176099 Serveis industrials per a la fabricació de teixits de punt
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

177199 Serveis industrials per a la fabricació de calceteria de punt
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

177299 Serveis industrials per a la fabricació de jerseis i articles similars de punt
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

18 PECES DE VESTIR I PECES DE PELL

181099 Serveis industrials per a la fabricació de peces de cuir
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

182199 Serveis industrials per a la fabricació de roba de treball
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

182299 Serveis industrials per a la fabricació de peces de vestir exteriors
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
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pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

182399 Serveis industrials per a la fabricació de roba interior
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

182499 Serveis industrials per a la fabricació d’altres peces i complements de vestir ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

183099 Serveis industrials per a la preparació de pelleteria i articles de pelleteria
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

DC CUIR, PRODUCTES DE CUIR I CALÇAT

19 CUIR PREPARAT, ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE; ARTICLES DE GUARNICIO-
NERIA, TALABARDERIA I SABATERIA

191099 Serveis industrials per a la preparació de cuir
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

192099 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de marroquineria i viatge, de guarnicioneria i
talabarderia
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

193099 Serveis industrials per a la fabricació de calçat
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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DD FUSTA, SURO I PRODUCTES DE FUSTA I DE SURO (EXCEPTE MOBLES); ARTICLES
DE CISTELLERIA I ESPARTERIA

20 FUSTA, SURO I PRODUCTES DE FUSTA I DE SURO (EXCEPTE MOBLES); ARTICLES DE
CISTELLERIA I ESPARTERIA

201090 Serveis d’impregnació de fusta
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’impregnació o tractament químic de la fusta amb productes per a la seva

conservació
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’assecatge de la fusta
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’impermeabilització (vegeu 452220)
- els serveis de desinfecció, desratització i desinsectació (vegeu 747011)

202015 Serveis d’acabament de taulers i fulloles
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lacatge, envernissat, daurat i pintat de taulers i fulloles

203090 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’estructures de fusta i construccions prefabricades, de
producció pròpia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de muntatge de peces de fusteria de producció pròpia destinades principal-

ment a la construcció, com ara portes, finestres, persianes i els seus marcs, escales i ba-
ranes, revestiments prefabricats, envans divisoris i separacions mòbils

- els treballs de muntatge de construccions prefabricades de fusta de producció pròpia
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de muntatge de peces de fusteria que no siguin de producció pròpia (vegeu

45)
- els treballs de muntatge de construccions prefabricades de fusta que no siguin de pro-

ducció pròpia (vegeu 45217)

203099 Serveis industrials de fabricació de peces de fusteria per a la construcció
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

204090 Serveis de reparació i manteniment d’envasos, embalatges i paletes de fusta
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de paletes i altres envasos de fusta per a càrrega,

de cilindres de fusta per a cables, d’equips d’embalatge i altres manufactures per a em-
magatzematge, de fusta

204099 Serveis de reparació i manteniment d’envasos, embalatges i paletes de fusta
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

205190 Serveis de reparació i manteniment de productes de fusta ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment dels productes de fusta de la classe 2051
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de reparació i manteniment dels productes revestits de fusta
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de seients (vegeu 361190)
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- els serveis de reparació i manteniment de mobles (vegeu 361490)

205199 Serveis industrials per a la fabricació de productes de fusta
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

205299 Serveis industrials per a la fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

DE PRODUCTES DE LA INDÚSTRIA DE PAPER; PRODUCTES DE L’EDICIÓ, PRODUCTES
IMPRESOS I MATERIAL ENREGISTRAT

21 PASTA DE PAPER, PAPER I CARTÓ I ARTICLES DE PAPER I CARTÓ

211199 Serveis industrials per a la fabricació de pasta de paper
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

211299 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

211299 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

212199 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó ondulats i envasos i embalatges de
paper i cartó
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

212299 Serveis industrials per a la fabricació de paper i cartó per a ús domèstic i sanitari
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme
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per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

212399 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de papereria
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

212499 Serveis industrials per a la fabricació de papers pintats
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

212599 Serveis industrials per a la fabricació d’altres articles de paper i de cartó ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

22 PRODUCTES DE L’EDICIÓ, PRODUCTES IMPRESOS I MATERIAL ENREGISTRAT

221199 Serveis industrials per a l’edició de llibres
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

221299 Serveis industrials per a l’edició de diaris, revistes i publicacions periòdiques que es publi-
quin quatre vegades per setmana com a mínim
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

221399 Serveis industrials per a l’edició de revistes i publicacions periòdiques que es publiquin
menys de quatre vegades per setmana
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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221499 Serveis industrials d’edició de suports de so enregistrats
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

221599 Serveis industrials per a l’edició de targetes postals il·lustrades, targetes amb felicitacions,
làmines i altres articles similars
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

222232 Altres serveis d’impressió ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’impressió d’articles tèxtils (vegeu 173030)

222310 Serveis d’enquadernació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de guillotinada, enquadernació, muntatge, ordenació, embastat i trepatge
- els serveis d’estampació i gravat en or o en relleu
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de reenquadernació

222410 Serveis de preimpressió
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de composició, fotocomposició, introducció de dades, inclòs l’escaneig, i el

reconeixament òptic de caràcters i la compaginació electrònica
- els serveis de creació de documents, l’edició assistida per ordinador i tota la resta d’acti-

vitats de creació
- els serveis de preparació d’informació digital, com ara la remarca, la selecció i l’enllaç de

la informació digital
- els serveis de disseny assistit per ordinador, la fabricació assistida per ordinador i els pro-

cediments electrònics per a la producció de dades
- els serveis d’imposició informàtica
- els serveis de fotogravat, inclosa la composició d’imatges i de clixés (per als procedi-

ments d’impressió tipogràfica i òfset)
- els serveis de gravat de cilindres de fotogravat
- els serveis de fotogravat directe sobre planxa (incloses les planxes de fotopolímers)
- els serveis de planxes i motlles per a estampació o impressió
- els treballs artístics en els quals es fan servir pedres litogràfiques i planxes de fusta prepa-

rades

222510 Serveis auxiliars relacionats amb la impressió
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de producció d’articles de reprografia
- els serveis de producció de suports de presentació, com ara làmines de projecció en sus-

pensió i altres formes digitals de presentació
- els serveis de maquetació d’impresos, com ara esbossos, croquis, maquetes i similars
- altres serveis per a activitats gràfiques, com ara motlles, gravat o estampació, còpies per

a cecs, perforació i trepatge, repussat, envernissat i laminatge, compaginació i encarta-
ment, plegatge

223110 Serveis de reproducció d’enregistraments de so
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reproducció de discos, discos compactes, DVD i cintes de música o altres

enregistraments de so, per a la seva difusió comercial, a partir d’enregistraments originals
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223210 Serveis de reproducció d’enregistraments de vídeo
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reproducció de cintes de vídeo i DVD de pel·lícules i altres enregistraments

de vídeo, per a la seva difusió comercial, a partir d’enregistraments originals

223310 Serveis de reproducció de programes informàtics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reproducció de programes i dades informàtics en discos i cintes, per a la

seva difusió comercial, a partir d’enregistraments originals

DF COC, PRODUCTES DE REFINACIÓ DE PETROLI I COMBUSTIBLES NUCLEARS

23 COC, PRODUCTES DE REFINACIÓ DE PETROLI I COMBUSTIBLES NUCLEARS

231099 Serveis industrials per a la producció de productes de forn de coc
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

232099 Serveis industrials per a la producció de productes de petroli refinat
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

233099 Serveis de tractament de residus radioactius
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reciclatge de combustibles nuclears i rebutjos radioactius

DG PRODUCTES QUÍMICS

24 PRODUCTES QUÍMICS

241199 Serveis industrials per a la fabricació de gasos industrials
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

241299 Serveis industrials per a la fabricació de colorants i pigments
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

241399 Serveis industrials per a la fabricació de productes bàsics de química inorgànica
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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241499 Serveis industrials per a la fabricació de productes bàsics de química orgànica
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

241599 Serveis industrials per a la fabricació d’adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

241699 Serveis industrials per a la fabricació de primeres matèries plàstiques
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

241799 Serveis industrials per a la fabricació de cautxú sintètic en formes primàries
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

242099 Serveis industrials per a la fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

243099 Serveis industrials per a la fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars, tintes
d’impremta i màstics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

244199 Serveis industrials per a la fabricació de productes farmacèutics bàsics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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244299 Serveis industrials per a la fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèu-
tics d’ús medicinal
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

245199 Serveis industrials per a la fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abri-
llantament
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

245299 Serveis industrials per a la fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

246199 Serveis industrials per a la fabricació d’explosius i articles pirotècnics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

246299 Serveis industrials per a fabricació de coles i gelatines
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

246399 Serveis industrials per a la fabricació d’olis essencials i mescles de substàncies odoríferes
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

246499 Serveis industrials per a la fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a
fotografia
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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246599 Serveis industrials per a la fabricació de suports verges per a enregistrament
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

246699 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes químics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

247099 Serveis industrials per a la fabricació de fibres artificials i sintètiques
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

DH PRODUCTES DE CAUTXÚ I PRODUCTES PLÀSTICS

25 PRODUCTES DE CAUTXÚ I PRODUCTES PLÀSTICS

251199 Serveis industrials per a la fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú (nous o usats)
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

251299 Serveis industrials per a la reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

251390 Serveis de reparació i manteniment d’altres productes de cautxú, excepte els pneumàtics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de productes de la classe 2513 (excepte pneumà-

tics), com ara tubs, conductes o mànegues de cautxú vulcanitzat sense endurir, corretges
o cintes de transmissió de cautxú vulcanitzat, protectors de cautxú vulcanitzat sense en-
durir per a conductes, anelles i juntes de cautxú vulcanitzat sense endurir

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de pneumàtics de vehicles de motor (vegeu

502013 o 502021)

251399 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes de cautxú
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball
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Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

252191 Serveis d’instal·lació de tubs, conductes i mànegues de matèries plàstiques, inclosos els
serveis d’instal·lació de sistemes de canonades en plantes industrials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació de tubs, conductes i mànegues de matèries plàstiques
- els serveis d’instal·lació de sistemes de canonades de matèries plàstiques en plantes in-

dustrials

252192 Serveis de preparació i manteniment de tubs, conductes i mànegues de matèries plàstiques,
inclosos els serveis d’instal·lació de sistemes de canonades en plantes industrials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de preparació i manteniment de tubs, conductes i mànegues de matèries plàs-

tiques
- els serveis de preparació i manteniment de sistemes de canonades de matèries plàstiques

en plantes industrials

252199 Serveis industrials per a la fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils, de matèries plàstiques
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

252299 Serveis industrials de fabricació d’envasos i embalatges de materials plàstics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

252390 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’articles de producció pròpia per a la construcció i de
construccions prefabricades, de materials plàstics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació (muntatge) d’articles de producció pròpia per a la construcció i

d’altres materials plàstics per a treballs de fusteria, com ara portes, finestres i els seus
marcs, revestiments prefabricats, envans mòbils

- els treballs de muntatge d’articles de fusta de producció pròpia per a la construcció
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de muntatge de construccions de materials plàstics que no siguin de produc-

ció pròpia (vegeu 45217)
- els treballs de muntatge de fusteria i matèries plàstiques que no siguin de producció prò-

pia (vegeu 4542)

252399 Serveis industrials per a la fabricació de productes de materials plàstics per a la construcció
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

252490 Serveis industrials de peces de materials plàstics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de fabricació de peces de materials plàstics, duts a terme per tercers mitjan-

çant processos de plastificació
- els serveis de fabricació de peces emmotllades en fred o en calent de materials termo-

plàstics o termoaïllants de materials plàstics cel·lulars, estratificades o reforçades i peces
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emmotllades amb nucli de fibra enrotllades, calandrades, extrudides i similars; revesti-
ments plàstics, revestiments al buit amb metall d’objectes de plàstic, revestiments plàs-
tics de dipòsits, piscines i similars

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de tallada, acoblament, revestiment o tractament de superfícies plàstiques
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de revestiment plàstic de superfícies metàl·liques (vegeu 285112)

Nota: aquestes peces poden comprendre elements de reforç de fibra de vidre, de fibra de
carboni i similars

DI ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS

26 ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS

261199 Serveis industrials per a la fabricació de vidre pla
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

261290 Serveis d’acabament de vidre pla
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’acabament de miralls de vidre
- els serveis de revestiment per deposició de vapor, tancament i gravat de vidre pla

261391 Serveis d’acabament de gots, copes i similars i altres objectes de vidre per al servei de tau-
la, cuina i altres usos
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gravat i revestiment per deposició de vapor, de vasos i vidres similars
- els serveis de gravat (com ara ratlles sobre marques) de vasos i vidres similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’impressió del vidre (vegeu 222232)

261392 Serveis d’acabament de recipients de vidre
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gravat, revestiment per deposició de vapor i biselat (com ara ratlles sobre

marques) de recipients de vidre utilitzats per a ser transportats o envasats, com ara ampo-
lles i flascons per a medicines o cosmètics

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’impressió del vidre (vegeu 222232)
- els serveis d’ajustament i graduació del vidre tècnic (vegeu 261593)
- els serveis de reparació d’aïllants elèctrics de vidre (vegeu 261593)
- els serveis d’acabament d’ampolles de gas (vegeu 261593)
- els serveis de rentatge d’ampolles de vidre (vegeu 747016)

261499 Serveis industrials per a la fabricació de fibra de vidre
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

261593 Serveis d’acabament d’altres tipus de vidre, inclòs el tècnic
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d‘acabament del vidre tècnic, com ara l’ajustament i la graduació dels recipi-

ents de laboratori
- els serveis d‘acabament d’altres tipus de vidre, com ara productes higiènics o farmacèu-

tics
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- els serveis de reparació d’aïllants elèctrics de vidre
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de rentatge d’ampolles de vidre (vegeu 747016)

262199 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de ceràmica d’ús domèstic i ornamental
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

262299 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells sanitaris ceràmics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

262390 Serveis d’instal·lació d’aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d‘instal·lació d’aïllants elèctrics en generadors
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació d’aïllants elèctrics en la línia elèctrica (vegeu 45342)

262399 Serveis industrials per a la fabricació d’aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

262499 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes ceràmics d’ús tècnic
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

262599 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes ceràmics ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

262699 Serveis industrials per a la fabricació de productes ceràmics refractaris
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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263099 Serveis industrials per a la fabricació de rajoles i lloses de ceràmica
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

264099 Serveis industrials per a la fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la
construcció
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

265199 Serveis industrials per a la fabricació de ciment
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

265299 Serveis industrials per a la fabricació de calç
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

265399 Serveis industrials per a la fabricació de guix
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

266199 Serveis industrials per a la fabricació d’elements de formigó per a la construcció
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

266299 Serveis industrials per a la fabricació d’elements de guix per a la construcció
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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266399 Serveis industrials per a la fabricació de formigó fresc
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

266499 Serveis industrials per a la fabricació de morter
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

266599 Serveis industrials per a la fabricació de fibrociment
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

266699 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes de formigó, guix i ciment
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

267013 Serveis de tallament de la pedra
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gravat en la pedra natural, com ara en els monuments i làpides

267099 Serveis industrials per a la pedra ornamental i per a la construcció, tallament i acabament i
les manufactures
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

268190 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de pedres per moldre, esmolar, polir o simi-
lars
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de moles
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de pedres per moldre, esmolar, polir o

similars

268199 Serveis industrials industrials per a la fabricació de productes abrasius
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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268299 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

DJ PRODUCTES DE METAL·LÚRGIA I PRODUCTES METÀL·LICS

27 PRODUCTES DE METAL·LÚRGIA

271099 Serveis industrials per a la fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

272199 Serveis industrials per a la fabricació de tubs de ferro
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

272299 Serveis industrials per a la fabricació de tubs d’acer
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

273199 Serveis industrials per a la fabricació de productes obtinguts per estiratge en fred de ferro o
acer
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

273299 Serveis industrials per a la fabricació de productes obtinguts per laminatge en fred de ferro
o acer
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

273399 Serveis industrials per a la fabricació de perfils en fred amb conformació per doblegament
de ferro o d’acer no aliat o d’acer inoxidable
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme
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per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

273499 Serveis industrials per al trefilatge en fred
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

274199 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de metalls preciosos
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

274299 Serveis industrials per a la producció i primera transformació d’alumini
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

274399 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de plom, zinc i estany
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

274499 Serveis industrials per a la producció i primera transformació de coure
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

274599 Serveis industrials per a la producció i primera transformació d’altres metalls no fèrrics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

275 Serveis de fosa de metalls
Aquest grup comprèn:
- els serveis de fosa de metalls o aliatges a partir de dibuixos o motlles
Aquest grup no comprèn:
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- els productes acabats de fosa (fabricats en sèrie), com ara tubs i similars, d’acord amb el
seu tipus (vegeu 27 a 36)

28 PRODUCTES METÀL·LICS (EXCEPTE MAQUINÀRIA I EQUIPS)

281191 Treballs d’instal·lació in situ de les estructures metàl·liques de producció pròpia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació (muntatge) d’estructures d’acer i alumini per a edificis i altres

construccions amb elements prefabricats de producció pròpia
- els treballs d’instal·lació (muntatge) de ponts d’acer amb elements prefabricats de pro-

ducció pròpia
- els treballs d’instal·lació (muntatge) de pals d’acer de la línia elèctrica amb elements pre-

fabricats de producció pròpia
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de muntatge d’estructures metàl·liques que no siguin de producció pròpia (ve-

geu 45254)

281192 Serveis de reparació i manteniment de les estructures metàl·liques
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment d’estructures metàl·liques d’acer i alumini per a

edificis i altres construccions
- els serveis de reparació i manteniment de ponts d’acer
- els serveis de reparació i manteniment de pals d’acer de la línia elèctrica

281199 Serveis industrials per a la fabricació de les estructures metàl·liques
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

281290 Serveis d’instal·lació in situ de tancaments metàl·lics de producció pròpia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació en edificis de tancaments metàl·lics de producció pròpia, com ara

portes i finestres
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació en edificis de tancaments metàl·lics com ara portes i finestres que

no siguin de producció pròpia (vegeu 4542)

281299 Serveis industrials per a la fabricació de tancaments metàl·lics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

282191 Serveis d’instal·lació de grans dipòsits, cisternes i recipients de metall destinats a la calefac-
ció d’edificis
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació de grans dipòsits, cisternes i recipients de ferro, acer o alumini

amb capacitat superior als 300 litres
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació de dipòsits i recipients de metall en vehicles per al transport de

mercaderies (vegeu 342010)
- els serveis d’instal·lació de de dipòsits i recipients de metall vagons de ferrocarril (vegeu

352033)
- els serveis d’instal·lació de dipòsits, recipients i similars de ferro, acer o alumini destinats

a la calefacció d’edificis (vegeu 453311)

282192 Serveis de reparació i manteniment de grans dipòsits, cisternes i recipients de metall desti-
nats a la calefacció d’edificis
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Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de grans dipòsits, cisternes i recipients de ferro,

acer o alumini amb capacitat superior als 300 litres
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de dipòsits, recipients i similars de ferro, acer o

alumini destinats a la calefacció d’edificis (vegeu 453311)

282199 Serveis industrials per a la fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

282291 Serveis d’instal·lació de calderes per a calefacció central, excepte les calderes de vapor
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació de calderes per a calefacció central de capacitat industrial, com

ara les utilitzades en els grans complexos residencials o municipals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació de calderes i cremadors domèstics (vegeu 453311)

282292 Serveis de reparació i manteniment de calderes per a calefacció central
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de reparació i manteniment de calderes per a calefacció central de capacitat

industrial, com ara les utilitzades en els grans complexos residencials o municipals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de calderes i cremadors domèstics (vegeu 453311)
- els serveis de neteja de xemeneies (vegeu 747015)

282299 Serveis industrials per a la fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

283091 Serveis d’instal·lació de sistemes de canonades metàl·liques en plantes industrials i serveis
d’instal·lació de calderes generadores de vapor d’aigua, excepte les calderes per a calefac-
ció central
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació de calderes en reactors nuclears
- els serveis d’instal·lació de generadors de vapor no nuclears
- els serveis d’instal·lació de diversos equips de generació de vapor per a indústries no nu-

clears
- els serveis de sistemes de conducció afins a emplaçaments industrials (químics, petroliers

i similars) (inclosa la instal·lació de vàlvules i dipòsits)
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de calderes i cremadors domèstics (ve-

geu 453311)

283092 Serveis de reparació i manteniment de sistemes de canonades metàl·liques en plantes in-
dustrials i serveis de reparació i manteniment de calderes generadores de vapor d’aigua,
excepte les calderes per a calefacció central
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de reactors nuclears (solament equips generadors

de vapor)
- els serveis de reparació i manteniment de generadors de vapor
- els serveis de reparació i manteniment d’equips de generaciós de vapor
- els serveis de reparació i manteniment de diversos sistemes industrials de canonades
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Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de calderes per a calefacció central amb capacitat

industrial, com ara les utilitzades en els grans complexos residencials o municipals (vegeu
282292)

- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de calderes i cremadors domèstics (ve-
geu 453311)

- els serveis de neteja de xemeneies (vegeu 747015)

283099 Serveis industrials per a la fabricació de generadors de vapor
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

284011 Serveis de forja de metalls
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de laminatge o extrusió en fred

284012 Serveis d’estampació i embotició de metalls
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’estampació i embotició de metalls no ferrosos a partir de dibuixos

284013 Altres serveis de conformació de metalls
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de tall i embotició a partir de dibuixos
- els serveis de conformació de metalls

284020 Productes de pulverimetal·lúrgia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de fabricació d’objectes elaborats a base de pólvores metàl·liques per tracta-

ment tèrmic (sinterització) o compressió
- els serveis de fabricació de peces d’esmerilament i de retall elaborades amb carburs

metàl·lics durs

285111 Serveis de revestiment metàl·lic de metalls
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de revestiment metàl·lic per immersió en metalls fosos
- els serveis de revestiment metàl·lic per aspersió tèrmica
- els serveis de revestiment metàl·lic amb zinc, per electròlisi i tractament químic
- els serveis de revestiment metàl·lic amb altres metalls (níquel, coure, crom i similars) per

electròlisi i tractament químic

285112 Serveis de revestiment no metàl·lic de metalls
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de procediment de revestiment plàstic
- altres serveis de revestiment (amb fosfats, esmalts i similars)

285122 Altres serveis de tractament de superfícies de metalls
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de pintura i envernissat
- els serveis d’anodització
- els serveis de deposició en fase de vapor
- altres serveis de tractament de superfícies metàl·liques
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de revestiment al buit, de peces de materials plàstics, amb metall (vegeu

252490)

285210 Serveis de tornejament de peces metàl·liques treballades
Aquesta subcategoria comprèn:

- els serveis de producció de peces metàl·liques tornejades

285220 Altres serveis d’enginyeria mecànica general



334 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1

Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’enginyeria mecànica general: perforació, tornejament, fresatge, corrosió, es-

calaborn, poliment, punxonament, anivellament, serrat, esmerilament, esmolada, solda-
dura i acoblament de peces metàl·liques treballades

- els serveis de tallament de la pedra mitjançant raigs làser
- els serveis d’esmerilament i esmolada d’eines metàl·liques, inclòs el seu poliment
- els serveis de forja que no formen part de la producció
- els serveis de metal·listeria que no formen part de la producció
- els serveis de reparació de peces metàl·liques que no formen part de la producció
- els serveis de doblament d’acer reforçat
- els serveis mecànics generals de reparació i manteniment de maquinària
- els serveis de gravat sobre metalls mitjançant raigs làsser

285210 Serveis industrials per a la fabricació d’articles de ganiveteria i coberts
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

286290 Serveis de reparació i manteniment d’eines de mà
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment d’eines de metal·listeria sense arrencada de mate-

rial, com ara premses, estampadores i encunyadores
- els serveis de reparació i manteniment d’eines de metal·listeria sense arrencada de mate-

rial, com ara trepants, torns i fresadores
- els serveis de reparació i manteniment d’altres eines de mà

286299 Serveis industrials per a la fabricació d’eines de mà
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

286390 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de tanques i sistemes complexos de tanca-
ment
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de tanques elèctriques amb teclat o in-

terruptors sensibles a la llum i sistemes complexos de tancament com ara les targetes
magnètiques o codificades d’una altra manera

286399 Serveis industrials per a la fabricació de panys i ferramentes
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

287199 Serveis industrials per a la fabricació de bidons i tonells de ferro o d’acer
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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287299 Serveis industrials per a la fabricació d’envasos i embalatges lleugers en metall
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

287399 Serveis industrials per a la fabricació de productes de filferro
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

287499 Serveis industrials per a la fabricació de perns, cargols, cadenes i molles
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

287590 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’altres productes metàl·lics ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de caixes fortes blindades o reforçades

de producció pròpia
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de portes i prestatges blindats o refor-

çats de producció pròpia

287599 Serveis industrials per a la fabricació d’altres productes metàl·lics ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

DK MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS

29 MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS

291199 Serveis industrials per a la fabricació de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus,
vehicles automòbils i ciclomotors
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

291291 Serveis d’instal·lació de bombes i compressors
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de connexió de sistemes de conducció per a sistemes hidràulics o pneumàtics

291299 Serveis industrials per a la fabricació de bombes, compressors i sistemes hidràulics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme
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per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

291391 Serveis d’instal·lació d’aixetes i vàlvules
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació de sistemes de calderes generadores de vapor d’aigua i de siste-

mes de canonades metàl·liques en plantes industrials (vegeu 283091)
- els serveis de fontaneria en els edificis (vegeu 4533)

291392 Serveis de reparació i manteniment d’aixetes i vàlvules
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de sistemes de calderes generdores de vapor d’ai-

gua i de sistemes de canonades metàl·liques en plantes industrials (vegeu 283092)

291399 Serveis industrials per a la fabricació de vàlvules i aixetes
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

291490 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de coixinets, engranatges i òrgans mecànics
de transmissió
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’engranatges
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’embragatges i arbres de lleves
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de coixinets i els seus engranatges
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’altres elements d transmissió mecàni-

ca
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de coixinets, engranatges i altres òrgans

mecànics de transmissió de vehicles de motor (vegeu 502011 i 504040)

291499 Serveis industrials per a la fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de trans-
missió
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

292191 Serveis d’instal·lació de forns i cremadors
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació de calderes i cremadors domèstics per a calefacció central (ve-

geu 453311)

292192 Serveis de reparació i manteniment de forns i cremadors
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació de calderes i cremadors domèstics per a calefacció central (ve-

geu 453311)
- els serveis de neteja de xemeneies (vegeu 747015)

292199 Serveis industrials per a la fabricació de forns i cremadors
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball
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Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

292291 Serveis d’instal·lació de maquinària d’elevació i manipulació, excepte ascensors i escales
mecàniques
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació d’ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques i passadissos

mecànics (vegeu 453130)

292292 Serveis de reparació i manteniment de maquinària d’elevació i manipulació
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de reparació i manteniment d’ascensors, muntacàrregues, escales mecàni-

ques i passadissos mecànics

292299 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària d’elevació i manipulació
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

292391 Serveis d’instal·lació de maquinària de refrigeració i ventilació no domèstica
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació d’aparells d’aire condicionat en edificis d’habitatges o d’oficines

(vegeu 453312)

292392 Serveis de reparació i manteniment de maquinària de refrigeració i ventilació no domèstica
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment d’aparells d’aire condicionat en edificis d’habitat-

ges o d’oficines (vegeu 453312)
- els serveis d’instal·lació, manteniment i reparació d’equips domèstics de ventilació, refri-

geració i aire condicionat (vegeu 453312)

292399 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

292499 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de maquinària d’ús general, ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

292499 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de maquinària d’ús general, ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

293190 Serveis de reparació i manteniment de tractors agrícoles
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de tractors agrícoles, forestals i de jardí i segado-

res de gespa
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293199 Serveis industrials per a la fabricació de tractors agrícoles
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

293299 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de maquinària agrària
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

294199 Serveis industrials per a la fabricació de màquines eina elèctriques portàtils
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

294299 Serveis industrials per a la fabricació de màquines eina per treballar els metalls
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

294399 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de màquines eina
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

295199 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

295299 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la
construcció
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 339

295399 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries de l’alimentació, be-
gudes i tabac
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

295499 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confec-
ció i del cuir
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

295599 Serveis industrials per a la fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

295699 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus de maquinària per a usos específics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

296099 Serveis industrials per a la fabricació d’armes i municions
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

297190 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’aparells electrodomèstics professionals
Aquesta subcategoria comprèn:

- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’escalfadors elèctrics instantanis o de
dipòsit, escalfadors d’immersió per a cisternes industrials i contenidors similars de capa-
citat industrial

- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’escalfadors d’infrarojos utilitzats en
les terrasses dels restaurants, carrers i locals de l’aire lliure

- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment dels equips destinats a impedir la for-
mació de gel en els carrers i d’aparells hortícoles per a escalfar el sòl

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’equips no domèstics d’aire condicio-

nat (vegeu 29 239)
- els serveis d’instal·lació de material elèctric de producció pròpia ncaa per a motors, vehi-

cles de motor i motocicletes o de material elèctric ncaa per a motors, vehicles de motor i
motocicletes mitjançant comissió o contracte (vegeu 316190)

- els serveis de reparació i manteniment d’articles d’ús personal i domèstic (vegeu 527)
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297199 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells electrodomèstics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

297299 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells domèstics no elèctrics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

DL MATERIALS I EQUIPS ELÈCTRICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS

30 MÀQUINES D’OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS

300190 Serveis d’instal·lació de màquines d’oficina
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de maquinària d’oficina (vegeu 725011)

300199 Serveis industrials per a la fabricació de màquines d’oficina amb els components
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

300290 Serveis d’instal·lació d’ordinadors i altres materials per al tractament de la informació
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació de cables per a circuits i informàtica en edificis (vegeu 453141)

31 MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS

311091 Serveis d’instal·lació de motors, generadors i transformadors elèctrics
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’instal·lació de generadors i transformadors elèctrics en centrals elèctriques

311099 Serveis industrials per a la fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

312091 Serveis d’instal·lació d’aparells de distribució i control elèctrics
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació elèctrica relacionats amb la construcció (vegeu 4531)

312099 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells de distribució i control elèctrics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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313099 Serveis industrials per a la fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

314099 Serveis industrials per a la fabricació d’acumuladors i piles elèctriques
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

315099 Serveis industrials per a la fabricació de llums elèctrics i aparells d’il·luminació
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

316190 Serveis d’instal·lació de material elèctric, ncaa, per a motors, vehicles automòbils i motoci-
cletes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació de material elèctric de producció pròpia, ncaa, per a motors, vehi-

cles de motor i motocicletes, i de material elèctric, ncaa, per a motors i vehicles de motor i
motocicletes mitjançant comissió o contracte

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’instal·lació de conjunts de cables en vehicles de motor

316199 Serveis industrials per a la fabricació de material elèctric per a motors i vehicles, ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

316291 Serveis d’instal·lació d’altres tipus d’equips i material elèctric ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació d’aparells o dispositius d’il·luminació i senyalització en carreteres,

ferrocarrils i similars (vegeu 453421)

316292 Serveis de reparació i manteniment d’altres tipus d’equips i material elèctric ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de manteniment, reparació i rebobinatge de motors, generadors i transforma-

dors elèctrics (vegeu 311092)

316299 Serveis industrials per a la fabricació d’altres tipus d’equips i materials elèctrics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri
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32 MATERIALS ELECTRÒNICS; EQUIPS I APARELLS DE RÀDIO, TELEVISIÓ I COMUNICACI-
ONS

321091 Serveis relacionats amb la impressió de circuits integrats electrònics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gravat i de revestiment mitjançant envernissat i deposició de vapor de cir-

cuits impresos i semiconductors

321092 Serveis relacionats amb la fabricació de circuits integrats electrònics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de muntatge de microconjunts en circuits impresos

322091 Serveis d’instal·lació d’emissores de radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusió o televisió
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació d’equips professionals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació elèctrica relacionats amb la construcció (vegeu 4531)

322092 Serveis de reparació i manteniment d’emissores de radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifu-
sió o televisió
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment d’equips professionals

322099 Serveis industrials per a la fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i d’aparells
per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

323091 Serveis d’instal·lació de material professional de ràdio, televisió, so i vídeo
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació en estudis d’enregistrament, sales de teleconferències, auditoris i

similars, d’aparells receptors de ràdio i televisió o d’aparells d’enregistrament o reproduc-
ció de so o vídeo

323092 Serveis de reparació i manteniment de material professional de ràdio, televisió, so i vídeo
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació d’antenes domèstiques (vegeu 453123)
- els serveis de reparació d’aparells domèstics de ràdio, televisió, so i vídeo (vegeu 527211)

323099 Serveis industrials per a la fabricació d’aparells de recepció, enregistrament i reproducció
de so i imatge
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

33 EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA

331092 Serveis de reparació i manteniment de material i aparells medicoquirúrgics
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de reparació i manteniment d’articles d’ortopèdia

331099 Serveis industrials per a la fabricació d’equips i instruments medicoquirúrgics i d’aparells
ortopèdics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
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nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball
Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

332091 Serveis d’instal·lació d’instruments i aparells de mesura, verificació, control, assajos, nave-
gació i altres usos
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació de comptadors d’aigua, gas i electricitat (vegeu 453)

332092 Serveis de reparació i manteniment d’instruments i aparells de mesura, verificació, control,
assajos, navegació i altres usos
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de manteniment dels comptadors domèstics d’electricitat (vegeu 401311)
- els serveis de manteniment dels comptadors domèstics de gas (vegeu 402211)
- els serveis de manteniment dels comptadors domèstics d’aigua (vegeu 410020)

332099 Serveis industrials per a la fabricació d’instruments i aparells de mesura, verificació, control,
navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

333010 Serveis de disseny i muntatge d’equips de control de processos industrials i d’instal·lacions
de producció automatitzada
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de disseny i muntatge de sistemes de control del procés industrial continu,

amb subministrament de sistemes o sense
- els serveis de disseny i muntatge de material de control del procés d’instal·lacions de pro-

ducció automatitzada que constin de maquinària, dispositius de manejament i aparells de
control centralitzat diversos

333090 Serveis de reparació i manteniment d’equips de control per a processos industrials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment d’equips de control del procés per a plantes de

producció automatitzades amb maquinària, dispositius de maneig i aparells de control
centralitzat

334091 Serveis d’instal·lació d’instruments fotogràfics, cinematogràfics i òptics professionals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació de projectors de pel·lícules en sales de cinema

334092 Serveis de reparació i manteniment d’instruments fotogràfics, cinematogràfics i òptics pro-
fessionals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de projectors de pel·lícules en sales de cinema

334099 Serveis industrials per a la fabricació d’instruments d’òptica i equips fotogràfics
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

335092 Serveis de reparació i manteniment d’instruments i aparells industrials de mesura del temps
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació dels rellotges (vegeu 527310)

335099 Serveis industrials per a la fabricació de rellotges
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme
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per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

DM MATERIAL DE TRANSPORT

34 VEHICLES AUTOMÒBILS, REMOLCS I SEMIREMOLCS

341091 Serveis d’instal·lació de subconjunts per a vehicles automòbils dins del procés de fabricació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació de grups particulars de conjunts, formats per components i ac-

cessoris ncaa que no siguin de producció pròpia (comprats o subministrats) per a vehicles
automòbils

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de muntatge de conjunts de construcció complets per a vehicles automòbils

(vegeu 341092)
- els serveis de muntatge de components i accessoris de vehicles automòbils (vegeu

343090)
- els serveis d’instal·lació de material elèctric de producció pròpia per a motors, vehicles

automòbils i motocicletes (vegeu 316190)

341092 Serveis d’instal·lació de subconjunts per a vehicles automòbils dins del procés de fabricació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de muntatge de conjunts de construcció complets per a vehicles automòbils
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació de grups particulars de conjunts, formats per components que no

siguin de producció pròpia (comprades o subministrades) de la subcategoria 34.30.20, en
vehicles automòbils (vegeu 341091)

342070 Serveis de recondicionament, muntatge, equipament i carrosseries de vehicles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de blindatge de limusinas per a passatgers, amb finalitats de protecció
- els treballs de posta a punt de vehicles automòbils
- els serveis de personalització de vehicles automòbils
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de vehicles automòbils (vegeu 5020)

342090 Serveis de reparació i manteniment de contenidors
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de contenidors, especialment, concebuts per al

seu ús en un o varis mitjans de transport, com ara contenidors marítims
- els serveis de reparació i manteniment de caixes mòbils
- els serveis de reparació i manteniment de contenidors de residus
- els serveis de reparació i manteniment de contenidors protegits contra les radiacions

343090 Serveis de muntatge de components i accessoris de vehicles automòbils, ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de muntatge de components que no siguin de producció pròpia (comprats o

subministrats) de la subcategoria 343020 en grups de conjunts, com ara el muntatge del
tub d’escapament, les rodes o els para-xocs

35 ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT

351191 Serveis de reparació i manteniment de vaixells, plataformes i artefactes flotants
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment d’embarcacions d’esbarjo (vegeu 351290)

351192 Serveis de recondicionament de vaixells, plataformes i artefactes flotants
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reconstrucció completa mitjançant el seu allargament o modificacions signi-

ficatives de la seva estructura
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351193 Serveis de recondicionament de vaixells, plataformes i artefactes flotants
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis especialitzats d’equipaments a bord de vaixells, plataformes i estructures flo-

tants, com ara les instal·lacions de fusteria, elèctriques o d’aire condicionat
- els serveis especialitzats de pintura de vaixells, plataformes i estructures flotants
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de recondicionament i equipament d’embarcacions esportives i d’esbarjo (ve-

geu 351290)

351290 Serveis de manteniment, reparació, recondicionament i equipament d’embarcacions d’es-
barjo i esportives
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment d’embarcacions d’esbarjo i esportives
- els serveis especialitzats d’equipaments a bord d’embarcacions d’esbatjo i esportives,

com ara instal·lacions de fusteria, elèctriques o d’aire condicionat
- els serveis especialitzats de pintura d’embarcacions d’esbarjo i esportives
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de manteniment, reparació, conservació i equipament de vaixells, plataformes i

artefactes flotants (vegeu 35119)

352092 Serveis de recondicionament i equipament de locomotores de ferrocarril i tramvia, i material
ferroviari rodant
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de recondicionament de locomotores i material rodant de ferrocarril o tramvia
- els serveis especialitzats d’equipaments a bord de locomotores i material rodant de ferro-

carril o tramvia, com ara instal·lacions de material elèctric, aire condicionat, seients, se-
nyalització interna i finestres

- els serveis especialitzats de pintura de locomotores i material rodant de ferrocarril o tram-
via

353091 Serveis de reparació i manteniment d’aeronaus i motors d’aeronaus
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de manteniment i reparació d’aeronaus en aeroports (veeu 632313)

353099 Serveis industrials per a la construcció aeronàutica i espacial
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

354199 Serveis industrials per a la fabricació de motocicletes
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

354299 Serveis industrials per a la fabricació de bicicletes
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

354399 Serveis industrials per a la fabricació de vehicles per a persones amb discapacitat
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme
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per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

355090 Serveis de reparació i manteniment d’altres materials de transport
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de bolquets, carrets portaequipatges, carros de mà

per a la compra o per al golf, vehicles de tracció animal (carruatges i similars)
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de motocicletes (vegeu 504040) i bicicletes (vegeu

527412)

355099 Serveis industrials per a la fabricació d’altres materials de transport
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

DN MANUFACTURES DIVERSES

36 MOBLES I MANUFACTURES NCAA

361120 Serveis d’entapissat de cadires i altres seients
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’entapissat de seients de vehicles
- la fabricació de cadires i altres seients de vímet
- els serveis d’entapissat, excepte de cadires i altres seients

361199 Serveis industrials per a la fabricació de cadires i altres seients
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

361299 Serveis industrials per a la fabricació de mobles d’oficina i d’establiments comercials
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

361399 Serveis industrials per a la fabricació de mobles de cuina i bany
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

361420 Serveis de l’acabament de mobles, excepte l’entapissat de cadires i seients
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de lacat, envernissament, dauradura i pintat de mobles durant el seu procés de

fabricació
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Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’entapissat de cadires i seients (vegeu 361120)
- els serveis de reparació, manteniment I restauració de mobles (vegeu 361490)

361490 Serveis de reparació, manteniment i restauració de mobles
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de lacat, envernissament, dauradura i pintat de mobles per a la seva restaura-

ció i renovació
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’entapissat de cadires i seients (vegeu 361120)
- els serveis d’acabament de mobles nous (vegeu 361420)

361599 Serveis industrials per a la fabricació de matalassos
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

362199 Serveis industrials per a la fabricació de monedes i medalles
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

363091 Serveis d’instal·lació d’instruments musicals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació, muntatge i reconstrucció d’orgues

363092 Serveis de reparació i manteniment d’instruments musicals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació i restauració d’orgues i instruments similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’afinació de pianos (vegeu 527413)

363099 Serveis industrials per a la fabricació d’instruments musicals
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

364090 Serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de material esportiu
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment de material esportiu en sales d’esport,

sales de gimnàstica i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’equips per a pistes de bitlles (vegeu

365090)

364099 Serveis industrials per a la fabricació d’articles d’esport
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball
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Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

365099 Serveis industrials per a la fabricació de jocs i joguines
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

366199 Serveis industrials per a la fabricació de bijuteria
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

366299 Serveis industrials per a la fabricació d’escombres, brotxes i raspalls
Aquesta subcategoria comprèn:
- les operacions elementals en el procés de producció d’aquests productes dutes a terme

per un subcontractista amb els seus productes o per compte d’aquest subcontractista. El
pagament d’aquestes operacions es fa pel treball que representen i pot incloure el submi-
nistrament de les primeres matèries necessàries per a aquest treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- les mercaderies del mateix tipus produïdes per un subcontractista per compte d’altri

37 SERVEIS DE RECICLATGE

371010 Serveis de reciclatge de ferralla i residus de metall
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de tractament de rebutjos i deixalles metàl·lics i d’articles de metall, usats o no,

i la seva conversió en primeres matèries secundàries:
- trituració mecànica de ferralla (cotxes usats, rentadores, bicicletes i similars) i la seva

posterior classificació i separació
- reducció mecànica de grans peces de ferro (com ara vagons de ferrocarril)
- desballestament d’articles usats, com ara automòbils, amb la finalitat d’obtenir parts

reutilitzables
- desballestament d’articles usats, com ara automòbils o frigorífics, per a l’eliminació de

deixalles nocives (oli, líquids de refrigeració, combustible i similars)

Nota: generalment, aquest tractament consisteix en un procés mecànic o químic en què, al
principi, es tracten deixalles i rebutjos, classificats o no, però sempre inapropiats per ser uti-
litzats en un procés industrial; mentre que, al final del procés poden ser utilitzats per a trac-
taments posteriors i, per tant, són considerats productes intermedis o semielaborats, però
mai un producte acabat
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de rebutjos i deixalles (inclosa la recollida i classificació

que no formin part d’un procés industrial) (vegeu 515710)

37101090 Serveis de valorització de residus de metall ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:

- els serveis de valorització d’escòries

372010 Serveis de reciclatge de residus no metàl·lics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de tractament de deixalles i rebutjos no metàl·lics i d’articles no metàl·lics,

usats o no, i la seva conversió en primeres matèries secundàries:
- regeneració de cautxú (com ara pneumàtics usats) per a la producció de primeres matè-

ries secundàries
- classificació i premsat de plàstics per a la producció de primeres matèries secundàries

destinades a l’elaboració de tubs, testos, paletes i articles similars
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- recuperació de productes químics a partir de rebutjos químics
- trituració, rentatge i classificació de vidre
- trituració, rentatge i classificació d’altres tipus de rebutjos (com ara la runa procedent

de demolicions) per a l’obtenció de primeres matèries secundàries

Nota: generalment, aquest tractament consisteix en un procés mecànic o químic en què, al
principi, es tracten deixalles i rebutjos, classificats o no, però sempre inapropiats per ser uti-
litzats en un procés industrial, mentre que, al final del procés poden ser utilitzats per a trac-
taments posteriors i, per tant, són considerats productes intermedis o semielaborats, però
mai un producte acabat
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de retractament de tori o urani esgotats (vegeu 233090)
- els serveis de comerç a l’engròs de rebutjos i deixalles (inclosa la recollida i classificació

que no formin part d’un procés industrial) (vegeu 515710)

37201090 Serveis de valorització de residus no metàl·lics ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de valorització de pinyolada, d’olis minerals, de residus especials, de pneumà-

tics, de residus de pell, de frigorífics i de tòners

E ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA
EE ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AGUA

40 ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIGUA CALENTA

401210 Serveis de transport d’energia elèctrica
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de funcionament de sistemes de transmissió d’electricitat des dels generadors

fins el sistema de distribució

401311 Serveis de distribució d’energia elèctrica
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de funcionament de sistemes de distribució (com ara línies, pals, comptadors i

cables) de l’energia elèctrica rebuda del generador o del sistema de transmissió fins al
consumidor final

401312 Serveis de comerç d’energia elèctrica
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de venda d’electricitat als usuaris
- els serveis d’intermediaris o agents de l’energia elèctrica que gestionen la venda d’electri-

citat mitjançant les xarxes de distribució operades per altres

402211 Serveis de distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte
asoductes

Aquesta subcategoria comprèn:
- la distribució de combustibles gasosos de qualsevol tipus per un sistema de canonades
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de transport de gas per canonades (vegeu 603012)

402212 Serveis de comerç de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte gasoductes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de venda de gas als usuaris mitjançant canonades
- els serveis d’intermediaris o agents del gas que en gestionen la venda mitjançant les xar-

xes de distribució de gas operades per altri

403010 Serveis de producció i distribució de vapor i aigua calenta
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de producció i distribució de vapor i aigua calenta per proporcionar calefacció

urbana
- els serveis de producció i distribució d’aigua freda o glaç amb fins de refrigeració
- els serveis de distribució d’energia pneumàtica i aire comprimit per un sistema de canona-

des
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació de comptadors de vapor i aigua calenta (vegeu 453320)
- els serveis de lectura de comptadors domèstics (vegeu 748717)
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410020 Serveis de distribució d’aigua
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de manteniment de comptadors d’aigua
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’explotació de sistemes de regatge per a explotacions agràries (vegeu

014111)
- els serveis d’instal·lació de comptadors d’aigua (vegeu 453320)

F TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
FF TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

45 TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
Aquesta divisió comprèn:
- els treballs previs a la construcció
- els treballs de construcció nova i reparació, modificació, restauració i manteniment d’edi-

ficis residencials, edificis no residencials o obres de l’enginyeria civil
- els treballs d’instal·lació i acabaments de construccions i obres d’enginyeria civil

451111 Treballs de demolició
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’enderrocament i demolició d’edificis i obres d’enginyeria civil (inclosos els

carrers i carreteres)

451112 Treballs d’esplanació i neteja del terreny
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs preparatoris destinats a preparar el terreny per a les obres de construcció, fins

i tot els treballs de voladura, perforació i remoció de roques
- els treballs destinats a la neteja del terreny, neteja de la runa i estabilització del sòl

451121 Treballs de perforació de rases
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’excavació de rases per a serveis públics, clavegueram urbà, vies diverses i

similars
- els treballs d’excavació de rases horitzontals per al pas de cables i canonades
- els treballs d’excavació de rases convencionals per a construccions diverses
- els treballs de drenatge en terrenys de construcció
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs especials de cimentació (vegeu 452521)

451122 Treballs d’aixecament de capes superficials contaminades
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’aclarida de capes superficials no contaminades (vegeu 451124)

451123 Treballs de remodelació del terreny
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de drenatge, excepte en terrenys de construcció

451124 Treballs d’excavació i moviment de terres ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’esplanació, rebliment i anivellació de terrenys de construcció
- els treballs de moviments de terres, excavacions i terraplenament a gran escala, movi-

ments de terres per fer terraplens o rebaixos previs a la construcció de vies (carreteres,
autopistes, ferrocarrils i similars)

- els treballs d’aclarida de capes superficials no contaminades
- altres treballs d’excavació i moviments de terres ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de túnels (vegeu 452122)
- els treballs especials de cimentació (vegeu 452521)

451130 Treballs de preparació del terreny per a la mineria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de moviments de terres i altres treballs de preparació d’explotacions i empla-

çaments miners
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Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis relacionats amb l’extracció de petroli i gas (vegeu 11201)

451210 Treballs de perforacions i sondatges
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de perforació, sondeig i mostreig amb fins de construcció o per a estudis geo-

físics, geològics o altres similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de perforació relacionats amb l’extracció de petroli i gas (vegeu 112011)
- els treballs de perforació de pous hidràulics (vegeu 452522)

452 Treballs de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil
Aquesta grup comprèn també:
- els treballs de modificació o restauració d’obres ja realitzades

4521 Treballs de construcció d’edificis i obres singulars d’enginyeria civil (ponts, túnels, etc.)
Aquesta classe no comprèn:
- els treballs d’instal·lació i acabament d’immobles (vegeu 453 i 454)

452111 Treballs de construcció d’immobles d’un i dos habitatges
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció i muntatge d’edificis residencials prefabricats (vegeu 452171)

452112 Treballs de construcció d’immobles de diversos habitatges
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció i muntatge d’edificis residencials prefabricats (vegeu 452171)
- els treballs de construcció d’estructures especials de formigó per a immobles de gran al-

tura (vegeu 452531)

452113 Treballs de construcció de magatzems i edificis industrials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de magatzems i edificis per a la indústria manufacturera
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de construcció d’edificis agraris, com ara sitges, naus agrícoles i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs generals de construcció per a la mineria i la indústria diferents de la construc-

ció d’edificis (vegeu 452152)
- els treballs de construcció i muntatge d’edificis no residencials prefabricats (vegeu

452172)

452114 Treballs de construcció de magatzems i edificis industrials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció d’edificis comercials i centres comercials
- els treballs de construcció d’edificis administratius, com ara oficines i bancs
- els treballs de construcció d’aparcaments i estacions de servei
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de construcció de terminals de transport aeri, ferroviari o per carretera
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció i muntatge d’edificis no residencials prefabricats (vegeu

452172)

452115 Treballs de construcció d’altres tipus d’immobles
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció d’edificis:
- d’espectacles públics, com ara cinemes, teatres i sales de concerts
- sales de ball i clubs nocturns
- hotels, albergs, restaurants i edificis similars
- col·legis, universitats, biblioteques, arxius i museus
- hospitals i sanatoris
- religiosos, penitenciaris i altres edificis no residencials ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs especialitzats de construcció d’instal·lacions esportives i recreatives (vegeu

452161, 452162 i 452163)
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- els treballs de construcció i muntatge d’altres estructures prefabricades (vegeu 452173)

45212 Treballs de construcció de ponts, carreteres elevades, túnels i passos subterranis
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de cimentació i pavimentació

452121 Treballs de construcció de ponts i carreteres elevades
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de renovació de formigó en ponts
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció d’autopistes, carreteres, vies fèrries i pistes d’aterratge (vegeu

45231)
- les obres hidràuliques (vegeu 452414)
- els treballs de muntatge de components estructurals d’acer (vegeu 452542)

452122 Treballs de construcció de túnels i passos subterranis
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de túnels per a carreteres, ferrocarrils, metro i vianants
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció d’autopistes, carreteres, vies fèrries i pistes d’aterratge (vegeu

45231)

452131 Treballs de construcció de conduccions de petroli i de gas, de llarga distància
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de conduccions de llarga distància, terrestres i submarines, per

al transport de petroli i gas
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de conduccions urbanes de gas (vegeu 452142)

452132 Treballs de construcció d’altres conduccions (incloses les d’aigua) de llarga distància
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de conduccions de llarga distància, terrestres o submarines,

per al proveïment d’aigua o desguàs d’aigües residuals i d’aigua de pluja
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de conduccions locals de proveïment d’aigua i desguàs d’ai-

gües residuals (vegeu 452141)
- els generals de construcció d’instal·lacions destinades a la captació o depuració d’aigua

(vegeu 452164)
- els treballs generals de construcció d’aqüeductes (vegeu 452412))

452133 Treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques per a ferrocarrils de llarga distància
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs generals de construcció d’instal·lacions de subministrament elèctric per a fer-

rocarrils (línies suspeses i rails electrificats)
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques aèries de llarga distància no desti-

nats a ferrocarrils (vegeu 452134)

452134 Treballs de construcció d’altres instal·lacions elèctriques de superfície de llarga distància
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques aèries d’alta tensió per al transport i

distribució d’electricitat a llarga distància
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques aèries locals (vegeu 452143)
- els treballs d’instal·lació de sistemes d’il·luminació en carreteres, aeroports i ports (vegeu

453421)

452135 Treballs de construcció d’altres instal·lacions elèctriques subterrànies de llarga distància
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques subterrànies i submarines per al

transport i distribució de l’electricitat a llarga distància
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques subterrànies locals (vegeu 452144)
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452136 Treballs de construcció de línies de telecomunicacions de superfície de llarga distància
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions aèries de llarga distància per a la transmissió de

telecomunicacions
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de línies telefòniques i altres línies de comunicacions locals aè-

ries (vegeu 452145)

452137 Treballs de construcció de línies de telecomunicacions subterrànies de llarga distància

Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions aèries de llarga distància per a la transmissió de

telecomunicacions
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de línies telefòniques i altres línies de comunicacions locals

subterrànies (vegeu 452146)

452141 Treballs de construcció de conduccions d’aigua i de sanejament, locals i urbanes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de conduccions locals d’aigua o de conduccions de saneja-

ment (inclosa la construcció d’estacions de bombatge)
- els treballs generals de construcció de conduccions locals d’aigua calenta
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de conduccions d’aigua de llarga distància (vegeu 452132)

452142 Treballs de construcció de conduccions de gas, locals i urbanes
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de conduccions de gas de llarga distància (vegeu 452131)

452143 Treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques de superfície, locals i urbanes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques locals aèries (inclosa la construcció

d’estacions i subestacions transformadores per a la distribució dins de l’àrea urbana)
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques aèries de llarga distància per a fer-

rocarrils (vegeu 452133)
- els treballs de construcció d’altres instal·lacions elèctriques aèries de llarga distància (ve-

geu 452134)

452144 Treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques subterrànies, locals i urbanes
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques submarines i subterrànies de llarga

distància (vegeu 452135)

452145 Treballs de construcció de línies telefòniques i altres línies de telecomunicacions de superfí-
cie, locals i urbanes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de línies locals aèries de transmissió de comunicacions (inclosa

la construcció de torres de transmissió)
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de construcció d’antenes, estacions i subestacions transformadores per a dis-

tribució dins de l’àrea urbana
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions aèries de llarga distància per a la transmissió de

comunicacions (vegeu 452136)

452146 Treballs de construcció de línies telefòniques i altres línies de telecomunicacions subterràni-
es, locals i urbanes
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs generals de construcció de línies submarines o subterrànies per a televisió per

cable
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de línies submarines i subterrànies de llarga distància per a

transmissió de comunicacions (vegeu 452137)
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452151 Treballs de construcció de centrals elèctriques
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de tot tipus de centrals per produir electricitat: centrals hidroe-

lèctriques, tèrmiques, nuclears i similars

452152 Treballs de construcció per a la mineria i la indústria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció d’instal·lacions químiques, tallers de fosa de ferro, alts forns,

forns de coc i similars
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’estacions de càrrega i descàrrega en explotacions mineres
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de magatzems i edificis industrials (vegeu 452113)

452161 Treballs de construcció d’estructures per a estadis i altres terrenys esportius
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de grades, tribunes i altres estructures per a estadis a l’aire lliu-

re
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de sòls per a estadis i terrenys de joc, coberts o a l’aire lliure

(vegeu 452321 i 452322)

452162 Treballs de construcció d’estructures per a estadis i altres terrenys esportius
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació de piscines particulars (vegeu 454513)

452163 Treballs de construcció d’estructures per a altres instal·lacions esportives i recreatives
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs generals de construcció d’instal·lacions esportives o recreatives interiors: pis-

tes de gel, gimnasos, pistes de tennis cobertes, pavellons d’esport i coberts per a embar-
cacions

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció d’estructures per a piscines (vegeu 452162)
- els treballs de construcció de sòls per a instal·lacions esportives i recreatives diferents

dels d’estadis i terrenys esportius a l’aire lliure (vegeu 452321 i coberts 452322)

452164 Treballs de construcció per a obres d’enginyeria ncaa
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs generals de construcció per a plantes de tractament i purificació d’aigua

452171 Muntatge d’edificis residencials prefabricats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació i muntatge in situ d’edificis residencials prefabricats
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de muntatge de peces prefabricades d’acer en edificis residencials (vegeu

452541)

452172 Muntatge d’edificis no residencials prefabricats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació i muntatge in situ d’edificis no residencials prefabricats
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de muntatge de peces prefabricades d’acer en edificis no residencials (vegeu

452541)

452173 Muntatge d’altres estructures i construccions prefabricades ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació i muntatge in situ d’altres estructures i construccions prefabrica-

des
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’instal·lació de tot tipus d’estructures en el carrer (com ara tanques, mobiliari

urbà i similars)
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de muntatge de peces prefabricades d’acer per a altres estructures (vegeu

452542)
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452211 Treballs de construcció d’armadures per a cobertes
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de muntatge d’estructures metàl·liques (vegeu 452541)

452212 Treballs de recobriment i pintura de cobertes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació de cobertes per a teulades de qualsevol material
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de pintura de teulada (vegeu 454422)

452213 Treballs de col·locació d’escopidors i canalons
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de col·locació de canalons, llates i vies d’aigua

452220 Treballs d’impermeabilització
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’impermeabilització de teulades planes, terrasses, balcons i similars
- els treballs d’impermeabilització exterior de construccions
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’impermeabilització d’estructres subterrànies
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’aïllament (vegeu 45321)

4523 Treballs de construcció d’autopistes, carreteres, pistes d’aterratge, vies fèrries i centres
esportius

Aquesta classe no comprèn:
- els treballs de moviment de terres previs (vegeu 4511)

452311 Treballs de fonamentació per a carreteres i carrers
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de fonamentació per a carreteres (excepte carreteres elevades), carrers, ca-

mins i altres vies de circulació per a vehicles i vianants i aparcaments a l’aire lliure
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de carreteres elevades, ponts i túnels (vegeu 45212)
- els serveis d’instal·lació d’ampits i guarda-rails de separació (vegeu 452312)
- els treballs de construcció o la restauració del paviment de les carreteres (vegeu 452312))

452312 Treballs de pavimentació per a carreteres i carrers
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció o restauració del paviment de les vies de circulació amb asfalt,

formigó i similars
- els treballs de construcció de vies per als vianants, estructures d’atenuació del trànsit,

carrils per a bicicletes i similars
- els treballs d’instal·lació d’ampits i guarda-rails de separació
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de manteniment i senyalització de carreteres
- els treballs de pavimentació d’aparcaments
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de vies relacionades amb canonades i cables (aigua, drenatge,

gas, electricitat, telèfon i similars) (vegeu 45214)
- els treballs de pintura de marques en carreteres i aparcaments (vegeu 452315)
- els treballs de construcció de carreteres elevades (vegeu 45212)

452312 Treballs de pavimentació per a carreteres i carrers
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció o restauració del paviment de les vies de circulació amb asfalt,

formigó i similars
- els treballs de construcció de vies per als vianants, estructures d’atenuació del trànsit,

carrils per a bicicletes i similars
- els treballs d’instal·lació d’ampits i guarda-rails de separació
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de manteniment i senyalització de carreteres
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- els treballs de pavimentació d’aparcaments
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de vies relacionades amb canonades i cables (aigua, drenatge,

gas, electricitat, telèfon i similars) (vegeu 45214)
- els treballs de pintura de marques en carreteres i aparcaments (vegeu 452315)
- els treballs de construcció de carreteres elevades (vegeu 45212)

452313 Treballs de construcció de vies fèrries
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació de balastos i rails
- els treballs d’instal·lació d’agulles, punts i creus
- els treballs de construcció per a sistemes de control i seguretat de vies fèrries
- els treballs generals de construcció de sistemes funiculars i telefèrics
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs generals de construcció d’obres d’enginyeria civil (ponts i túnels) (vegeu

45212)
- els treballs de construcció d’instal·lacions elèctriques per a ferrocarrils (vegeu 452133)

452314 Treballs de construcció de pistes d’aterratge
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs generals de construcció de pistes d’aterratge i zones d’aparcament per a avi-

ons

452321 Treballs de construcció per a instal·lacions esportives, excepte edificis i estructures
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de terrenys esportius a l’aire lliure, com ara estadis de futbol,

atletisme i pistes per a carreres automobilístiques, ciclistes i de cavalls
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de construcció d’instal·lacions recreatives a l’aire lliure, com ara zoològics i

parcs d’atraccions
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs previs de moviments de terres (vegeu 4511)
- els treballs de construcció d’estructures i els treballs d’instal·lació d’estadis i terrenys es-

portius (vegeu 452161)

452322 Treballs de construcció per a instal·lacions recreatives, excepte edificis i estructures
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de pistes d’interior per a esports o activitats recreatives: pistes

de gel, gimnasos, pistes de tennis cobertes i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció d’estructures per a instal·lacions esportives i recreatives (vegeu

452163)

452411 Treballs de construcció d’instal·lacions portuàries
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de ports, ports esportius, molls, embarcadors, dics, dàrsenes i

altres instal·lacions portuàries similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de rescloses, comportes I altres estructures hidromecàniques

(vegeu 452413)

452412 Treballs de construcció de dics i preses, canals, sèquies i aqüeductes
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció de conduccions i canonades d’aigua i de desguàs a llarga dis-

tància (vegeu 452132) i locals (vegeu 452141)
- els treballs de construcció de rescloses, comportes I altres estructures hidromecàniques

(vegeu 452413)

452413 Treballs de construcció de rescloses, comportes i altres estructures hidromecàniques
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de rescloses, comportes, dics de contenció, sínies, dics secs,

preses i altres estructures hidromecàniques similars
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452414 Treballs de dragatge i altres obres hidràuliques
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de dragatge, remoció de roques i sediments i altres treballs generals de cons-

trucció per a obres hidràuliques
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs submarins (realitzats per bussejadors, homes granota i altres mètodes d’acció)
- els altres treballs diversos d’enginyeria hidràulica
Aquesta subcategoria no comprèn:
- la instal·lació de cables submarins (vegeu 45213)

452510 Treballs de bastimentada
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de muntatge i desmantellat de bastides i plataformes de treball
- els serveis de lloguer de bastides, quan s’inclogui el seu muntatge
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de bastides sense muntatge ni desmantellat (vegeu 713210)

452522 Treballs de perforació de pous d’aigua
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de perforació o excavació de pous d’aigua
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’instal·lació i reparació de bombes i canonades de pous d’aigua
Aquesta subcategoria no comprèn:
- la instal·lació i reparació de canonades d’edificis (vegeu 45332)

452531 Treballs de formigó armat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació d’estructures de formigó armat que requereixen aptituds o equips

específics a causa de la seva dimensió o de la tècnica utilitzada
- els treballs de construcció de voltes i voltes membrana amb formigó
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs especialitzats de construcció relacionats amb el doblegament i la soldadura

d’acer per a formigó armat en projectes de construcció
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs generals de construcció de ponts, carreteres elevades, túnels i metros (vegeu

45212)

452532 Treballs de formigó ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de vessament de formigó encofrat i altres treballs que generalment utilitzin for-

migó (ciments, capes d’assentament, lloses per a fonamentació, puntals, sòls i similars)
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs relacionats amb la construcció d’encofrats i carcasses
- els treballs de consolidació de ciments
Aquesta subcategoria no comprèn:
- la prefabricació de components de formigó per a la construcció (vegeu 266112)
- la producció de formigó prepastat (vegeu 266310)
- els treballs de construcció relacionats amb la pavimentació de carrers, carreteres, camins

públics, vies fèrries i pistes d’aterratge (vegeu 45231)
- el transport de formigó prepastat (vegeu 60241)

45254 Treballs de muntatge de peces d’acer per a la construcció
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de soldadura associats al muntatge de peces de ferro
Aquesta subcategoria no comprèn:
- el lloguer de bastides o equips d’elevació sense operaris (vegeu 713210)

452541 Treballs de muntatge de peces d’acer per a la construcció d’immobles
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs especialitzats de construcció d’estructures d’acer
- els treballs de muntatge de peces estructurals (que no siguin de producció pròpia) d’acer

per a edificis
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Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’instal·lació de portes corredisses
- el treballs d’instal·lació de murs de tancament
- els treballs de soldadura afins

452542 Treballs de muntatge de peces d’acer per a la construcció d’altres estructures, excepte im-
mobles
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs especialitzats de construcció d’estructures d’acer
- els treballs de muntatge de peces estructurals (que no siguin de producció pròpia)
- els treballs especialitzats de construcció d’estructures com ara ponts, grues mòbils o tor-

res de transmissió d’electricitat
- els treballs de soldadura afins

452550 Treballs de paleta
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs especialitzats de construcció relacionats amb la col·locació de maons, blocs,

pedra i altres tipus de treballs de paleta
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de formigó (vegeu 45253)
- els treballs d’enrajolament i alicatat
- els treballs d’arrebossada

452561 Treballs d’instal·lació de xemeneies industrials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs generals de construcció de xemeneies de fàbriques
- els treballs de revestiment refractari per a forns i similars

452562 Altres treballs de construcció especialitzats ncaa, excepte instal·lació de xemeneies indus-
trials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs generals de construcció o instal·lació de xemeneies decoratives
- els treballs de remoció d’amiant
- els treballs de trasllat d’edificis
- els treballs de blindatge de caixes fortes i cambres frigorífiques
- els treballs especialitzats que requereixen destressa en l’escalada, així com la utilització

de l’equip adequat, com ara el treball en estructures elevades

453111 Treballs d’instal·lació elèctrica en edificis residencials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció especialitzats relacionats amb la instal·lació de la xarxa bàsica

de cables elèctrics o d’aparells en edificis residencials
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació de sistemes d’alarma contra incendis (vegeu 453121) i antiroba-

tori (vegeu 453122)

453112 Treballs d’instal·lació elèctrica en edificis no residencials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció especialitzats relacionats amb la instal·lació de la xarxa bàsica

de cables elèctrics o d’aparells en edificis no residencials
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’instal·lació de cables i aparells per als sistemes de subministrament elèctric

d’emergència
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació de motors elèctrics, generadors i transformadors en centrals

elèctriques (vegeu 311091)
- els treballs d’instal·lació d’aparells d’assaig (vegeu 332091)

453121 Treballs d’instal·lació de sistemes d’alarma contra incendis
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’aïllament ignífug (vegeu 453212)
- els treballs d’instal·lació per al subministrament d’aigua pressuritzada per a l’extinció d’in-

cendis (vegeu 453320)
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453121 Treballs d’instal·lació de sistemes d’alarma contra incendis
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’aïllament ignífug (vegeu 453212)
- els treballs d’instal·lació per al subministrament d’aigua pressuritzada per a l’extinció d’in-

cendis (vegeu 453320)

453123 Treballs d’instal·lació d’antenes domèstiques
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’instal·lació d’antenes parabòliques i parallamps

453130 Treballs d’instal·lació d’ascensors i escales mecàniques
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’instal·lació de muntacàrregues i passadissos mecànics
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment dels ascensors, muntacàrregues, escales mecàni-

ques i passadissos mecànics (vegeu 292292)

453211 Treballs d’aïllament tèrmic
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’aïllament tèrmic per mitjà de materials aïllants en les cambres dels murs ex-

teriors
- els treballs d’aïllament tèrmic de les conduccions de calefacció o refrigeració
- els treballs d’aïllament de cambres frigorífiques

453212 Treballs d’aïllament acústic i antivibratori
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’aïllament (inclòs l’aïllament acústic i els treballs d’aïllament ignífug)
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’impermeabilització (vegeu 452220)

453311 Treballs d’instal·lació de calefacció central
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de sistemes de calefacció no elèctrica. S’hi inclou la instal·lació

de canonades i altres conductes, i altres treballs d’instal·lació per a sistemes de calefac-
ció

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’instal·lació i manteniment dels sistemes de control de la calefacció central
- els serveis de connexió al sistema de calefacció comunal
- els serveis d’instal·lació, manteniment i reparació de calderes i cremadors domèstics per

a habitatges individuals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i manteniment de calderes i sistemes de calefacció central i in-

dustrials (vegeu 282290)
- els serveis de neteja de xemeneies (vegeu 747015)

453312 Treballs d’instal·lació de ventilació i aire condicionat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció relacionats amb els aparells de ventilació, refrigeració o aire

condicionat per a habitatges, sales d’ordinadors, oficines i botigues. S’hi inclou la instal·-
lació de canonades i conductes i altres treballs d’instal·lació per a sistemes de ventilació

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de manteniment i reparació de sistemes de refrigeració domèstics
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació, reparació i manteniment d’aparells industrials d’aire condicionat i

refrigeració (vegeu 292391)

453320 Treballs d’estesa de canonades d’aigua i desguàs
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció relacionats amb les conduccions primàries d’aigua freda i ca-

lenta
- els treballs d’instal·lació dels desguassos (inclosos els desguassos d’aigües negres i

tancs sèptics)



360 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’instal·lació per al subministrament d’aigua pressuritzada per a l’extinció d’in-

cendis (incloses les preses contra incendis amb mànega i clau)
- els treballs de fontaneria relacionats amb la instal·lació d’aparells elèctrics
- els treballs d’instal·lació de porcellana sanitària
- els treballs d’instal·lació de sistemes d’aspersió
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació de calefacció (vegeu 453311)
- els treballs de construcció de canonades de sanejament (vegeu 452141)

453330 Treballs d’instal·lació de gas
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’instal·lació per al subministrament de diversos fluids (com ara oxigen en hos-

pitals) i la connexió d’altres aparells que funcionin amb gas
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació de calefacció de gas (vegeu 453311)
- els treballs d’instal·lació de ventilació i aire condicionat (vegeu 453312)

453410 Treballs d’instal·lació de baranes i passamans
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació de tanques, reixes i similars de qualsevol material i per a tot tipus

de construcció

453421 Treballs d’instal·lació de sistemes d’il·luminació i senyalització per a carreteres, aeroports i
ports
Aquesta subcategoria comprèn:
- treballs d’instal·lació elèctrica de sistemes d’enllumenat i senyalització de carreteres, vies

fèrries, aeroports, ports i instal·lacions similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció per als sistemes de control i seguretat de vies fèrries (vegeu

452313)

453432 Altres treballs d’instal·lació ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació ncaa relacionats amb la instal·lació de materials o equips no con-

siderats com a part de l’estructura bàsica d’un edifici
- els treballs d’instal·lació de rètols (lluminosos o no)
- els serveis tècnics generals de reparació i manteniment d’instal·lacions d’edificis
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de senyalització de carreteres (vegeu 452312)

454110 Treballs d’arrebossada
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció d’enguixada i estucada interior i exterior i de recobriment a

base de llistons
- els treballs de construcció amb guix
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de construcció de murs en sec amb blocs de guix
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’aïllament acústic (vegeu 453212)

454211 Treballs d’instal·lació de portes i finestres
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació de portes, finestres, finestrons, portes de garatge i similars fetes

amb tot tipus de materials
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’instal·lació de portes contra incendis
- els treballs de blindatge de les portes exteriors i treballs d’instal·lació de portes blindades

454212 Treballs d’instal·lació de tancaments metàl·lics, excepte portes i finestres
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació d’envans mòbils i falsos sostres sobre estructures metàl·liques
- els treballs d’instal·lació de galeries i hivernacles per a cases particulars
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Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de manyeria
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació de baranes i passamans (vegeu 453410)
- els treballs de decoració amb ferro (vegeu 454511)
- els treballs d’instal·lació de portes i finestres metàl·liques (vegeu 454211)

454213 Treballs d’instal·lació de tancaments no metàl·lics, excepte portes i finestres
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció relacionats amb treballs de fusteria amb materials no metàl·lics
- els treballs d’instal·lació d’escales interiors, construcció d’armaris de paret, treballs

d’instal·lació de muntants, paravents i similars
- els treballs de construcció relacionats amb treballs de fusteria amb materials no metàl·lics
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs d’instal·lació d’elements de cuines encastades
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació de baranes i passamans (vegeu 453410)
- els treballs d’instal·lació de parquet enganxat o flotant (vegeu 454322)
- els treballs d’instal·lació de marcs metàl·lics per a portes i finestres (vegeu 454211)

454311 Treballs de revestiment de terres i parets exteriors, de ceràmica, terratzo, marbre, granit,
pissarra i altres pedres

Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de col·locació de revestiments exteriors de ceràmica, formigó o pedra tallada

per a parets i terres en edificis i altres obres de construcció
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de revestiment decoratiu de parets exteriors amb materials ceràmics, pedres i

similars

454312 Treballs de revestiment de terres i parets interiors, de ceràmica, terratzo, marbre, granit, pis-
sarra i altres pedres
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de col·locació de revestiments interiors de ceràmica, formigó o pedra tallada

per a parets i terres en edificis i altres obres de construcció

454321 Treballs de revestiment de terres i parets, de moqueta i linòleum
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de col·locació de moquetes, terres de linòleum i altres terres flexibles
- els treballs d’acabament afins

454322 Treballs de revestiment de terres, de parquet i altres fustes similars
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de col·locació d’altres terres i revestiments de terres (inclosos el parquet i al-

tres terres de fusta dura i llosetes d’asfalt)
- els treballs d’acabament afins, com ara encerar, polir, segellar i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació de terres de ciment (excepte rajoles) (vegeu 452532)
- els treballs d’instal·lació de llosetes de pedra, ciment i ceràmica per a terres (vegeu 45431)

454323 Treballs de revestiment de parets ncaa (inclòs l’empaperat)
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’empaperat de parets i col·locació d’altres revestiments flexibles per a parets
- els treballs d’acabament afins

454330 Treballs de paleta de decoració interior
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de construcció de terratzo vessat in situ i treballs interiors de marbre, granit o

pissarra
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació de llosetes (vegeu 454312)
- els treballs de decoració d’exteriors (vegeu 452550)
- els treballs de decoració d’interiors (vegeu 748413)
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454410 Treballs de vidrieria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació de vidre, revestiment de vidre, miralls i altres articles de vidre i

treballs d’acabament, com ara la instal·lació de vidres de finestra

454422 Treballs de pintura d’exteriors d’edificis
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de pintura (principalment de protecció) d’exteriors d’edificis
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs de pintura de passamans, reixes, portes, finestres d’edificis i similars)
- els treballs de pintura de teulades
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’impermeabilització (vegeu 452220)
- els treballs de pintura de senyals horitzontals en carreteres (vegeu 452315)

454423 Treballs de pintura d’altres estructures d’enginyeria
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de pintura de senyals horitzontals en carreteres (vegeu 452315)

454511 Treballs de decoració
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’instal·lació d’elements decoratius de ferro o acer i peces de metall decorati-

ves o d’arquitectura
- els treballs d’instal·lació de planxes metàl·liques fetes a mida
- els treballs d’instal·lació de reixetes que cobreixen els radiadors
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs d’instal·lació de teulades de planxes metàl·liques (vegeu 452212)

454512 Treballs de neteja exterior d’edificis
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs de neteja al vapor o bé amb raig de sorra de les parets exteriors

454513 Altres treballs d’acabament d’edificis i obres ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els treballs d’acabament d’edificis ncaa, com ara treballs relacionats amb la col·locació de

plafons acústics, rajoles i altres materials tant a les parets com als sostres interiors
- els treballs d’instal·lació de piscines particulars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de construcció d’estructures per a piscines esportives (vegeu 452162)
- els treballs d’aïllament acústic (vegeu 453212)

455010 Serveis de lloguer d’equips de construcció o demolició amb operari
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer d’equips de construcció o demolició amb operaris i serveis operatius

proporcionats per ells mateixos
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de maquinària i equips de construcció sense operaris (vegeu

713210)

G SERVEIS DE COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS, MOTOCICLETES I
CICLOMOTORS, I ARTICLES PERSONALS I D’ÚS DOMÈSTIC

GG SERVEIS DE COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS, MOTOCICLETES I
CICLOMOTORS, I ARTICLES PERSONALS I D’ÚS DOMÈSTIC

50 SERVEIS DE COMERÇ, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS, MO-
TOCICLETES I CICLOMOTORS; SERVEIS DE COMERÇ AL DETALL DE COMBUSTIBLE
PER A VEHICLES AUTOMÒBILS

50101 Serveis de comerç a l’engròs de vehicles automòbils

Nota: els serveis de comerç a l’engròs de vehicles inclouen tant els nous com els de segona
mà
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501011 Serveis de comerç a l’engròs de camions, autobusos, remolcs i semiremolcs
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de:

- camions i caps de tractor de carretera
- remolcs i semiremolcs
- autocars i autobusos i altres vehicles de motor per al transport de passatgers

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de tractors agrícoles (vegeu 518811)

501013 Serveis de comerç a l’engròs de caravanes i altres vehicles d’acampada
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de caravanes, remolcs turístics i altres vehicles d’acam-

pada

501014 Serveis de comerç a l’engròs de vehicles automòbils d’ús especial i d’altres vehicles
automòbils

Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de vehicles especials, com ara cotxes de bombers, am-

bulàncies i similars

501021 Serveis de comerç al detall de vehicles automòbils nous
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de vehicles automòbils nous de passatgers (inclosos els

vehicles especialitzats de passatgers i vehicles automòbils per a terrenys difícils)

501022 Serveis de comerç al detall de vehicles automòbils de segona mà
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de vehicles automòbils de segona mà de passatgers (inclo-

sos els vehicles especialitzats de passatgers i vehicles automòbils per a terrenys difícils)

501023 Serveis de comerç al detall de caravanes i altres vehicles d’acampada
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de caravanes, remolcs turístics i altres vehicles d’acampa-

da

501030 Serveis d’intermediaris de comerç de vehicles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’intermediaris de venda a l’engròs i al detall de vehicles de motor
Aquesta subcategoria comprèn també:
- la subhasta d’automòbils, fins i tot mitjançant Internet

5020 Serveis de manteniment i reparació de vehicles automòbils
Aquesta classe no comprèn:
- els serveis de comerç que inclouen la instal·lació simple d’equips per a vehicles (vegeu

503022)

502011 Serveis de manteniment i reparació ordinaris de vehicles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de manteniment i reparació de vehicles automòbils de passatgers:

- revisió i reglatge de motors
- reparació i ajustament del carburador
- reparació i ajustament del mecanisme de direcció
- reparació de la direcció
- reparació i ajustament de frens
- reparació i ajustament de la suspensió
- reparació del sistema d’escapament
- reparació i ajustament de la transmissió
- reparació del sistema de refrigeració (inclosa la substitució del sistema de maneguets)

- els serveis relacionats amb les inspeccions periòdiques del vehicle per a la seva conser-
vació i manteniment

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’inspecció tècnica de vehicles (vegeu 743014)
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502012 Serveis de reparació del sistema elèctric de vehicles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació del sistema elèctric i la càrrega de la bateria dels vehicles auto-

mòbils

502013 Serveis de reparació de pneumàtics (inclòs l’ajustament i l’equilibrament de rodes) de vehi-
cles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de muntatge, ajustament i equilibrament de rodes per a automòbils de passat-

gers
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de pneumàtics regenerats i recautxutats (vegeu 251210)
- els serveis de comerç al detall de pneumàtics (vegeu 503021)

502014 Serveis de reparació de carrosseria i similars (reparació de portes, panys, finestretes, pintu-
ra i col·lisions) de vehicles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació de carrosseria i similars de vehicles automòbils de passatgers:

- reparació de portes i panys
- reparació i adreçament de para-xocs
- pintura de l’automòbil
- reparació d’abonyegaments de la xapa
- substitució del parabrises i finestretes
- substitució i instal·lació de parts i elements de la xapa

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació de la tapisseria dels seients (vegeu 361111)

502021 Serveis de manteniment i reparació ordinaris de vehicles de motor, excepte vehicles auto-
mòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de manteniment i reparació de vehicles de motor (excepte vehicles automò-

bils):
- revisió i reglatge de motors
- reparació i ajustament del carburador
- reparació i ajustament del mecanisme de direcció
- reparació de la direcció
- reparació i ajustament de frens
- reparació i ajustament de la suspensió
- reparació del sistema d’escapament
- reparació i ajustament de la transmissió
- reparació del sistema de refrigeració (inclosa la substitució del sistema de maneguets)

- els serveis relacionats amb les inspeccions periòdiques del vehicle per a la seva conser-
vació i manteniment

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de reparació i canvi de les rodes dels vehicles de motor
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’inspecció tècnica de vehicles (vegeu 743014)

502022 Serveis de reparació del sistema elèctric de vehicles de motor, excepte vehicles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació del sistema elèctric i la càrrega de la bateria dels vehicles de mo-

tor, excepte vehicles automòbils

502023 Serveis de reparació de carrosseria i similars (reparació de portes, panys, finestretes, pintu-
ra i col·lisions) de vehicles de motor, excepte vehicles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació de carrosseries i similars per a altres vehicles de motor:

- reparació de portes i panys
- reparació i adreçament de para-xocs
- pintura de l’automòbil
- reparació d’abonyegaments de la xapa
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- substitució del parabrises i finestretes
- substitució i instal·lació de parts i elements de la xapa

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació de la tapisseria dels seients (vegeu 361111)

502031 Serveis de rentatge d’automòbils i similars
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de rentatge interior i exterior del vehicle (inclosos els serveis de poliment i en-

cerament)

5030 Serveis de comerç de recanvis i accessoris de vehicles automòbils
Aquesta classe comprèn:
- els serveis de comerç de recanvis i accessoris de vehicles automòbils, tant nous com de

segona mà

503011 Serveis de comerç a l’engròs de pneumàtics de vehicles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de cambres d’aire

503012 Serveis de comerç a l’engròs de recanvis i accessoris de vehicles automòbils, excepte
pneumàtics

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de ràdio per a cotxes (vegeu 514321)

503022 Serveis de comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles automòbils, excepte pneu-
màtics
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de venda per correspondència de catàlegs especialitzats en equips per a auto-

motors
- els serveis d’instal·lació simple d’equips per a vehicles, quan està associada al servei de

comerç
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de ràdio per a cotxes (vegeu 524521)

504 Serveis de comerç, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus re-
canvis i accessoris
Aquest grup no comprèn:
- els serveis de comerç de bicicletes (vegeu 511812, 514735 i 524822)
- els serveis de manteniment i reparació de bicicletes (vegeu 527412)

504040 Serveis de manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de manteniment i reparació de motocicletes i serveis de reparació de la carros-

seria de les motocicletes
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els treballs especialitzats d’assistència en carretera per a motocicletes

505010 Serveis de comerç al detall de carburants per a l’automoció
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de carburants per a automòbils (gasoli, gasolina super i

sense plom i similars) per part de detallistes o agents
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall d’olis lubrificants, anticongelants i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de rentatge de cotxes (vegeu 502031)
- els serveis de venda d’accessoris per a vehicles (vegeu 50302)
- els serveis de comerç al detall de gasoli destinat a altres usos (vegeu 524835)

51 SERVEIS DE COMERÇ A L’ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ (EXCEPTE VEHI-
CLES AUTOMÒBILS I MOTOCICLETES)

511 Serveis d’intermediaris del comerç (excepte vehicles automòbils i motocicletes)
Aquest grup comprèn:
- els serveis dels intermediaris, corredors de mercaderies i la resta de majoristes que co-

mercien per compte d’altri
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- els serveis dels qui es dediquen a posar en contacte compradors i venedors o bé empre-
nen transaccions comercials en nom d’un mandant, fins i tot per Internet

Aquest grup comprèn també:
- els serveis de les empreses de subhastes a l’engròs, fins i tot per Internet

511212 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de minerals i metalls
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’intermediaris de comerç a l’engròs de ferralla
- els serveis d’intermediaris de comerç a l’engròs de minerals radioactius

511213 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes químics industrials
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’intermediaris de comerç a l’engròs de materials plàstics i fibres artificials i

sintètiques
- els serveis d’intermediaris de comerç a l’engròs de productes químics per a l’agricultura

(fertilitzants i productes fitosanitaris)
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’intermediaris de comerç a l’engròs de pintures i vernissos (vegeu 511312)
- els serveis d’intermediaris de comerç a l’engròs de materials bituminosos per a la cons-

trucció (vegeu 511312)

511312 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs d’altres materials de construcció
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’intermediaris de comerç a l’engròs de materials de construcció:
- materials de construcció bituminosos
- articles de ceràmica utilitzats en la construcció, com ara els aparells sanitaris
- materials de vidre per a la construcció
- tancaments metàl·lics per a edificis
- pintures i vernissos

511510 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de mobles, articles per a la llar i ferreteria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’intermediaris de comerç a l’engròs de:
- mobles i articles
- articles de ferreteria i quincalleria
- electrodomèstics

511812 Serveis d’intermediaris del comerç a l’engròs de productes ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’intermediaris de comerç a l’engròs de productes ncaa:
- materials de rebuig
- paper i productes de paper
- articles de diversió i d’esport (incloses les bicicletes)
- equip fotogràfic
- instruments musicals i articles de joieria (inclosos els rellotges)
- productes ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’intermediaris de comerç a l’engròs de ferralla (vegeu 511212)

512111 Serveis de comerç a l’engròs de cereals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’aliments per al bestiar (vegeu 512114)

512114 Serveis de comerç a l’engròs d’aliments per al bestiar
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs de palla i farratge

512115 Serveis de comerç a l’engròs de primeres matèries agràries ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de primeres matèries agràries ncaa:

- primeres matèries vegetals o animals utilitzades en la indústria per a articles tèxtils
- productes comestibles d’origen animal ncaa
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Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de fibres tèxtils elaborades (vegeu 515612)

512410 Serveis de comerç a l’engròs d’aliments per al bestiar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de cuirs i pells tant en brut com adobats

513111 Serveis de comerç a l’engròs de patates
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de patates congelades (vegeu 513821)

513112 Serveis de comerç a l’engròs de verdures, fruites i fruita seca sense elaborar
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs d’olives per a almàssera

513212 Serveis de comerç a l’engròs de productes carnis
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs de conserves i productes carnis obtinguts a partir de carn

d’aviram i caça

513311 Serveis de comerç a l’engròs de productes lactis
Aquesta subcategoria comprèn:

- els serveis de comerç a l’engròs de llet líquida o en pols, nata, mantega, iogurts, format-
ges i similars

51341 Serveis de comerç a l’engròs de begudes
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs, mescla, purificació i embotellament sense transformació

513411 Serveis de comerç a l’engròs de sucs de fruites, llegums i hortalisses, aigües minerals i be-
gudes analcohòliques
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs de batuts de cacau
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de cafè, te i cacau (vegeu 513710)

513412 Serveis de comerç a l’engròs de cervesa, vins, licors i altres begudes alcohòliques

Nota: aquests serveis poden incloure l’embotellament

513510 Serveis de comerç a l’engròs de productes del tabac
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs de paper de fumar
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de tabac no elaborat (vegeu 512510)

513612 Serveis de comerç a l’engròs de confiteria i xocolata
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs de gelats i sorbets
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de cacau (vegeu 513710)

513710 Serveis de comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs d’infusions

513824 Serveis de comerç a l’engròs d’aliments per a animals domèstics
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’aliments per al bestiar (vegeu 512114)

513825 Serveis de comerç a l’engròs d’altres productes alimentaris ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’aliments ncaa:

- sal
- productes de molineria
- sopes preparades
- mel
- pastes alimentoses i productes similars
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514111 Serveis de comerç a l’engròs de productes tèxtils per a la fabricació de peces de vestir
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de productes tèxtils per a la fabricació de peces de vestir:

teixits d’ordit i trama, teles de punt i altres

514112 Serveis de comerç a l’engròs de productes tèxtils ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de productes tèxtils ncaa:

- teixits per a mobles
- para-sols i estors
- articles tèxtils per a esport
- paracaigudes

514113 Serveis de comerç a l’engròs de merceria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de merceria, com ara filats i fils de fibres tèxtils naturals o

artificials
- els serveis de comerç a l’engròs d’agulles de cosir i de ganxet i d’articles similars d’ús

manual

514211 Serveis de comerç a l’engròs de peces de vestir exteriors
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs de peces de vestir exteriors de cuir
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles de pell i peces de vestir de pelleteria (vegeu

514213)

514215 Serveis de comerç a l’engròs de complements de vestir
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de complements de vestir, com ara barrets i articles de

barreteria, paraigües, bastons, cinturons i similars

514311 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells electrodomèstics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’aparells electrodomèstics:

- refrigeradors i congeladors
- rentaplats, rentadores i assecadores domèstiques
- equipament domèstic de cuina i calefacció
- màquines de cosir domèstiques
- aspiradores i altres petits aparells electrodomèstics

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’aparells domèstics no elèctrics (vegeu 514712)

514321 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells de ràdio, televisió i vídeo
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs de ràdios de cotxe

514322 Serveis de comerç a l’engròs de discos, cintes d’enregistrament, discos compactes i
DVDs

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs de cintes verges de vídeo per a enregistrament

514412 Serveis de comerç a l’engròs de cristalleria, pisa i ceràmica
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de cristalleria per a serveis de taula, cuina, tocador, de-

coració interior i similars
- els serveis de comerç a l’engròs per a articles de la llar i objectes de decoració de material

ceràmic
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’aparells sanitaris (vegeu 515321)

514414 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de neteja
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de neteja i poliment
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- els serveis de comerç a l’engròs de detergents
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs de productes de neteja per a ús industrial
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de sabons per a higiene personal (vegeu 514510)

514510 Serveis de comerç a l’engròs de perfumeria i productes de bellesa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de productes de perfumeria, cosmètica i higiene personal
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs de sabons per a higiene personal

514611 Serveis de comerç a l’engròs de productes farmacèutics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de productes farmacèutics per a ús medicoquirúrgic o

veterinari
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs d’embenats adhesius, farmaciola de primers auxilis i si-

milars

514612 Serveis de comerç a l’engròs d’instruments i aparells quirúrgics i ortopèdics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’instruments mèdics per a la diagnosi, anàlisi i teràpia

dels pacients
- els serveis de comerç a l’engròs de mobiliari quirúrgic
- els serveis de comerç a l’engròs d’aparells ortopèdics i pròtesis

514711 Serveis de comerç a l’engròs de mobiliari domèstic
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de mobiliari d’oficina (vegeu 518512)

514713 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de vímet, suro i fusta, i articles de coure
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles de:

- vímet, palla i altres materials trenables
- fusta i suro
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles de coure

514714 Serveis de comerç a l’engròs de revestiments de terres
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de catifes, moquetes, parquet, linòleum i altres revesti-

ments de terres
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de llosetes, rajoles i similars per solar terres (vegeu

51532410)

514715 Serveis de comerç a l’engròs d’altres articles d’ús domèstic ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic ncaa, excepte eines manuals

514721 Serveis de comerç a l’engròs de llibres, revistes i diaris
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de llibres, revistes i diaris, publicacions periòdiques i altre

material imprès

514722 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de papereria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles de papereria, tant de material escolar com

d’oficina
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles de paper i cartó, com ara tasses, plates i simi-

lars
- els serveis de comerç a l’engròs de tinta per a escriure
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514732 Serveis de comerç a l’engròs d’articles fotogràfics i òptics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles fotogràfics: equips fotogràfics, plaques i pel·-

lícules
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles òptics: ulleres, microscopis i prismàtics

514733 Serveis de comerç a l’engròs de jocs i joguines
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de videojocs

514735 Serveis de comerç a l’engròs d’articles d’esport, incloses les bicicletes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles d’esport:

- equips d’esquí
- equips per a esports aquàtics i per a pesca esportiva
- equips i articles per a la pràctica de l’atletisme i altres esports

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç a l’engròs de bicicletes i embarcacions recreatives i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de roba i calçat esportiu (vegeu 51421)
- els serveis de comerç a l’engròs de tendes d’acampada i sacs de dormir (vegeu 514112)

514736 Serveis de comerç a l’engròs d’articles de marroquineria, viatge i altres articles de cuir
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de bosses, maletes i similars
- els serveis de comerç a l’engròs de selles de muntar, arnesos i altres articles de cuir
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de peces de vestir de cuir (vegeu 514211)

514737 Serveis de comerç a l’engròs d’altres articles de consum ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles, objectes de col·lecció d’art i similars
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles de regal, articles de fumador i altres articles de

consum ncaa

515111 Serveis de comerç a l’engròs de combustibles sòlids
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de combustibles sòlids, com ara llenya, hulla i lignit

515112 Serveis de comerç a l’engròs de carburants per a motors, inclòs el d’avions
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de gasolina, gasoli, querosè i altres gasolines per a qual-

sevol tipus de motor

515113 Serveis de comerç a l’engròs d’altres combustibles líquids i gasosos i productes similars
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de combustibles gasosos, com ara gas natural, butà,

propà i altres combustibles gasosos
- els serveis de comerç a l’engròs de combustibles líquids, com ara petroli cru, olis lubrifi-

cants, fuel per a calefacció i per a ús industrial

51521 Serveis de comerç a l’engròs de minerals metàl·lics
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de ferralla (vegeu 515710)

515321 Serveis de comerç a l’engròs d’aparells sanitaris
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’aparells sanitaris de pisa o ceràmica

51532410 Serveis de comerç a l’engròs de materials bàsics de construcció
Aquest element comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de sorra, grava, maons, llosetes i similars
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51532420 Serveis de comerç a l’engròs d’altres materials bàsics de construcció ncaa
Aquest element comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’altres materials de construcció, com ara peces i secci-

ons de ferro i acer, portes, finestres i altres articles de tancaments metàl·lics
Aquest element no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de material de lampisteria i calefacció (vegeu 515412)

515412 Serveis de comerç a l’engròs de material de lampisteria i calefacció
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’equipament per a la instal·lació de calderes, radiadors i

canonades (incloses les de cautxú o plàstic)

515413 Serveis de comerç a l’engròs d’eines d’ús manual
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’eines: martells, serres, tornavisos i altres eines d’ús

manual ncaa

515611 Serveis de comerç a l’engròs de paper i cartó
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de cartons i articles de paper i cartó a granel
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’articles de papereria (vegeu 514722)

515612 Serveis de comerç a l’engròs de fibres tèxtils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de fibres naturals, fibres tèxtils artificials tallades i prepa-

rades per a la filatura i altres fibres artificials

515613 Serveis de comerç a l’engròs d’altres productes semielaborats ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de vidre per envasar i d’articles de cautxú i plàstic ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de pneumàtics de vehicles (vegeu 503011)

515710 Serveis de comerç a l’engròs de ferralla i productes de rebuig
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de rebuigs i deixalles materials per reciclar
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de recuperació i reciclatge (vegeu 37)

518111 Serveis de comerç a l’engròs de màquines eina per treballar la fusta
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de maquinària forestal (vegeu 518812)

518210 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l’enginyeria civil
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de bolquets i material d’elevació (vegeu 518713)
- els serveis de comerç a l’engròs de camions formigoneres i camions grua (vegeu 501011)

518310 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i
de tricotar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de maquinària i equip per a la preparació de tèxtils i con-

fecció de peces de vestir (incloses les de cuir):
- maquinària per a la preparació i filatura
- maquinària per a la fabricació de teixits
- maquinària per treballar el cuir, pells o cuir adobat

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de màquines de cosir d’ús domèstic (vegeu 514311)

518511 Serveis de comerç a l’engròs de màquines d’oficina i equips d’oficina (màquines d’escriure,
fotocopiadores i calculadores)
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de màquines d’oficina: màquines d’escriure, màquines

fotocopiadores, calculadores i caixes enregistradores
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518711 Serveis de comerç a l’engròs d’altres tipus de material de transport, excepte vehicles auto-
mòbils, motocicletes i bicicletes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de material de transport: vaixells i naus comercials
- els serveis de comerç a l’engròs de locomotores i material rodant per a trens i tramvies
- els serveis de comerç a l’engròs d’equip i subministrament per a aeronaus
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de vehicles de motor (vegeu 50101)
- els serveis de comerç a l’engròs de motocicletes (vegeu 504010)
- els serveis de comerç a l’engròs d’embarcacions recreatives i esportives (vegeu 514735)

518712 Serveis de comerç a l’engròs de subministrament de maquinària i material industrial
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de subministraments per a maquinària i equipament in-

dustrial que no estigui inclòs en una altra rúbrica
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a la indústria del paper, la impressió, el

plàstic i el cautxú (vegeu 518716)

518715 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària, aparells i material professional elèctric
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’equips elèctrics (motors, transformadors) i el subminis-

trament elèctric i electrònic divers
- els serveis de comerç a l’engròs de components electrònics

518716 Serveis de comerç a l’engròs de maquinària, aparells i material amb altres funcions generals
i específiques, ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de maquinària per a la indústria del paper, la impressió, el

plàstic i el cautxú
- els serveis de comerç a l’engròs d’equipament divers per al comerç i els serveis (hotels,

restaurants i cafès)
- els serveis de comerç a l’engròs d’instruments de mesura, control i verificació

518812 Serveis de comerç a l’engròs màquines, accessoris i eines agrícoles, excepte els tractors
agrícoles
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs d’equipament per a la ramaderia
- els serveis de comerç a l’engròs de talladores de gespa

519010 Altres serveis de comerç a l’engròs
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç a l’engròs de diverses mercaderies sense cap especialització i ncaa

52 SERVEIS DE COMERÇ AL DETALL, EXCEPTE EL COMERÇ DE VEHICLES AUTOMÒBILS,
MOTOCICLETES I CICLOMOTORS I SERVEIS DE REPARACIÓ D’EFECTES PERSONALS I
EFECTES DOMÈSTICS

521112 Serveis de comerç al detall, amb predomini d’aliments, begudes i tabac, en establiments no
especialitzats, excepte aliments congelats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’una gran varietat d’articles, amb predomini d’aliments,

begudes i tabac
- els serveis de comerç al detall en establiments no especialitzats que, a banda, de vendre

aliments, begudes i tabac, ofereixen altres articles com ara mobles, peces de vestir, arti-
cles de ferreteria, cosmètics, jocs, joguines, articles d’esport i altres

521210 Serveis de comerç al detall, sense predomini d’aliments, begudes i tabac, en establiments
no especialitzats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’una gran varietat d’articles, sense predomini d’aliments,

begudes i tabac
- els serveis de comerç al detall en grans magatzems que ofereixen articles com ara mo-

bles, peces de vestir, articles de ferreteria, cosmètics, jocs, joguines, articles d’esport i al-
tres
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522110 Serveis de comerç al detall de fruites i verdures, fresques
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de fruites i verdures seques, congelades o en conserva i de

fruita seca (vegeu 522712)

522210 Serveis de comerç al detall de carn i productes carnis
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de carn, aviram, caça i productes carnis frescos, congelats

o en conserva
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de conserves i preparats de carn, despulles de carn o sang

(vegeu 15131)

522412 Serveis de comerç al detall de confiteria i pastisseria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de productes de confiteria i xocolates
- els serveis de comerç al detall de xurros i masses
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall de gelats i sorbets

522510 Serveis de comerç al detall de begudes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de begudes alcohòliques i analcohòliques
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de cafè i te (vegeu 522712)
- els serveis de comerç al detall de llet (vegeu 522711)
- els serveis de comerç al detall de begudes consumides in situ (vegeu 55401)

522711 Serveis de comerç al detall de productes lactis i ous
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de llet, formatge, mantega i altres productes lactis
- els serveis de comerç al detall d’ous

522712 Altres serveis de comerç al detall en establiments especialitzats en alimentació ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de productes comestibles ncaa:

- cafè, te, sucre, cacau, sal i espècies
- productes de molineria, arròs i pastes alimentoses
- fruita seca, fruites i verdures seques, congelades o en conserva
- olis i greixos comestibles

523110 Serveis de comerç al detall de productes farmacèutics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’especialitats farmacèutiques, mèdiques o veterinàries
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall de preparats magistrals

523210 Serveis de comerç al detall d’articles mèdics i ortopèdics
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall d’herboristeria

523310 Serveis de comerç al detall de cosmètics i articles de tocador
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de perfums, articles de cosmètica, sabons, productes de

tocador i altres articles d’higiene personal

524111 Serveis de comerç al detall de productes tèxtils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de productes tèxtils i articles domèstics de materials tèxtils,

com ara llençols, tovalles i tovalloles
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall de veles i para-sols de tèxtils
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de cortines (vegeu 524414)
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524112 Serveis de comerç al detall de productes de merceria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de filats i fils de fibres tèxtils naturals o artificials
- els serveis de comerç al detall d’agulles de cosir i de ganxet i articles similars d’ús manual

524210 Serveis de comerç al detall de peces de vestir
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de roba interior o exterior i articles de calceteria per a ho-

mes, dones o nens
- els serveis de comerç al detall de barreteria i altres complements de vestir, com ara

guants, tirants, corbates, bufandes i similars
- els serveis de comerç al detall de peces de vestir de cuir i pelleteria
- els serveis de comerç al detall de barreteria i altres complements de vestir, com ara

guants, tirants, corbates, bufandes i similars
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall de roba esportiva
- els serveis d’ajustament de peces de vestir associades a la venda
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de productes de merceria (vegeu 524112)

524311 Serveis de comerç al detall de calçat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de calçat de qualsevol material i per a qualsevol ús

524312 Serveis de comerç al detall d’articles de marroquineria, viatge i altres articles de cuir
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de bosses, maletes i similars
- els serveis de comerç al detall de selles de muntar, arnesos i altres articles de cuir i arti-

cles de viatge
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de calçat de cuir (vegeu 524311)

524411 Serveis de comerç al detall de mobles, excepte el mobiliari d’oficina
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall de somiers i matalassos
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de mobiliari d’oficina (vegeu 524811)
- els serveis de comerç al detall d’instal·lació d’armaris de cuina encastats (vegeu 454213)
- els serveis de comerç al detall de mobles de vímet (vegeu 524415)

524412 Serveis de comerç al detall d’estris domèstics diversos (coberteria, pisa, cristalleria, porce-
llana i ceràmica)
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’articles metàl·lics per a ús domèstic, com ara coberteria,

pisa, cristalleria per a serveis de taula, cuina, tocador i decoració d’interiors
- els serveis de comerç al detall d’articles per a la llar i objectes de guarniment de material

ceràmic

524414 Serveis de comerç al detall de cortines i articles domèstics diversos de material tèxtil
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’articles domèstics confeccionats amb matèries tèxtils,

com ara cortines i altres articles domèstics de matèries tèxtils
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de catifes i moquetes (vegeu 524831)
- els serveis de comerç al detall de roba blanca (vegeu 524111)

524416 Serveis de comerç al detall d’articles domèstics ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’eines d’ús manual (vegeu 524611)
- els serveis de comerç al detall de roba blanca (vegeu 524111)
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524510 Serveis de comerç al detall d’electrodomèstics de la gamma blanca
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’aparells electrodomèstics:

- refrigeradors i congeladors
- rentaplats, rentadores i assecadores domèstics
- aparells de cuina i calefacció
- màquines de cosir, aspiradores i altres petits aparells electrodomèstics

524521 Serveis de comerç al detall d’equips d’àudio i vídeo
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’aparells de ràdio, televisió i vídeo
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall d’equips d’enregistrament de cintes de so i vídeo
- els serveis de comerç al detall d’equips d’alta fidelitat
- els serveis de comerç al detall de ràdios de cotxe i la seva instal·lació quan hi vagi associ-

ada

524521 Serveis de comerç al detall d’equips d’àudio i vídeo
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’aparells de ràdio, televisió i vídeo
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall d’equips d’enregistrament de cintes de so i vídeo
- els serveis de comerç al detall d’equips d’alta fidelitat
- els serveis de comerç al detall de ràdios de cotxe i la seva instal·lació quan hi vagi associ-

ada

524522 Serveis de comerç al detall de cintes d’àudio i vídeo (enregistrades i sense enregistrar), dis-
cos, discos compactes i DVDs
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de cintes, discos i discos compactes (vegeu 714011)

524611 Serveis de comerç al detall de ferreteria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’eines d’ús manual, ferradures, panys, cargols, claus i al-

tres articles de ferreteria
- els serveis de comerç al detall d’efectes navals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de materials de bricolatge (vegeu 524614)

524613 Serveis de comerç al detall de vidre
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de vidre pla per a la construcció

524614 Serveis de comerç al detall de materials de bricolatge
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de diversos articles de fusta, paper, plàstic, cautxú o vidre,

i de certs productes químics, màquines i eines fets servir en reparacions i treballs caso-
lans de bricolatge

524616 Serveis de comerç al detall de materials de construcció ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de materials de construcció ncaa, com ara la fusta i pro-

ductes metàl·lics i no metàl·lics per a estructures
- els serveis de comerç al detall de saunes

524711 Serveis de comerç al detall de llibres
Aquesta subcategoria no comprèn:

- els serveis de comerç al detall de llibres de segona mà (vegeu 525012)

524713 Serveis de comerç al detall d’articles de papereria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’articles de papereria i material d’oficina, com ara plomes,

llapis i paper
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Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall de targetes postals
- els serveis de comerç al detall de gots i plats de paper
- els serveis de comerç al detall de tinta per escriure
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’impresos per al seu ús en oficines (vegeu 524812)

524812 Serveis de comerç al detall de material d’oficina
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de subministraments associats a les màquines d’oficina

524813 Serveis de comerç al detall d’ordinadors i els seus accessoris
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de programes informàtics no personalitzats

524814 Serveis de comerç al detall de material fotogràfic, òptic i d’aparells de precisió
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’articles fotogràfics, com ara equips fotogràfics, plaques i

pel·lícules
- els serveis de comerç al detall d’instruments òptics, com ara ulleres, lents de contacte,

microscopis i prismàtics
- els serveis de comerç al detall d’instruments de precisió

524821 Serveis de comerç al detall de rellotges i joies
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall d’argenteria i orfebreria
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de bijuteria de fantasia (vegeu 524834)

524822 Serveis de comerç al detall d’articles d’esport
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’articles esportius:

- equips d’esquí
- equips per a esports aquàtics i equips de pesca esportiva
- equips per a la caça
- equips i articles per a la pràctica de l’atletisme i altres esports

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall de bicicletes
- els serveis de comerç al detall de calçat esportiu especialitzat, com ara les botes d’esquí,

de futbol, de patinatge i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de calçat (vegeu 524311)

524823 Serveis de comerç al detall de jocs i joguines
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de tot tipus de jocs i joguines, inclosos els videojocs

524832 Serveis de comerç al detall de flors, plantes, llavors i fertilitzants
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de flors, plantes i llavors
- els serveis de comerç al detall plançons, arbres i arbusts
- els serveis de comerç al detall de fertilitzants i productes fitosanitaris
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall de la composició de rams de flors, arranjaments florals i

garlandes

524833 Serveis de comerç al detall d’animals de companyia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’aliments i accessoris per a animals de companyia

524834 Serveis de comerç al detall d’articles de regal
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de bijuteria de fantasia
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- els serveis de comerç al detall d’articles del fumador, petits objectes d’artesania i altres
articles de regal

524835 Serveis de comerç al detall de combustible, excepte per a vehicles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de diversos combustibles: gasoli, gas envasat, hulla, lignit,

carbó vegetal i fusta per a calefacció, cuines i altres finalitats
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comerç al detall de combustible per a automòbils (vegeu 505010)

524836 Serveis de comerç al detall de segells, monedes i medalles
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de filatèlia i numismàtica

524837 Serveis de comerç al detall de galeries d’art comercials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall d’objectes d’art en galeries i exposicions

52611 Serveis de comerç al detall per correspondència o altres mitjans, excepte Internet
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall per catàleg i correu
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de comerç al detall per telèfon
- els serveis de comerç al detall per televisió, teletext, videotext i similars

526310 Altres serveis de comerç al detall fora d’establiments
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de comerç al detall de productes ncaa, com ara els serveis prestats per vene-

dors a domicili, venedors ambulants, màquines expenedores i similars
- els serveis de subhastes per Internet
- els serveis de subhastes al detall

527110 Serveis de reparació de calçat i altres articles de cuir
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis especialitzats de reparació del calçat, maletes i bosses de qualsevol material

527212 Serveis de reparació d’altres aparells domèstics elèctrics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reparació d’aparells electrodomèstics:

- refrigeradors i congeladors
- rentaplats, rentadores i assecadores domèstics
- aparells de cuina i calefacció
- aspiradores i altres electrodomèstics petits

527411 Serveis de reparació de peces de vestir i articles tèxtils d’ús personal i domèstic
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’apedaçat, la reparació o renovació de peces de vestir usades refrigeradors i

congeladors
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’ajustament de roba nova (vegeu 524210)

527412 Serveis de reparació de bicicletes
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació de ciclomotors (vegeu 504040)

527413 Serveis de reparació d’altres articles d’ús personal i domèstic ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’afinament de pianos i altres instruments musicals
- els serveis de reparació d’articles esportius i d’acampada
- els serveis de reparació de càmeres i equips fotogràfics
- els serveis de reparació de telèfons mòbils
- els serveis immediats, com ara la duplicació de claus i plastificació de documents
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació i restauració de segadores de gespa (vegeu 293190)
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- els serveis de reparació i restauració d’instruments musicals (vegeu 363092)
- els serveis de reparació i restauració de mobles (vegeu 361)
- els serveis de reparació i restauració d’obres d’art (vegeu 923122)
- els serveis de reparació i manteniment de calderes domèstiques (vegeu 453311)

H SERVEIS D’HOSTALERIA
HH SERVEIS D’HOSTALERIA

55 SERVEIS D’HOSTALERIA

551 Serveis d’hotels

Nota 1: els serveis d’allotjament i serveis afins prestats per hotels, motels, hostals i altres
llocs d’allotjament similars. Els serveis afins comprenen els que normalment es presten jun-
tament amb l’allotjament i van inclosos en el preu, com ara l’esmorzar, el servei d’habitaci-
ons, la recepció, el correu i els grums

Nota 2: els hotels disposen generalment d’altres serveis, com ara els aparcaments, menjars,
begudes, espectacles, piscina i sales de banquets, convencions, reunions i conferències.
Els complexos hotelers poden comptar amb àmplies instal·lacions recreatives. Aquests ser-
veis s’inclouen aquí en el cas que es prestin com una part del preu de l’allotjament. En cas
que siguin facturats per separat, es classifiquen segons el servei prestat. Els serveis pres-
tats pels hotels són generalment més complets que els oferts per motels, hostals i altres
llocs d’allotjament
Aquest grup no comprèn:
- els serveis de preparació i subministrament de menjars (vegeu 55301)
- els serveis de subministrament de begudes (vegeu 554010)
- els serveis de lloguer, amb o sense opció de compra, d’habitatges (vegeu 702011)

552111 Serveis d’allotjament en albergs juvenils i refugis de muntanya
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’allotjament i serveis afins en albergs juvenils, refugis de muntanya i altres

centres similars; aquests serveis es distingeixen dels serveis complets d’hotel, perquè
ofereixen una menor gamma de serveis prestats

552210 Serveis d’allotjament en càmpings

Nota: aquests serveis poden incloure només el terreny, el terreny i la tenda o la caravana
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis afins al càmping: serveis sanitaris, recreatius i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’arrendament de llarga durada de terreny per a caravanes permanents (vegeu

702011)
- els serveis de lloguer de caravanes i remolcs per a la seva utilització fora de terrenys dedi-

cats a aquesta utilitat (vegeu 712114)
- els serveis de lloguer de material d’acampada (vegeu 714014)

552311 Serveis d’allotjament en cases de colònies
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis proporcionats per aquests centres juntament amb la prestació d’allotjament

552312 Serveis d’allotjament en centres de vacances
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de centres de vacances destinats a adults o famílies completes

552313 Serveis de lloguer d’habitatges de vacances i apartaments turístics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’allotjament en cases de camp, apartaments I xalets contractats per turistes,

així com altres centres d’allotjament similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’allotjament en hotels (vegeu 551010)
- els serveis d’allotjament permanent amb mobles (vegeu 702011)

552314 Serveis de cotxe llit i serveis d’allotjament en altres mitjans de transport
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’allotjament en autobusos o transbordadors que es puguin separar del propi
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servei de transport

552315 Altres serveis d’allotjament no turístics (residències d’estudiants, col·legis majors i
internats)

Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis contractats per residències d’estudiants i col·legis majors
- els serveis d’albergs d’internats que es poden separar dels serveis d’ensenyament
- els serveis d’allotjament per a treballadors i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- la prestació de serveis socials amb allotjament (vegeu 8531)

553011 Serveis de restauració amb servei complet de restaurant
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de restaurant complet assegurant un servei individualitzat al client:

- serveis de preparació de menjars
- serveis de begudes prestats per restaurants, cafeteries i instal·lacions similars
- servei complet de cambrer
- amb o sense espectacle

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis afins al restaurant que no es poden separar del propi restaurant
- els serveis de restauració d’hotels amb restaurant
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de subministrament de begudes sense menjars preparats (vegeu 554010)

553012 Serveis de restauració en vagons restaurant i en vaixells
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de preparació i subministrament de menjars i begudes prestats en els mitjans

de transport, com ara trens o vaixells; generalment, proporcionen un servei complet de
cambrers a clients asseguts, incloses les barres i els reservats

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de subministrament de begudes sense menjars preparats (vegeu 554010)

553013 Serveis de restauració en establiments d’autoservei

Nota: aquest tipus d’instal·lacions compten amb espais per asseure’s, però no presten ser-
veis de cambrers.
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de preparació de menjars i serveis de subministrament de menjars i begudes

sense cambrer per mitjà d’instal·lacions que proporcionin diversos tipus d’aliments i altres
tipus de menjars

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de restauració de menjar ràpid (vegeu 553014)
- els serveis de subministrament de begudes sense menjars preparats (vegeu 554010)

553014 Serveis de restauració ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de preparació de menjars i els serveis de begudes afins, per exemple, en qui-

oscos de begudes, distribuïdors de menjar ràpid i restaurants de menjar per endur-se i,
generalment, aquest tipus d’instal·lacions no compten amb espais per asseure’s

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de gelateries i pastisseries que permetin consumir el producte en el mateix lo-

cal
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de restauració prestats per màquines expenedores (vegeu 526310)

554410 Serveis d’establiments de begudes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de subministrament de begudes prestats per bars, clubs nocturns, discote-

ques i instal·lacions similars
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis prestats per bars instal·lats en hotels o altres llocs d’allotjament o bé en mitjans

de transport, com ara trens o vaixells
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- els serveis afins no comptats a part, com ara actuacions musicals, espectacles i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de restauració prestats per màquines expenedores (vegeu 526310)
- els serveis de preparació i subministrament de menjars i begudes (vegeu 55301)

555110 Serveis de menjadors col·lectius
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de menjars i begudes, normalment a preu reduït, per a grups de persones amb

vincles professionals:
- menjadors col·lectius esportius, de fàbrica o d’oficina
- menjadors i cuines escolars
- menjadors universitaris
- menjadors i cantines militars i similars

555211 Serveis de provisió de menjars a particulars
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de preparació i provisió de plats preparats per servir a domicili, organitzant la

recepció o celebració (noces, festes) en el lloc elegit pel client

555212 Serveis de provisió de menjars a empreses de transport
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de preparació i provisió de menjars prestats per contractistes a empreses de

transport (com ara línies aèries)
- els serveis afins de provisió de begudes

555213 Serveis de provisió de menjars a altres empreses i institucions
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de preparació i provisió de menjars prestats a menjadors col·lectius d’empre-

ses i similars
- els serveis afins de provisió de begudes

I SERVEIS DE TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS
II SERVEIS DE TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS

60 SERVEIS DE TRANSPORT TERRESTRE I TRANSPORT PER CANONADES

601011 Serveis de transport per ferrocarril interurbà de passatgers
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per ferrocarril interurbà de passatgers, independentment de la dis-

tància roberta i la classe utilitzada
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport lligats al passatger: l’equipatge dels passatgers, animals de com-

panyia i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de vagons llit (vegeu 552314)
- els serveis de vagons restaurant (vegeu 553012)

601012 Serveis de transport per ferrocarril interurbà de passatgers i els seus vehicles
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per ferrocarril interurbà de passatgers i els seus vehicles, indepen-

dentment de la distància coberta i la classe utilitzada
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport lligats al passatger: l’equipatge dels passatgers, animals de com-

panyia i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de vagons llit (vegeu 552314)
- els serveis de vagons restaurant (vegeu 553012)

601021 Serveis de transport per ferrocarril de productes congelats o refrigerats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per ferrocarril d’articles congelats o refrigerats en cotxes refrige-

rats especials



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 381

601022 Serveis de transport per ferrocarril de derivats del petroli
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per ferrocarril de productes derivats del petroli (petroli brut, gas

natural i productes refinats del petroli) en vagons cisterna especials

601023 Serveis de transport per ferrocarril d’altres líquids o gasos sense envasar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per ferrocarril d’altres líquids o gasos sense envasar en vagons

cisterna especials

601024 Serveis de transport per ferrocarril de mercaderies en contenidors
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per ferrocarril d’articles solts i paquets ordenats i enviats en con-

tenidors construïts específicament per facilitar el maneig en el transport

601025 Serveis de transport per ferrocarril de correspondència
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per ferrocarril de correspondència a càrrec dels serveis postals

nacionals o estrangers

601026 Serveis de transport per ferrocarril de productes sòlids sense envasar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per ferrocarril de productes sòlids sense envasar: cereals, farina,

ciment, sorra, carbó i similars

601030 Serveis de tracció o remolc ferroviari
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis ferroviaris de tracció o remolc, com ara moviment de vagons entre estacions

de classificació, apartadors industrials i similars

60211 Serveis de transport urbà i suburbà de passatgers per ferrocarril (metro i superfície)

Nota: s’entén per transport urbà i suburbà de passatgers aquell que es realitza entre els lí-
mits d’una ciutat o entre grups de ciutats contigües

602110 Serveis de transport urbà i suburbà de passatgers per ferrocarril (metro i superfície)
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis ferroviaris metropolitans (metro i superfície)
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport lligats al passatger: l’equipatge dels passatgers, animals de com-

panyia i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de transport per tramvia (vegeu 602131)

60212 Serveis de transport mixte urbà per carretera i suburbà per ferrocarril, de passatgers

Nota: s’entén per transport urbà i suburbà de passatgers aquell que es realitza entre els lí-
mits d’una ciutat o entre grups de ciutats contigües

602131 Serveis de transport regular urbà i suburbà de passatgers per altres mitjans de transport,
excepte per ferrocarril
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport regular urbà i suburbà de passatgers per carretera amb parades

múltiples programades, així com també altres formes de transport terrestre
- els serveis de transport per autobús, tramvia, troleibús i similars, generalment, prestats

per concessionaris entre els límits d’una ciutat o entre grups de ciutats contigües
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport lligats al passatger: l’equipatge dels passatgers, animals de com-

panyia i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de transport urbà i suburbà de passatgers per ferrocarril (vegeu 602110)

602132 Serveis de transport especial urbà i suburbà de passatgers per altres mitjans de transport,
excepte per ferrocarril
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport especial de passatgers per carretera que solen organitzar-se per a

una clientela restringida i que funcionen amb itineraris i horaris predeterminats
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- els serveis de transport d’autobusos escolars que transporten alumnes de casa a l’escola,
d’una escola a una altra escola i similars

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de transport per taxi (vegeu 602211)
- els serveis de lloguer d’automòbils amb conductor (vegeu 602212)

602141 Serveis de transport regular interurbà de passatgers per carretera
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport regular interurbà de passatgers per carretera dut a terme per auto-

cars
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport lligats al passatger: l’equipatge dels passatgers, animals de com-

panyia i similars

602142 Serveis de transport especial interurbà de passatgers per carretera
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport regular entre un centre urbà i els aeroports i estacions d’un altre

centre urbà dut a terme per autobusos o bé limusines de l’aeroport amb conductor

602151 Serveis de transport de passatgers per funicular, telefèric i telesquí
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de passatgers que funcionen mitjançant cables: funiculars, telefè-

rics i teleesquís
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’explotació de remuntadors mecànics

602152 Serveis d’altres tipus de transport regular de passatgers ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport regular de passatgers per via terrestre realitzats per vehicles me-

canitzats terrestres ncaa
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport lligats al passatger: l’equipatge dels passatgers, animals de com-

panyia i similars

602211 Serveis de transport per taxi
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de taxi urbans, suburbans i interurbans automòbils; es presten,

generalment, a compte de la distància recorreguda, per un temps limitat i a una destinació
específica

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de reserva associats als taxis
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de taxi de tracció animal (vegeu 602313)
- els serveis de taxi aeri i aquàtic (vegeu 622010 i 612012, respectivament)
- els serveis d’ambulància (vegeu 851414)

602212 Serveis de lloguer d’automòbils amb conductor
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer d’automòbils amb conductor, en qualsevol lloc que es prestin, ex-

cepte els serveis de transport per taxi; es presten, generalment, per un temps concret i a
un número limitat de passatgers, i solen incloure el transport a varis destins

602311 Serveis de lloguer d’autobusos amb conductor
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer d’autobusos i autocars amb conductor, generalment, prestats per un

temps i una distància determinats, i solen incloure el transport a varis destins
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’autobusos turístics (vegeu 602312)

602312 Serveis d’autobusos turístics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’excursions o circuits turístics (incloses les visites turístiques a ciutats)
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis afins que no puguin ser desglossats del propi servei: guies, subministrament

de menjars i similars
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602313 Serveis de vehicles de tracció animal per a transport de passatgers
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de passatgers en vehicles de tracció animal, i s’hi inclouen els ser-

veis del conductor
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de vehicles de tracció animal de passatgers sense conductor (vegeu

712115)

602411 Serveis de transport especialitzat per carretera de productes congelats o refrigerats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per carretera de productes congelats o refrigerats en camions o

vehicles frigorífics especials

602412 Serveis de transport especialitzat per carretera de derivats del petroli
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per carretera de productes derivats del petroli (petroli brut, gas

natural i productes refinats del petroli) en camions cisterna especials

602413 Serveis de transport especialitzat per carretera d’altres líquids o gasos sense envasar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per carretera d’altres líquids o gasos a granel en camions cisterna

especials
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport i recollida per carretera de la llet de les explotacions ramaderes

602414 Serveis de transport especialitzat per carretera de mercaderies en contenidors
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per carretera d’articles solts i paquets ordenats i enviats en conte-

nidors construïts especialment per facilitar el maneig en el transport

602415 Serveis de transport especialitzat per carretera de mudances
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de mudances (inclòs el servei de transport de mobles per carretera a qualsevol

distància)
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de guardamobles

602416 Serveis de transport especialitzat per carretera de productes secs sense envasar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per carretera de productes secs sense envasar: cereals, farines,

ciment, sorra, carbó i similars

602417 Serveis de transport especialitzat per carretera de productes secs sense envasar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de formigó i macadam de quitrà a punt de ser utilitzats
- els serveis de transport d’animals de granja
- els serveis de transport d’automòbils i similars en vehicles especialitzats
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de vehicles blindats per al transport de fons dineraris (vegeu 746014)

602421 Serveis de transport no especialitzat per carretera de correspondència
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de correspondència en qualsevol mitjà de transport terrestre dife-

rent del ferrocarril

602430 Serveis de lloguer de camions amb conductor
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer de camions i altres vehicles de càrrega motoritzats amb conductor
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de camions sense conductor (vegeu 712111)

603012 Serveis de transport per canonada de gas natural
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de liquació i regasificació de gas natural (vegeu 111030)
- els serveis de distribució de gas natural als usuaris finals (vegeu 402211)
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603013 Serveis de transport per canonada d’altres productes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport per canonada d’altres productes químics, pasta de carbó i altres

productes ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de distribució de gas natural, vapor i aigua als usuaris finals (vegeu 402211,

403010 i 410020) respectivament

61 SERVEIS DE TRANSPORT MARÍTIM, DE CABOTATGE I PER VIES DE NAVEGACIÓ INTERI-
ORS

611011 Serveis de transport marítim de passatgers en transbordador
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de passatgers prestats per transbordadors (inclosos els hidròp-

ters i aerolliscadors de servei regular o discrecional)
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport lligats al passatger: l’equipatge dels passatgers, vehicles i similars

611012 Serveis d’altres tipus de transport marítim de pasatgers
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de passatgers en alta mar o de cabotatge, ja siguin de servei regu-

lar o discrecional
- els serveis de creuers marítims (transport, allotjament, subministrament de menjars i ser-

veis afins no facturats per separat)
- els serveis de transport de passatgers d’un port a un altre
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport lligats al passatger: l’equipatge dels passatgers, vehicles i similars
- els serveis de lloguer d’embarcacions d’esbargiment amb tripulació

611021 Serveis de transport marítim de productes congelats o refrigerats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de productes congelats o refrigerats, en embarcacions destinades

a la navegació marítima, en compartiments refrigerats

611022 Serveis de transport marítim de petroli cru
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de petroli cru en embarcacions destinades a la navegació maríti-

ma en tancs especials

611023 Serveis de transport marítim d’altres líquids o gasos sense envasar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport d’altres líquids o gasos sense envasar (gas natural, metà i produc-

tes refinats del petroli) en embarcacions destinades a la navegació marítima en tancs es-
pecials

611024 Serveis de transport marítim de mercaderies en contenidors
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport marítim d’articles solts i paquets ordenats i enviats en contenidors

construïts especialment per facilitar el maneig en el transport

611025 Serveis de transport marítim de correspondència
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de correspondència en embarcacions destinades a la navegació

marítima

611026 Serveis de transport marítim de productes secs sense envasar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de productes secs sense envasar: cereals, farina, ciment, sorra,

carbó i similars, en embarcacions destinades a la navegació marítima

611027 Serveis de transport marítim d’altres tipus de mercaderies
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de càrregues ncaa en embarcacions destinades a la navegació

marítima
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611031 Serveis de lloguer d’embarcacions de navegació marítima amb tripulació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer d’embarcacions autopropulsades amb tripulació destinades a la na-

vegació marítima, com ara vaixells de passatgers, vaixells cisterna, vaixells destinats al
transport de productes secs, vaixells remolcadors i vaixells de pesca

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer d’embarcacions sense tripulació (vegeu 712210)
- els serveis de lloguer d’embarcacions recreatives (vegeu 714014)

611032 Serveis de remolc i tracció marítima (fora del port)
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de remolc i tracció prestats tant en aigües litorals com en alta mar: el remolc de

plataformes petrolíferes, grues flotants, dragues, boies, cascos i vaixells incomplets
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de remolc d’embarcacions de navegació marítima que es troben en perill
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’atracament i desatracament amb ajuda de remolcadors (vegeu 632213)
- els serveis de salvament i redreçament d’embarcacions (vegeu 632215)

612011 Serveis de transport per vies de navegació interiors de passatgers en transbordador
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de passatgers per rius, canals, llacs, pantans i altres vies interiors

en transbordadors
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport lligats al passatger: l’equipatge dels passatgers, vehicles i similars

612012 Serveis d’altres tipus de transport per vies de navegació interiors de passatgers
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de passatgers per rius, canals, llacs, pantans i altres vies interiors

en qualsevol embarcació, excepte els transbordadors
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de taxis aquàtics i embarcacions turístiques
- els serveis de lloguer d’embarcacions recreatives amb tripulació

612021 Serveis de transport per vies de navegació interiors de productes congelats o refrigerats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de productes congelats o refrigerats, en embarcacions no desti-

nades a la navegació marítima, en compartiments refrigerats

612022 Serveis de transport per vies de navegació interiors de petroli cru
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de petroli cru en embarcacions no destinades a la navegació marí-

tima en tancs especials

612023 Serveis de transport per vies de navegació interiors d’altres líquids o gasos sense envasar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport d’altres líquids o gasos sense envasar (gas natural, metà i produc-

tes refinats del petroli) en embarcacions no destinades a la navegació marítima en tancs
especials

612024 Serveis de transport per vies de navegació interiors de mercaderies en contenidors
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport no marítim d’articles solts i paquets ordenats i enviats en conteni-

dors construïts especialment per facilitar el maneig en el transport

612031 Serveis de lloguer d’embarcacions de navegació no marítima
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer d’embarcacions autopropulsades amb tripulació destinades a la na-

vegació no marítima, com ara vaixells de passatgers, vaixells cisterna, vaixells destinats al
transport de productes secs, vaixells remolcadors i vaixells de pesca

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer d’embarcacions sense tripulació (vegeu 712210)
- els serveis de lloguer d’embarcacions recreatives no destinades a la navegació marítima

(vegeu 714014)
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612032 Serveis de remolc i tracció de navegació no marítima
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de remolc de barcasses en canals i altres vies de navegació interiors
- els serveis de remolc de plataformes petrolíferes, dragues, boies i altres vaixells
- els serveis de remolc d’embarcacions en perill no destinades a la navegació marítima
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’atracada prestats amb l’ajuda de remolcadors (vegeu 632213)

62 SERVEIS DE TRANSPORT AERI I ESPACIAL

621010 Serveis de remolc i tracció de navegació no marítima
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport de passatgers per via aèria amb horaris i itineraris establerts, en

qualsevol tipus d’aeronau, inclosos els helicòpters
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport de l’equipatge dels passatgers

621022 Serveis de transport aeri regular de mercaderies en contenidors
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport aeri regular d’articles solts i paquets ordenats enviats en conteni-

dors especialment concebuts per facilitar el maneig en el transport

622010 Serveis de transport aeri discrecional de passatgers
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de turisme aeri
- els serveis de taxi prestats per helicòpters
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de transport de l’equipatge dels passatgers
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer d’avions amb tripulació (vegeu 622030)

622020 Serveis de transport aeri discrecional de mercaderies
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transport aeri discrecional de correspondència, de càrrega de mercaderies

en contenidors i d’altres càrregues

622030 Serveis de lloguer d’avions amb tripulació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer d’avions de passatgers de qualsevol tipus, inclosos els helicòpters,

amb tripulació; generalment, solen prestar-se per un temps determinat i a varis destins
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer d’aeronaus sense tripulació (vegeu 712310)

623010 Serveis de transport espacial
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de llançament i posada en òrbita de satèl·lits a l’espai
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis prestats per laboratoris espacials

63 SERVEIS AFINS AL TRANSPORT I ACTIVITATS D’AGÈNCIES DE VIATGES

631111 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidors

63111110 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidors per al transport terrestre
Aquest element comprèn també:
- els serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidors en estacions de trens i

autobusos

63111120 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidors per al transport marítim
Aquest element comprèn també:
- els serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidors en ports

63111130 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidors per al transport aeri
Aquest element comprèn també:
- els serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidors en aeroports
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631112 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies no transportades en contenidors
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de manipulació de mercaderies no agrupades en contenidors i d’equipatges de

passatgers
- els serveis d’estacions de càrrega de tots els mitjans de transport, fins i tot els serveis

d’estiba, és a dir, la càrrega i descàrrega de mercaderies en el port no agrupades en con-
tenidors

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de manipulació d’equipatges en els aeroports i estacions d’autobusos i ferro-

carrils
Aquesta subcategoria no comprèn:
- altres serveis complementaris i auxiliars del transport relacionats amb el mitjà de transport

específic (vegeu 632110 per al transport ferroviari, 632125 per al transport per carretera,
632216 per al transport naval i 632313 per al transport aeri)

63111210 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies no transportades en contenidors per al
transport terrestre
Aquest element comprèn també:
- els serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies no agrupades en contenidors en esta-

cions de trens i autobusos

63111220 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies no transportades en contenidors per al
transport marítim
Aquest element comprèn també:
- els serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies no agrupades en contenidors en ports

63111230 Serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies no transportades en contenidors per al
transport aeri
Aquest element comprèn també:
- els serveis de càrrega i descàrrega per al transport aeri

631211 Serveis de dipòsit i emmagatzematge de productes congelats o refrigerats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de dipòsit i emmagatzematge de productes congelats o refrigerats (inclosos

els productes alimentaris peribles conservats a temperatures fredes)

631212 Serveis de dipòsit i emmagatzematge de líquids o gasos
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de dipòsit i emmagatzematge a granel de líquids o gasos, inclosos el petroli i

els seus derivats, el vi i similars

631214 Altres serveis de dipòsit i emmagatzematge
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de guardamobles (vegeu 602415)

632110 Altres serveis afins al transport per ferrocarril
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis prestats als passatgers en les estacions ferroviàries: venda de bitllets, reserves

i informació, sala d’espera, consigna i facturació d’equipatges
- els serveis de funcionament de la infraestructura ferroviària
- els serveis de manteniment i petites reparacions del material rodant
- altres serveis complementaris del transport ferroviari ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de maniobres ferroviàries (vegeu 601030)
- els serveis de manipulació de mercaderies transportades per ferrocarril (vegeu 631111 si

es tracta de càrrega en contenidors i vegeu 631112 si es tracta de càrrega no agrupada en
contenidors o d’equipatge de passatgers)

632121 Serveis d’estacions d’autobusos
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis prestats als passatgers en les estacions d’autobusos urbans, interurbans o de

rodalies: venda de bitllets, reserves i informació, consigna i facturació d’equipatges
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de manipulació d’equipatges i càrrega (vegeu 631112)
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632122 Serveis d’explotació d’autopistes i altres vies de peatge
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’explotació d’autopistes, carreteres, ponts i túnels
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’explotació d’aparcament per a vehicles (vegeu 632124)

632123 Serveis d’explotació de ponts i túnels
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’explotació d’aparcament per a vehicles (vegeu 632124)

632124 Serveis d’estacionament
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’aparcament prestats per garatges i aparcaments, coberts o no, per a vehi-

cles de motor, motocicletes i bicicletes
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de cobrament de les tarifes d’aparcament en carrers i llocs públics
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer mensual o anual de garatges tancats o places de garatge per a vehi-

cles (vegeu 702012)

632125 Altres serveis afins al transport per carretera ncaa
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’emmagatzematge hivernal de caravanes
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de neteja d’autobusos i altres vehicles de transport terrestre (vegeu 747016)

632211 Serveis d’explotació de ports i vies de navegació, excepte càrrega i descàrrega
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’explotació d’instal·lacions portuàries: dàrsenes, espigons, molls i similars
- els serveis d’explotació d’estacions marítimes de passatgers
- els serveis d’explotació i manteniment de canals per a vaixells, barques i barcasses, de

rius canalitzats i d’altres vies de navegació artificials
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’explotació de rescloses, sobreeixidors i desguassos
- els serveis de remolc en canals no prestats per remolcadors, per exemple, per tractors o

locomotores en el camí de sirga
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’estiba (vegeu 631111 si es tracta de càrrega en contenidors o vegeu 631112

si es tracta de càrrega no agrupada en contenidors)
- els serveis d’emmagatzematge en port (vegeu 63121)
- els serveis de pilotatge relacionats amb l’atracada i desatracada d’embarcacions (vegeu

632212)
- els serveis d’atracada i desatracada prestats amb ajuda de remolcadors (vegeu 632213)

632212 Serveis de pilotatge
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de pilotatge (inclosos els serveis de practicatge, prestats pels vaixells dels

pràctics, amb l’objectiu de conduir una embarcació dintre o fora del port)

632213 Serveis d’atracada
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de remolcadors en relació amb l’atracada i desatracada de tot tipus d’embar-

cacions
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de remolc i tracció (vegeu 611032) (transport marítim) i (vegeu 612032) (trans-

port fluvial)

632214 Serveis d’ajuda a la navegació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis prestats per fars, vaixells, boies, balises per a canals i altres dispositius similars

d’ajuda per a la navegació
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’ajuda a la navegació i localització per ràdio, fins i tot quan no siguin especí-

fics del transport fluvial o marítim
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632215 Serveis de salvament i reflotació d’embarcacions
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de salvament, rescat de persones o recuperació de mercaderies d’embarcaci-

ons en alta mar, aigües litorals o vies de navegació interiors
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de reflotació d’embarcacions sotsobrades, avarades o encallades
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de remolc d’embarcacions en perill (vegeu 611032 i 612032)
- els serveis marítims contra incendis (vegeu 752511)

632216 Altres serveis afins al transport per vies de navegació ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de matriculació de vaixells
- els serveis de custòdia i conservació de vaixells fora de servei
- els serveis de trencaglaços
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de desinfecció, desratització i desinsectació d’embarcacions (vegeu 747011)
- els serveis de neteja d’embarcacions, inclosa l’eliminació de la contaminació causada pel

vessament de combustibles i petroli (vegeu 747016)
- els serveis de lluita contra els vessaments de petroli (vegeu 900312)
- els serveis marítims contra incendis (vegeu 752511)

632311 Serveis d’explotació d’aeroports, excepte càrrega i descàrrega
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reserva, informació, venda de bitllets, sales d’espera i facturació d’equipat-

ge en l’aeroport
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de la pista de l’aeroport, com ara el transport de viatgers fins a l’avió
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de càrrega i descàrrega de mercaderies en terminals aèries (vegeu 631111 si

es tracta de càrrega en contenidors i vegeu 631112 si es tracta de càrrega no agrupada en
contenidors i d’equipatge de passatgers)

632312 Serveis de control de trànsit aeri
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’operació de torres de control, d’ajuda a la maniobra d’aproximació a terra,

aterratge i envol
Aquesta subcategoria comprèn també
- els serveis prestats per les estacions de radar situades en aeroports
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’ajuda a la navegació per ràdio (vegeu 632214)

632313 Altres serveis afins al transport aeri ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de prevenció i extinció d’incendis en aeroports
- els serveis d’hangars
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de remolc d’aeronaus
- els serveis d’homologacions
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de neteja d’aeronaus (vegeu 747016)
- els serveis de desinfecció, desratització i desinsectació d’aeronaus (vegeu 747011)
- els serveis d’escoles de vol (vegeu 804112)
- la pràctica de l’esport a l’aire: paracaigudisme i similars (vegeu 926213)

633011 Serveis d’organització de viatges amb desplaçament i allotjament inclosos
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’organització de viatges organitzats que inclouen, normalment, un conjunt de

prestacions indissociables del transport, allotjament, activitats recreatives i culturals i ser-
veis similars prestats durant el viatge
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633013 Serveis d’oficines de turisme
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’informació, assessorament i planificació de viatges, prestats normalment per

oficines de turisme o institucions similars

633014 Serveis de guies de turisme
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de guies de turisme prestats per guies de turisme independents o per agències

de turisme, quan el servei es pugui separar
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’intèrpret (vegeu 748514)
- els serveis de guies esportius (vegeu 926213)

634012 Altres serveis d’agències de transport de mercaderies
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de corretatge de transport terrestre
- els serveis de contractació d’espai en aeronaus i d’agrupament i fraccionament de càrre-

ga
- els serveis transitaris basats en l’organització del transport per compte del carregador o

consignatari

634020 Altres serveis de transport afins i auxiliars
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de verificació de factures i informació sobre tarifes de càrrega
- els serveis de preparació dels documents de transport
- els serveis d’embalatge i envasament
- els serveis d’inspecció, pes i extracció de mostres de la càrrega
- els serveis de recepció i acceptació de la càrrega (inclosa la recollida i entrega en els lo-

cals)

64 SERVEIS DE CORREUS I TELECOMUNICACIONS

6411 Serveis postals nacionals

Nota: aquests serveis seran prestats per les administracions nacionals de correu i els des-
tins seran tant nacionals com internacionals

64111 Serveis postals nacionals
Aquesta categoria no comprèn:
- els serveis proporcionats per les empreses privades de correus (vegeu 6412)
- els serveis de mediació financera i xecs postals prestats per les caixes postals d’estalvi

(vegeu 651210)

641111 Serveis postals nacionals de repartiment de diaris i revistes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de recollida, transport i repartiment de diaris, revistes i publicacions periòdi-

ques, prestats per serveis postals nacionals

641112 Serveis postals nacionals de repartiment de cartes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de recollida, transport i repartiment de cartes, fullets, fulls i altres materials im-

presos, prestats pels serveis postals nacionals
- els serveis suplementaris relacionats amb el maneig del correu de cartes urgent, certificat,

assegurat, devolucions al remitent i similars

641113 Serveis postals nacionals de repartiment de paquets
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de recollida, transport i repartiment de paquets, inclosos els paquets petits, per

serveis postals nacionals
- els serveis suplementaris relacionats amb el maneig del correu de paquets urgent, certifi-

cat, assegurat, devolucions al remitent i similars

641114 Serveis d’atenció al públic a correus
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’atenció al públic a correus: la venda de segells de franqueig, la certificació de

correspondència i paquets i altres serveis de finestreta prestats per les oficines de correu
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641115 Serveis postals nacionals ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer d’apartats postals en oficines de correu i altres serveis postals de

caràcter públic ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis relacionats amb els xecs postals i les caixes postals d’estalvi (vegeu 651210)

641211 Serveis de correus per a àmbits superiors a l’urbà, excepte els serveis postals nacionals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de recollida, transport i repartiment de cartes, paquets (inclosos els paquets

petits) prestats per empreses privades que no pertanyen a l’administració nacional de cor-
reus que utilitzin un o més mitjans de transport propis o públics

641212 Serveis de correus urbans, excepte els serveis postals nacionals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’entrega porta a porta utilitzant missatgers urbans i similars

642011 Serveis telefònics públics per a trucades locals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de commutació i transmissió necessaris per establir i mantenir comunicacions

dins d’un mateix sector telefònic

Nota: aquests servei estan concebuts i s’utilitzen primordialment per transmetre comunica-
cions orals, però poden tenir també altres aplicacions, com ara la transmissió de textos
(telefax o teletext) i es presten generalment mitjançant el cobrament d’una tarifa mensual
fixa, amb independència del nombre de trucades efectuades. Aquest servei proporciona al
client l’accés a tota la xarxa telefònica del subministrador i de l’empresa de telecomunicaci-
ons que facilitin la connexió, o bé en alguns casos, a una sèrie limitada de sectors d’inter-
canvi (serveis WATS)

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de línies telefòniques privades (vegeu 642014 i 642015)
- els serveis de lloguer de terminals telefònics (vegeu 713410)

642012 Serveis telefònics públics per a trucades interurbanes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis telefònics de transmissió de missatges de l’àrea local a la xarxa internacional
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de telèfons de taxis

642013 Serveis telefònics mòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis radiotelefònics que, per mitjà d’equip portàtil, facilita l’accés bidireccional a la

xarxa telefònica pública o a altres telèfons mòbils. S’hi poden transmetre comunicacions
orals i documents

- els serveis de radiolocalització

642014 Serveis de xarxes comercials compartides
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de xarxes necessàries per mantenir comunicacions telefòniques entre dos o

més punts (terminals) seleccionats, per mitjà d’una xarxa pública (compartida)

Nota: aquest tipus de serveis s’utilitzen primordialment per establir comunicacions orals in-
terurbanes, però a més poden incorporar les funcions de telefax i transmissió de dades

642015 Serveis de xarxes comercials especialitzades
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de xarxes necessàries per establir comunicacions entre dos o més punts (ter-

minals) seleccionats, per mitjà d’una o diverses xarxes privades

Nota: aquest tipus de servei s’utilitza primordialment per establir comunicacions orals entre
diferents centrals privades (línia d’enllaç), entre un punt distant i una central privada (exten-
sió exterior), entre aquesta central i un sector distant o entre diversos aparells seleccionats.
Poden incorporar també la funció de transmissió de dades

642016 Serveis de xarxes de transmissió de dades
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de xarxes necessàries per a la transmissió de dades entre equips que utilitzin

els mateixos o diferents protocols
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Nota: aquests serveis es poden prestar per mitjà d’una xarxa pública o llogada, és a dir, una
xarxa d’ús exclusiu del client.

642018 Serveis de subministrament d’accés a Internet
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis que subministren els mitjans necessaris per accedir a Internet

642021 Serveis de difusió d’emissions de televisió
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de xarxa necessaris per a la transmissió de senyals de televisió amb indepen-

dència del tipus de tecnologia (xarxa) utilitzada
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de televisió per cable (vegeu 642030)
- els serveis de producció de programes de televisió, encara que estiguin relacionats amb la

seva emissió (vegeu 922012)

642022 Serveis de difusió d’emissions de ràdio
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis radiotelefònics mòbils (vegeu 642013)
- els serveis de ràdio per cable (vegeu 642030)
- els serveis de producció de programes de ràdio, encara que estiguin relacionats amb la

seva emissió (vegeu 922011)

642023 Serveis d’interconnexió
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis prestats entre operadors de comunicacions en passar d’una xarxa a una altra

642028 Altres serveis de telecomunicacions
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de telecomunicacions integrades
- els serveis de teleconferència
- els serveis de tèlex, telègraf, teletext i fax
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de bases de dades, com ara els serveis d’informació en línia (vegeu 724011)

642030 Serveis de ràdio i televisió per cable
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de programes de ràdio i televisió per cable
- els serveis de televisió bàsics
- els serveis de televisió de pagament
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de producció de programes de ràdio o televisió (vegeu 92201)

J SERVEIS DE MEDIACIÓ FINANCERA
JJ SERVEIS DE MEDIACIÓ FINANCERA

65 SERVEIS DE MEDIACIÓ FINANCERA, EXCEPTE ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS

651110 Serveis de la banca central
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de formació de dipòsits destinats a la compensació entre institucions finance-

res i en l’actuació com a bancs del govern
- els serveis de control de les operacions bancàries
- els serveis de custòdia de les reserves nacionals de divises
- els serveis d’emissió i control de la moneda nacional

651210 Altres serveis de mediació monetària
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de formació de dipòsits destinats a la compensació entre institucions finance-

res i en l’actuació com a bancs del govern
- els serveis de control de les operacions bancàries
- els serveis de custòdia de les reserves nacionals de divises
- els serveis d’emissió i control de la moneda nacional
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652110 Serveis d’arrendament financer
Aquesta subcategoria comprèn:

- els serveis d’arrendament amb opció de compra la durada dels quals comprèn aproximada-
ment la vida útil del bé, en virtut dels quals l’arrendatari gaudeix de tots els drets derivats del
seu ús i assumeix tots els riscos inherents a la seva propietat

Nota: no cal que arribi a efectuar-se l’opció de compra final del bé en qüestió
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer amb opció de compra per a la seva utilització (vegeu 71)

652210 Altres serveis d’activitats creditícies
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis consistents en la concessió de préstecs per institucions no dedicades a la

intermediació monetària (inclosa la concessió de crèdits al consum, el subministrament de
crèdits a llarg termini a les empreses i el préstec de diners fora del sistema bancari)

- els serveis consistents en la concessió de préstecs per institucions no dedicades a la
intermediació monetària

- els serveis consistents en el finançament de l’adquisició de productes per mitjà de targe-
tes de crèdit o bé altres mitjans de pagament plastificats

- els serveis de factorització
- els serveis prestats per cases d’empenyorament

652310 Altres serveis de mediació financera ncaa, excepte serveis d’assegurances i plans de pensi-
ons
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’intermediació financera consistents fonamentalment en la distribució de fons

per mètodes diferents dels de la concessió de préstecs:
- serveis fiduciaris d’inversió prestats per societats el capital de les quals està subscrit

per accionistes i que inverteixin principalment en accions i valors públics
- serveis fiduciaris d’inversió per unitats de béns prestats per societats de gestió que in-

verteixen en propietats els diners subscrits en certificats d’inversió
- fons d’inversió oberts menjadors col·lectius esportius, de fàbrica o d’oficina
- altres serveis fiduciaris d’inversió per unitats, prestats per societats de gestió que inver-

teixen en actius financers els diners subscrits en certificats d’inversió i els seus titulars
dels quals no són accionistes d’aquestes societats

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de les transaccions borsàries de corredors que operin per compte propi

66 SERVEIS D’ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS, EXCEPTE ELS SERVEIS DE LA SE-
GURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA

660111 Serveis d’assegurances de vida, excepte els serveis de reassegurances relacionats amb els
serveis d’assegurances de vida
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents a satisfer una prestació pecuniària en produir-se la

mort de la persona assegurada o bé el venciment d’un termini estipulat, intervingui o no un
element lucratiu

660210 Serveis de plans de pensions
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents en el pagament d’una renda en produir-se la jubi-

lació, d’acord amb les cotitzacions abonades als plans de pensions durant la vida activa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’administració de fons de pensions (vegeu 671210)
- els serveis de Seguretat Social obligatòria en matèria de pensions (vegeu 753)

660311 Serveis d’assegurances d’accidents
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents en el pagament d’una prestació en cas d’accident

en el qual es provoqui una mort o una discapacitat; també poden incloure indemnitzaci-
ons diàries destinades a suportar costos extraordinaris o bé pal·liar l’absència d’ingressos

660312 Serveis d’assegurances de malaltia
Aquesta subcategoria comprèn:
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- els serveis d’assegurances consistents en el pagament d’una prestació en cas de malatia
de l’assegurat; en general, l’assegurança cobréis les despeses de l’hospital, farmacia i al-
tres modalitats d’assistència mèdica

Aquesta subcategoria comprèn també:
- indemnitzacions diàries destinades a suportar costos extraordinaris o bé pal·liar l’absèn-

cia d’ingressos

660313 Serveis d’assegurances permanents de malaltia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents en el pagament d’una prestació a llarg termini en

el cas de discapacitat laboral provocada a causa d’una malaltia o bé accident; en general,
consisteixen en indemnitzacions diàries a llarg termini destinades a suportar l’absència
d’ingressos

660321 Serveis d’assegurances de vehicles automòbils i de responsabilitat de tercers
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents en cobrir les despeses relacionades amb qualse-

vol responsabilitat sorgida a causa de la utilització dels vehicles motoritzats, inclosa la
responsabilitat del conductor

Aquesta subcategoria no comprèn:
- la responsabilitat de tercers de material rodant ferroviari (vegeu 660331)

660322 Altres serveis d’assegurances de vehicles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents en cobrir les despeses a causa de la pèrdua o dels

danys dels vehicles motoritzats
Aquesta subcategoria no comprèn:
- la responsabilitat de tercers de material rodant ferroviari (vegeu 660331)

660331 Serveis d’assegurances marítimes, aèries i de transport
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents en cobrir les despeses següents:

- qualsevol dany o pèrdua de material rodant ferroviari
- qualsevol dany o pèrdua de material d’aeronaus
- qualsevol dany o pèrdua de material d’embarcacions (de navegació interior o marítima)
- qualsevol responsabilitat sorgida de la utilització de les aeronaus (inclosa la responsabi-

litat del pilot)
- qualsevol responsabilitat sorgida de la utilització de les embarcacions (de navegació in-

terior o marítima) (inclosa la responsabilitat del pilot)

660332 Serveis d’assegurances de mercaderies
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents en cobrir les despeses ocasionades per qualsevol

dany o pèrdua dels béns transportats, ja siguin mercaderies o equipatges, independent-
ment dels mitjans de transport

660340 Serveis d’assegurances d’incendis i altres danys als béns
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents en cobrir les despeses ocasionades per qualsevol

dany o pèrdua de béns causats per un incendi, explosió, tempesta, moviments de terres i
altres catàstrofes naturals

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’assegurances de mercaderies en trànsit (vegeu 660332)
- els serveis d’assegurances consistents en cobrir les despeses ocasionades per qualsevol

dany o pèrdua de béns de vehicles automòbils (vegeu 660322) i béns de transports marí-
tims, aeris i ferroviaris (vegeu 660331)

660350 Serveis d’assegurances de responsabilitat civil
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents en cobrir la responsabilitat de vehicles motorit-

zats, aeronaus, embarcacions (marítimes o de navegació interior) (vegeu 660321 i 660331)

660360 Serveis d’assegurances de crèdit i caució
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances de crèdit consistents en cobrir les despeses ocasionades per
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insolvència, crèdits a l’exportació, crèdits a termini, amortitzacions i crèdits agrícoles
- els serveis d’assegurances de caució consistents en cobrir les despeses ocasionades per

les garanties tant directes com indirectes

660371 Serveis d’assegurances d’assistència
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents en cobrir les despeses ocasionades en l’assistèn-

cia a persones o entitats amb dificultats a la llar o bé quan viatgen

660372 Serveis d’assegurances de defensa jurídica
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances de defensa jurídica consistents en cobrir les despeses ocasio-

nades pels tràmits jurídics i processals

660373 Serveis d’assegurances de pèrdues financeres
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assegurances consistents en cobrir les despeses ocasionades pels riscs se-

güents: atur, ingressos insuficients (general), mal temps, pèrdua de beneficis, imprevistos
comercials, pèrdues comercials indirectes i altres pèrdues financeres (no comercials) i si-
milars

660390 Serveis de reassegurances relacionats amb assegurances, excepte assegurances de vida
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de reassegurances dels serveis classificats en la classe 66031

67 SERVEIS AUXILIARS DE LA MEDIACIÓ FINANCERA

671110 Serveis d’administració de mercats financers
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’explotació i supervisió de mercats financers prestats per entitats indepen-

dents de les administracions públiques
- els serveis de funcionament de borsa de valors i borses de productes bàsics
- els serveis administratius prestats a titulars i corredors de valors, i de de borsa de produc-

tes bàsics, serveis d’informació financera i altres serveis ncaa

671210 Serveis d’inversió en l’àmbit dels mercats de valors i serveis de gestió de fons
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’operacions en els mercats financers per compte d’altri o de tercers, com ara:

- els serveis de corredors de valors
- els serveis d’emissió i registre de valors
- els serveis de gestió de cartera
- els serveis de gestió d’actius
- els serveis d’administració de fons de pensions

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’assessorament sobre plans financers individuals que no impliquin la facultat

de dir el nom del client (vegeu 671310)

671310 Serveis auxiliars de la mediació financera ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de corredors de préstecs
- els serveis d’assessorament financer prestat per experts financers i assessors en matèria

d’hipoteques
- els serveis de canvis de divises
- altres serveis auxiliars de la mediació financera ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de gestió de cartera (vegeu 671210)
- els serveis d’assessorament sobre assegurances i plans de pensions (vegeu 672010)
- els serveis d’assessorament sobre qüestions tributàries (vegeu 741230)
- els serveis de consultoria en administració financera (vegeu 741412)

672010 Serveis auxiliars d’assegurances i plans de pensions, excepte serveis de corredoria
d’agents d’assegurances
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de corredors i agències d’assegurances
- els serveis d’assessorament a particulars i a empreses sobre assegurances personals o
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comercials i rendes vitalícies
- els serveis d’examen i tràmit de reclamacions d’assegurances
- els serveis consistents en el càlcul de riscos i primes d’assegurances
- els serveis de regulació i control d’indemnitzacions d’assegurances
- altres serveis auxiliars d’assegurances i plans de pensions ncaa

K SERVEIS IMMOBILIARIS I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS
KK SERVEIS IMMOBILIARIS I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS

70 SERVEIS IMMOBILIARIS

701111 Serveis de promoció immobiliària i venda per compte propi d’edificis residencials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’agrupament de mitjans financers, tècnics i físics per a la realització de pro-

jectes immobiliaris residencials destinats a la venda
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de venda de propietats immobiliàries residencials per les constructores (vegeu

4521)

701112 Serveis de promoció immobiliària i venda per compte propi d’edificis no residencials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’agrupament de mitjans financers, tècnics i físics per a la realització de pro-

jectes immobiliaris no residencials destinats a la venda: immobles d’oficines, locals co-
mercials, industrials, hotelers i similars

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de venda de propietats immobiliàries residencials per les constructores (vegeu

4521)

701211 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi d’edificis i terrenys residencials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis immobiliaris de compravenda per compte propi d’edificis i terrenys residenci-

als

Nota: s’entén per edificis residencials les cases individuals amb terreny, els edificis residen-
cials amb terreny, així com cadascun dels habitatges integrants que podran ser objecte de
propietat separada.
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de venda de propietats immobiliàries residencials per les constructores (vegeu

4521)

701212 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi de terrenys residencials
desocupats

Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis immobiliaris de compravenda per compte propi de terrenys residencials deso-

cupats quan tinguin la consideració de transacció mercantil; els terrenys desocupats po-
den ser objecte de parcel·lació, amb la possibilitat de vendre de forma separada les
parcel·les resultants de la divisió duta a terme pel propi venedor

701213 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi d’edificis i terrenys no residencials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis immobiliaris de compravenda per compte propi d’edificis i terrenys no residen-

cials quan tinguin la consideració de transacció mercantil

Nota: s’entén per edificis no residencials les fàbriques, edificis d’oficines, magatzems i dipò-
sits, teatres i edificis destinats a usos diversos, però de caràcter bàsicament no residencial,
així com explotacions agropecuàries, forestals i similars. Tots aquests béns poden ser pro-
pis o bé arrendats
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de venda de propietats immobiliàries residencials per les constructores (vegeu

4521)

701214 Serveis immobiliaris de compravenda per compte propi de terrenys no edificables
desocupats

Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis immobiliaris de compravenda per compte propi de terrenys no residencials



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 397

desocupats quan tinguin la consideració de transacció mercantil; els terrenys desocupats
poden ser objecte de parcel·lació, amb la possibilitat de vendre de forma separada les
parcel·les resultants de la divisió duta a terme pel propi venedor

702011 Serveis de lloguer o arrendament financer d’habitatges per compte propi
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer de béns immobles: cases, pisos, edificis d’apartaments, edificis

destinats a usos diversos, però de caràcter bàsicament residencial
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de promoció immobiliària amb la finalitat de lloguer
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’allotjament prestats per hotels, motels, cases d’hostes, internats, càmpings i

altres establiments similars (vegeu 551 i 552)

702012 Serveis de lloguer o arrendament financer de béns immobiliaris per compte propi, excepte
habitatges
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer de béns immobles: fàbriques, edificis d’oficina, magatzems i dipò-

sits, teatres i edificis destinats a usos diversos, però de caràcter bàsicament no residenci-
al

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de lloguer d’explotacions agropecuàries, forestals i similars
- els serveis de lloguer mensual o anual de garatges tancats o bé places d’aparcament per

a vehicles
- els serveis d’explotació de residències turístiques en multipropietat

703111 Serveis de venda d’edificis i terrenys residencials per compte d’altri
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de compra, venda o lloguer d’edificis residencials per compte d’altri
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de valoració d’edificis residencials per compte d’altri

703112 Serveis de venda de terrenys edificables desocupats per compte d’altri
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de compra, venda o lloguer de terrenys edificables desocupats per compte

d’altri
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de valoració d’edificis residencials per compte d’altri

703113 Serveis de venda d’edificis i terrenys no residencials per compte d’altri
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de compra, venda o lloguer d’edificis i terrenys no residencials per compte

d’altri
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de valoració d’edificis i terrenys no residencials per compte d’altri

703114 Serveis de venda de terrenys no edificables desocupats per compte d’altri
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de compra, venda o lloguer de terrenys no edificables per compte d’altri
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de valoració de terrenys no edificables per compte d’altri

703115 Serveis de valoració d’immobles i terrenys per compte d’altri
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de valoració d’edificis i terrenys residencials, edificis i terrenys no residencials,

terrenys desocupats edificables i no edificables per compte d’altri

703211 Serveis de gestió i administració d’edificis residencials per compte d’altri
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gestió i administració de cases i altres immobles residencials per compte

d’altri
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de cobrament de lloguers d’habitatges
- els serveis de gestió i administració d’allotjaments en règim de multipropietat
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703212 Serveis de gestió i administració d’edificis no residencials per compte d’altri
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gestió i administració de béns immobles de caràcter industrial o comercial,

així com edificis destinats a usos diversos, però bàsicament no residencial
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de gestió i administració d’explotacions agropecuàries, forestals i similars

71 SERVEIS DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, D’EFECTES PERSO-
NALS I EFECTES DOMÈSTICS

711010 Serveis de lloguer o arrendament financer d’automòbils particulars i furgonetes lleugeres
(fins a 3.500 kg) sense conductor
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer d’automòbils particulars amb conductor (vegeu 602212)

712111 Serveis de lloguer o arrendament financer de vehicles de transport de mercaderies sense
conductor
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer de vehicles de motor sense conductor concebuts bàsicament per al

transport de mercaderies, inclosos els remolcs, camions, furgonetes i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de vehicles de transport de mercaderies amb conductor (vegeu

602430)

712115 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres mitjans de transport terrestre sense con-
ductor
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer d’altres vehicles de transport públic de passatgers, com ara autobu-

sos (llevat dels vehicles ferroviaris) i altres mitjans de transport terrestre sense conductor
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de vehicles de transport públic de passatgers amb conductor (vegeu

602311)
- els serveis de lloguer de bicicletes i esquís (vegeu 714014)

712210 Serveis de lloguer o arrendament financer de mitjans de navegació sense tripulació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer o arrendament financer d’embarcacions, vaixells i similars, sense tri-

pulació, concebuts, bàsicament, per al transport de passatgers i mercaderies
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer d’embarcacions de navegació marítima amb tripulació (vegeu

611031)
- els serveis de lloguer d’embarcacions de navegació no marítima (vegeu 612031)
- els serveis de lloguer d’embarcacions recreatives (vegeu 714014

712310 Serveis de lloguer o arrendament financer de mitjans de transport aeri sense tripulació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer o arrendament financer d’aeronaus, com ara helicòpters, avions

agrícoles i similars, sense tripulació
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer d’aeronaus amb tripulació (vegeu 622030)
- els serveis de lloguer de globus, dirigibles, planadors i ales delta (vegeu 714014)

713110 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips agraris sense operari
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer de tractors agrícoles i eines de llaurar, sembradores, recol·lectores,

segadores i similars
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de lloguer d’equips per a la ramaderia
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de maquinària i equips agropecuaris amb operaris (vegeu 014111)
- els serveis de lloguer de segadores de gespa (vegeu 714016)

713210 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips per a construcció i engi-
nyeria civil sense operari
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Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer de maquinària destinada a la construcció i moviment de terres: ani-

velladores de carreteres, piconadores, excavadores, màquines de càrrega frontal, basti-
mentada sense muntatge

- els serveis de lloguer de construccions mòbils temporals per a allotjament o bé per a ofici-
nes

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de maquinària i equips de construcció amb operaris (vegeu 455010)

713311 Serveis de lloguer o arrendament financer de maquinària i equips d’oficina sense operari,
excepte maquinària i equips informàtics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer de tot tipus de maquinària i equips d’oficina: fotocopiadores, màqui-

nes d’escriure i similars
- els serveis de maquinària i equips de comptabilitat: màquines calculadores electròniques,

caixes enregistradores i altres màquines que portin incorporat un dispositiu de càlcul
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de lloguer de mobles d’oficina
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer d’equips telefònics (vegeu 713410)
- els serveis de lloguer de paquets de programes no personalitzats (vegeu 722021)

713312 Serveis de lloguer o arrendament financer d’ordinadors i equips informàtics sense operari
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer o arrendament financer d’ordinadors i equips informàtics sense ope-

rari, com ara màquines per al tractament automàtic de dades, unitats centrals, perifèrics i
lectors magnètics o òptics

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de paquets de programes (vegeu 72211)
- els serveis de lloguer d’ordinadors i equips informàtics auxiliars amb operaris o adminis-

tradors (vegeu 723021)

713410 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres tipus de maquinària i equips sense opera-
ri
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer de tot tipus de maquinària, elèctrica o no, (excepte articles d’ús per-

sonal o domèstic, utilitzada generalment com a béns d’equipament per les indústries:
- motors i turbines, màquines eina, equips de prospecció i explotació minera i petrolífera
- equips d’elevació i manipulació de mercaderies
- equips professionals de ràdio, televisió i comunicacions (incloses les telecomunicaci-

ons) comercials
- material d’exposició, aparells de mesura i control de caràcter científic i professional

- els serveis de lloguer d’equipament per al comerç
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de lloguer de màquines de joc que funcionin amb monedes

714011 Serveis de lloguer o arrendament financer d’aparells de televisió, ràdio i so
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer d’equips de vídeo
- els serveis de lloguer de discos, cintes i discos compactes ja enregistrats, així com els

accessoris similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer d’instruments musicals (vegeu 714015)

714012 Serveis de lloguer o arrendament financer de cintes de vídeo i DVD
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer de cintes de vídeo ja enregistrades

714013 Serveis de lloguer o arrendament financer de mobiliari i altres aparells domèstics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer de mobles (inclosos els matalassos i els seus suports) i altres estris

domèstics elèctrics o no: frigorífics, rentadores, aparells d’aire condicionat, ventiladors,
torradores, batedores i estris de cuina i similars
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Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de lloguer de vaixella, coberteria i objectes decoratius
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de roba blanca (vegeu 714016)

714014 Serveis de lloguer o arrendament financer d’equipament i material esportiu
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer de material i equip esportiu:

- patins, esquís, taules de surf, selles de muntar i similars
- bicicletes
- embarcacions recreatives, vehicles per a vol sense motor, material per a acampada i si-

milars

714016 Serveis de lloguer o arrendament financer d’altres efectes personals i efectes domèstics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lloguer d’altres efectes personals i estris domèstics:

- serveis de taula, jocs de taula i similars
- peces de vestir, vestits de teatre, calçat i similars
- joieria i articles similars
- llibres, revistes i publicacions periòdiques
- càmeres i equips fotogràfics, prismàtics i altres aparells d’òptica
- flors i plantes
- maquinària i equips de bricolatge
- equips de neteja
- eines d’ús manual i segadores de gespa i similars

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de lloguer d’equips mèdics i paramèdics (com ara crosses)
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de vaixelles, coberteria i objectes decoratius (vegeu 714013)
- els serveis de lloguer d’instruments musicals (vegeu 714015)

72 SERVEIS D’INFORMÀTICA

721010 Serveis de consultoria d’equips informàtics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’anàlisi de les necessitats informàtiques de l’organització, planificació de les

adquisicions de l’organització, assessorament al client sobre adquisició d’equips i progra-
mes i execució d’auditories informàtiques de l’organització

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’assessorament i consultoria en seguretat informàtica
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’assessorament sobre qüestions tècniques relacionades amb sistemes infor-

màtics (vegeu 722211)
- els serveis d’assessoria sobre equip informàtic associat a la fabricació o venda d’ordina-

dors (vegeu 3002 i 5184)

722111 Serveis de programació de sistemes i paquets d’eines per a l’usuari
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de desenvolupament i comercialització (venda, lloguer o concessió de llicènci-

es) de sistemes i paquets d’eines per a l’usuari
Aquesta subcategoria no comprèn:
- la venda al detall de paquets de programes (vegeu 524813)
- el disseny de programes personalitzats o la modificació de paquets de programes d’acord

a les necessitats dels usuaris específics (vegeu 722212)

722112 Serveis d’edició de paquets d’aplicacions informàtiques
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de desenvolupament i comercialització (venda, lloguer o concessió de llicènci-

es) de paquets de programes d’aplicació
Aquesta subcategoria no comprèn:
- la venda al detall de paquets de programes (vegeu 524813)
- el disseny de programes personalitzats o la modificació de paquets de programes d’acord

amb les necessitats dels usuaris específics (vegeu 722212)
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722211 Serveis de consultoria de sistemes i aspectes tècnics
Aquesta subcategoria comprèn:
- la realització d’estudis de viabilitat de la implantació d’un sistema
- l’elaboració de les especificacions per al disseny d’una base de dades
- l’assessorament tècnic especialitzat per a la integració d’equips i programes
- l’elaboració de les especificacions per a la seguretat d’una base de dades i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de consultoria relacionats amb la venda al detall (vegeu 524813)
- els serveis de disseny de programes personalitzats (vegeu 722212)
- els serveis d’anàlisi de sistemes i programació (vegeu 722213)
- la formació de personal en l’ús d’un sistema informàtic (vegeu 80)

722212 Serveis de desenvolupament de programes personalitzats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de desenvolupament (anàlisi, disseny i programació) de programes d’acord

amb les necessitats d’un client específic
- els serveis de disseny per a la xarxa
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de modificació de paquets de programes
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’anàlisi de sistemes i programació (vegeu 722213)

722213 Serveis d’anàlisi de sistemes i programació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis prestats per analistes de sistemes i/o programadors amb honoraris diaris per

participar en les fases de desenvolupament d’un sistema. El client supervisa i conserva els
drets sobre els resultats del seu treball

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de subministrament de programes encarregats pel client en els quals la perso-

na que contracta supervisa i participa en totes les fases de desenvolupament del projecte
(anàlisi, disseny i programació) (vegeu 722212)

722214 Serveis de manteniment de sistemes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de manteniment dels sistemes informàtics (programes) en bones condicions de

funcionament. El manteniment pot ser correctiu o preventiu, i comprèn serveis com ara la
revisió per detectar, localitzar i eliminar errors, millora dels programes en ús, actualització
de manuals de l’usuari i assessorament sobre l’ús adequat d’un sistema

722215 Altres serveis professionals relacionats amb la informàtica
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de recuperació d’errors de programes
- els serveis de planificació i suport a la implantació del sistema
- els serveis de planificació i suport a la implantació del sistema
- els serveis de garantia de la qualitat del sistema
- els serveis d’integració del sistema

723010 Serveis de gestió dels recursos informàtics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de subministrament de personal per administrar i operar instal·lacions informà-

tiques a disposició pel client
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de subministrament de recursos informàtics (vegeu 723021)

723021 Serveis de tractament i tabulació de dades
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de tractament de dades subministrades pel client, la tabulació, el càlcul i simi-

lars, sense el disseny de programes específics
- els serveis de lloguer de temps de màquina (temps de la unitat central de procés) de siste-

ma de tractament de dades a tercers, a temps compartit amb altres usuaris
- els serveis de consulta de les bases de dades: subministrament de les dades en un ordre

determinat (gestió informatitzada) de manera que siguin accessibles a tots els usuaris
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Aquesta subcategoria comprè també:
- els serveis de posar a punt els equips o xarxes de tractament de dades, és a dir, els ser-

veis d’assistència informàtica
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de prestació de serveis d’administració d’instal·lacions informàtiques (vegeu

723010)

723022 Serveis d’introducció de dades
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’introducció de dades (facilitades pel client) en cintes, discos flexibles o bé

altres mitjans o directament en un sistema de tractament de dades
- els serveis d‘escanejar

723023 Serveis de servidors de pàgines web
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’emmagatzematge i recopilació electrònics de pàgines web afins, que perme-

ten l’accés als usuaris externs d’Internet i permeten també la modificació d’aquesta pàgi-
na web

723024 Serveis de tractament informàtic ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de conversió i rectificació de discos flexibles i cintes
- els serveis de preparació per a la introducció de dades
- els serveis de reconeixement òptic de caràcters
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reproducció de suports informàtics (vegeu 223310)

723030 Venda d’espais publicitaris a Internet per servidors de pàgines web
Aquesta subcategoria no comprèn:
- la venda d’espais publicitaris per compte d’altri (vegeu 744011)

724011 Edició en línia de bases de dades
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’edició en línia de bases de dades
- els serveis d’edició en línia de directoris i llistes de correu
- els serveis d’altres tipus d’edició en línia de bases de dades
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’edició en línia relacionats amb altres tipus d’edició (vegeu 22)

724012 Serveis de portals de recerca web
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de recerca en la xarxa

724013 Altres serveis relacionats amb bases de dades
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis relacionats amb les activitats de suport tècnic de les bases de dades, com ara:

- els serveis de desenvolupament de bases de dades: recollida de dades d’una o diverses
fonts

- els serveis d’emmagatzematge de dades: elaboració d’un model de fitxa informàtica per
enregistrar la informació prevista en un format preestablert

Aquesta subcategoria no comprèn:
- la prestació dels serveis de xarxes de telecomunicacions (xarxes arrendades, xarxes o lí-

nies públiques de dades) necessàries per accedir a les bases de dades (vegeu 64201)
- els serveis d’investigacions documentals (vegeu 92511)

724020 Venda d’espais publicitaris a Internet ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de venda d’espai publicitari a Internet per servidors de pàgines web (vegeu

723030)
- la venda d’espais publicitaris per compte d’altri (vegeu 744011)

725011 Serveis de manteniment i reparació de maquinària d’oficina i de comptabilitat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de manteniment i reparació de maquinària i equip d’oficina i de càlcul, incloses

les màquines fotocopiadores
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Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de manteniment de caixes enregistradores

725012 Serveis de manteniment i reparació de màquines i equips informàtics
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de manteniment de sistemes i programes, inclosos els serveis de perfecciona-

ment d’aquests (vegeu 722214)

725012 Altres serveis relacionats amb la informàtica
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’ensenyament de personal en l’ús informàtic (vegeu 80)

73 SERVEIS DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT

731011 Serveis de recerca i desenvolupament de física
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’investigació i desenvolupament experimental de física, com ara sobre la llum,

el calor, l’electromagnetisme, l’astronomia i similars

731012 Serveis de recerca i desenvolupament de química i biologia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’investigació i desenvolupament experimental de química i biologia, com ara

sobre catalitzadors, fermentació, fisiologia i ecologia d’animals i plantes, microorganis-
mes i similars

731013 Serveis de recerca i desenvolupament d’enginyeria i tecnologia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’investigació i desenvolupament experimental sobre enginyeria i tecnologia,

com ara sobre ciència i tecnologia aplicades a la fosa, metalls, maquinària, electricitat,
cominicació i informació, naus i aeronaus, obres públiques i altres tipus de construcció i
similars

731014 Serveis de recerca i desenvolupament d’agronomia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’investigació i desenvolupament experimental sobre tècniques agrícoles,

fructicultura, silvicultura, ramaderia i pesca

731015 Serveis de recerca i desenvolupament de ciències mèdiques i farmàcia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’investigació i desenvolupament experimental sobre ciències mèdiques i far-

màcia, com ara tractaments de malalties, higiene preventiva i similars

731016 Serveis de recerca i desenvolupament d’altres ciències naturals
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’investigació i desenvolupament experimental de caràcter multidisciplinari

(geografia, ciències de l’educació, estudis de medi ambient i similars)

732011 Serveis de recerca i desenvolupament de ciències culturals, sociologia i psicologia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’investigació i desenvolupament experimental de literatura, filosofia, història,

assistència social, psicologia i similars

732012 Serveis de recerca i desenvolupament d’economia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’investigació i desenvolupament experimental d’economia teòrica, gestió

d’empreses, estadística, finances i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’estudis de mercat (vegeu 741311)

732013 Serveis de recerca i desenvolupament de dret
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’investigació i desenvolupament experimental sobre dret públic, dret civil i si-

milars

732014 Serveis de recerca i desenvolupament de lingüística i idiomes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’investigació i desenvolupament experimental sobre estructura lingüística,

llengües estrangeres i similars
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74 ALTRES SERVEIS EMPRESARIALS

741111 Serveis jurídics en dret penal
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament, representació, preparació en la documentació, serveis rela-

cionats i actuacions posteriors a la celebració de la vista en procediments judicials penals

741112 Serveis jurídics en especialitats del dret, excepte penal
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament, representació, preparació en la documentació i similars
- els serveis relacionats amb les actuacions posteriors a la celebració de la vista en proce-

diments judicials no penals

741113 Serveis d’assessorament i representació jurídics en procediments administratius
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament i representació jurídica en processos administratius i de pre-

paració dels documents jurídics utilitzats

741114 Serveis de consultoria en patents i drets d’autor
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de preparació, redacció i certificació de patents i drets d’autor
- els serveis jurídics afins, inclosos l’assessorament i les activitats necessàries per a la re-

dacció i certificació de patents i drets d’autor

741115 Serveis de documentació i certificació legals ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de redacció de testaments, capitulacions matrimonials, registres de la propie-

tat, contractes mercantils, creació o modificació dels estatuts d’una empresa i similars
- els serveis d’autentificació i certificació de tot tipus, fins i tot la preparació, redacció

d’acords i execució d’actes notarials
- els serveis de redacció d’acords i preparació de transaccions jurídiques, pel que fa al dret

de propietat, comercial, empresarial, familiar, successori i internacional privat
- altres serveis de consultoria i assistència jurídica, com ara la representació davant un tri-

bunal competent, registre o autoritat pública en l’àmbit no contenciós, i, en particular, res-
pecte a l’execució dels actes jurídics

741116 Serveis de subhastes dels tribunals de justícia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis exercits per l’alienació d’actius mitjançant subhastes de tribunals de justícia

741117 Serveis jurídics ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament al client sobre els seus drets i obligacions jurídiques
- els serveis d’informació sobre qüestions jurídiques ncaa
- els serveis de custòdia de documents i repartiment d’herències

741211 Serveis d’auditoria financera
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’examen dels llibres i registres comptables i altres documents d’una organit-

zació per determinar si el balanç d’aquesta reflecteix amb claredat i exactitud la seva situ-
ació patrimonial en una data determinada, i si els resultats de les seves operacions durant
l’exercici que finalitza en aquesta data han estat registrats d’acord amb criteris compta-
bles generalment admesos

741212 Serveis de revisió de comptes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de verificació de balanços anuals, intermedis i altre tipus de documentació

comptable, l’abast dels quals és més restringit que el d’una auditoria

741213 Serveis de compilació d’estats financers
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de compilació d’estats financers a partir de la informació subministrada del cli-

ent, sense verificació, ni garantia particular
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de preparació de la declaració de l’impost de societats, quan s’efectua conjun-

tament amb la compilació d’estats financers a canvi d’una sola retribució



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 405

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de preparació de l’impost de societats quan estan dissociats (vegeu 741230)

741214 Serveis de comptabilitat ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de certificacions, taxacions, preparació de documents proforma i altres serveis

de comptabilitat
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de comptabilitat que formen part de serveis d’administració (vegeu 741412)

741220 Serveis de tenidoria de llibres, excepte declaracions d’impostos
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de tenidoria de llibres consistents en la classificació i registre dels llibres de

comptabilitat de les operacions d’una empresa expressades en termes monetaris o en
una altra unitat de mesura

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de tenidoria de llibres relacionats amb les declaracions dels impostos (vegeu

741230)

741230 Serveis d’assessorament fiscal
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament a empreses i particulars amb la finalitat de minimitzar-ne els

impostos
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’elaboració i justificació dels estats financers o documents en resposta a re-

queriments de les autoritats fiscals
- els serveis que consisteixen en assistir les empreses en la planificació i control i preparar

els documents requerits per la llei

741311 Serveis d’estudis de mercat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’anàlisi de mercat, anàlisi de la competència i del comportament del consumidor
- serveis de l’explotació de monografies d’investigació, estadístiques, models econo-

mètrics, enquestes i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’enquestes d’opinió (vegeu 741312)
- els serveis de publicitat (vegeu 74401)

741312 Serveis d’enquestes d’opinió pública
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’investigació dirigits a reunir informació sobre l’opinió pública en relació amb

qüestions econòmiques, polítiques, socials i d’altres tipus
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’investigació similars destinats a reunir informació sobre els comportaments i

les preferències dels consumidors (vegeu 741311)

741411 Serveis de consultoria i gestió empresarial, en general
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament, orientació i assistència operativa prestats a les empreses

per ajudar-les a fixar la seva política i estratègia i dur a terme la seva planificació, estructu-
ració i control global:
- definició de les polítiques
- determinació de l’estructura organitzativa que millor s’adeqüi als objectius
- determinar la forma jurídica i els plans estratègics
- organitzar els informes i els controls de gestió, els plans de reconversió, les inspecci-

ons, els programes d’augment dels beneficis i similars

741412 Serveis de consultoria en gestió financera, excepte els impostos de societats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament, orientació i assistència operativa prestats a les empreses en

qüestions financeres:
- la gestió del capital circulant i de la liquiditat
- la determinació de l’estructura apropiada del capital
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- l’anàlisi i el desenvolupament de les propostes comptables d’inversió de capital
- l’establiment de procediments comptables i de controls pressupostaris
- la valoració d’empreses anterior a la fusió o bé l’adquisició

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de corredoria de valors i administració de fons (vegeu 671210)
- els serveis d’assessorament a curt termini sobre la gestió que presten, normalment, els

intermediaris financers (vegeu 671210)

741413 Serveis de consultoria en gestió comercial
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament, orientació i assistència operativa prestats a les organitzaci-

ons sobre estratègia de mercat i comercialització:
- anàlisi i formulació d’una política de preus i de serveis al client
- direcció de les vendes i formació del personal
- organització dels canals de distribució
- organització del procés de distribució i altres qüestions relacionades amb l’estratègia

comercial
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de publicitat (vegeu 744012)
- els serveis de relacions públiques (vegeu 741416)

741414 Serveis de consultoria en gestió de recursos humans
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament, orientació i assistència operativa prestats a una organització

sobre administració de recursos humans:
- control de les funcions del personal i desenvolupament de recursos humans
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de selecció i col·locació de personal (vegeu 74501)

741415 Serveis de consultoria en gestió de la producció
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament, orientació i assistència operativa en gestió de producció:
- augment de la productivitat, reducció dels costos de producció i millora de la qualitat de la

producció
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de gestió d’estocs, control de temps i la vigilància de les normes de seguretat
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’assessorament i disseny de plantes de fabricació i processos industrials (ve-

geu 742036)

741416 Serveis de consultoria en relacions públiques
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament, orientació i assistència operativa prestats a les empreses o a

persones per millorar-ne la imatge i les relacions amb l’exterior
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’enquestes d’opinió (vegeu 741312)
- els serveis de planificació i creació de publicitat (vegeu 744012)

741417 Serveis de consultoria sobre direcció i gestió empresarial ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament, orientació i assistència operativa relacionats amb altres

qüestions ncaa
- els serveis de consultoria sobre desenvolupament industrial, turístic, regional i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de caràcter tècnic o científic (vegeu 74203)

741421 Serveis d’administració de projectes, excepte de construcció
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de coordinació i supervisió de recursos per preparar, dirigir i dur a terme un

projecte per compte d’un client. Els serveis d’administració de projectes poden consistir
en la realització de:
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- pressupostos
- contractació de serveis públics
- coordinació del treball realitzat per subcontractistes
- inspecció i control de qualitat

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’administració de projectes de construcció (vegeu 742040 i 742060)

741422 Altres serveis afins a l’administració ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis afins a l’administració ncaa, excepte els serveis d’administració de valors en

cartera

741510 Serveis de gestió de societats de cartera (holdings)
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’administració prestats per societats de cartera a les seves filials

74202 Serveis tècnics d’arquitectura

Nota: Els serveis tècnics d’arquitectura no s’han de referir necessàriament a un projecte de
nova construcció. Poden consistir, per exemple, en l’assessorament sobre qüestions de
manteniment, renovació o restauració d’edificis

742021 Serveis tècnics d’assessorament i consultoria de projectes arquitectònics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assistència, assessorament i consultoria sobre qüestions arquitectòniques i

afins
- la realització d’estudis preliminars sobre l’emplaçament, destinació de la construcció,

condicions climàtiques i ambientals, així com limitacions pressupostàries i programació
de les fases de construcció del projecte

- altres serveis d’assistència, assessorament i consultoria que puguin afectar la construcció
d’un projecte

742022 Serveis tècnics de disseny arquitectònic
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de disseny arquitectònic d’edificis i altres estructures; poden consistir en una o

vàries de les tasques següents:
- els serveis de disseny de l’avantprojecte, que consisteixen en determinar, juntament

amb el client, el caràcter essencial del projecte amb l’objectiu de definir-ne la destina-
ció, necessitats de l’espai, limitacions pressupostàries i planificar-ne la durada

- els serveis de preparació dels esquemes de la planta de l’edifici, el seu emplaçament i
els espais exteriors

- els serveis de desenvolupament del projecte que consisteixen en un dibuix més precís
del projecte i del seu emplaçament, forma, materials, estructura, sistemes mecànics i
elèctrics i costos de producció previstos

- els serveis de disseny del projecte definitiu, que consisteixen en la realització dels plà-
nols i especificacions requerides per a la seva presentació

742031 Serveis tècnics d’assessorament i consultoria en enginyeria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament i assistència sobre qüestions tècniques:

- els estudis preliminars de viabilitat tècnica, els estudis d’impacte ambiental, l’avaluació
econòmica del projecte i similars

- els serveis tècnics d’assessorament i consultoria previs a la redacció d’uin projecte
- els serveis d’assessorament tècnic sobre instal·lacions existents o en els casos de con-

flicte
- els serveis de peritatge d’instal·lacions estructurals, mecàniques i elèctriques i en

aquells casos en què existeixi litigi
Aquesta subcategoria comprèn també:
- altres serveis consultius científics ncaa

742032 Serveis de disseny tècnic per a la construcció de fonaments i estructures d’edificis
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de disseny tècnic estructural dels murs de càrrega d’edificis residencials i

d’oficines, industrials i oficials
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- els serveis d’elaboració de plànols preliminars i del projecte
- els serveis de preparació dels plànols d’execució o de les especificacions definitives per

compte de l’autoritat contractant per a la construcció d’edificis
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis tècnics per a edificis que constitueixen part integrant del servei de disseny tèc-

nic d’una obra d’enginyeria civil corresponent a una planta o bé una instal·lació de la pro-
ducció (vegeu 742034, 742035 i 742036, respectivament)

742033 Serveis de disseny tècnic d’instal·lacions mecàniques i elèctriques per a edificis
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de disseny tècnic d’instal·lacions mecàniques i elèctriques de:

- les xarxes elèctriques, el sistema d’enllumenat, els sistemes d’alarmes contra incendis,
els sistemes de comunicacions i altres tipus d’instal·lacions elèctriques per a tot tipus
d’edificis

- els serveis de calefacció, els sistemes de ventilació i aire condicionat, refrigeració i al-
tres tipus d’instal·lacions mecàniques per a tot tipus d’edificis

742034 Serveis de disseny tècnic per a la construcció d’obres d’enginyeria civil
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de disseny tècnic per a les obres públiques, com ara:

- ponts i viaductes, embassaments, basses d’aigua de la pluja, murs de contenció, siste-
mes d’irrigació i altres obres de contenció de l’aigua

- túnels, carreteres i carrers, inclosos els intercanviadors i altres obres
- rescloses, canals, molls i ports
- les obres de sanejament i subministrament d’aigües, com ara les xarxes de distribució

d’aigües i clavegueram
- les estacions de depuració d’aigües, residus industrials i residus sòlids i altres projectes

d’obres públiques
- la preparació de plànols preliminars, desenvolupament del projecte, especificació dels

plans d’execució o bé de les especificacions definitives per compte de l’autoritat con-
tractant per a la construcció de les obres públiques

742035 Serveis de disseny tècnic del procés i la produccció industrials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de disseny tècnic de processos, procediments i instal·lacions de producció in-

dustrial
- la preparació de plànols preliminars, desenvolupament del projecte, especificació dels

plans d’execució o bé de les especificacions definitives per compte de l’autoritat contrac-
tant per al disseny tècnic del procés i la produccció industrials

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de disseny i muntatge de material de control del procés industrial, fins i tot el

destinat a les instal·lacions de producció automatitzada (vegeu 333010)
- la inspecció tècnica de les obres de projectes industrials durant la fase de construcció

(vegeu 742060)
- els serveis de disseny industrial integrat per a projectes industrials (vegeu 742040)

742036 Serveis de disseny tècnic ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- altres serveis de disseny tècnic especialitzat, com ara:

- el disseny tècnic acústic i de vibracions
- el disseny de sistemes de control del trànsit
- el disseny de desenvolupament de prototips i dissenys tècnics detallats de nous pro-

ductes
- altres serveis de disseny tècnic especialitzat

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de disseny estàtic i disseny complet de productes que no requereixin coneixe-

ments tècnics complexos, com ara el mobiliari (vegeu 748713)

742037 Serveis tècnics d’enginyeria ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’enginyeria geotècnica que proporcionen a enginyers i arquitectes informació

sobre el subsòl necessària per a projectes diversos
- els serveis d’enginyeria sobre aigües freàtiques, fins i tot l’avaluació dels recursos freàtics
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- els estudis sobre la contaminació i el control de qualitat de les aigües freàtiques
- els serveis d’enginyeria especialitzats en la corrossió
- els serveis d’investigació d’errors i avaries
- altres serveis que requereixen el peritatge dels enginyers

742040 Serveis integrats d’enginyeria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’enginyeria integrats per a la construcció de tot tipus de projectes, com ara

les infraestructures de transport, obres de subministrament d’aigua i sanejament, instal·-
lacions industrials i altres obres de construcció

- els serveis de planificació i serveis previs a la inversió
- el disseny preliminar i definitiu, inclosos tots els serveis necessaris de disseny estructural,

mecànic i elèctric
- els serveis d’estimació dels costos, la programació de la construcció i la preparació de les

especificacions dels concursos
- els serveis d’inspecció i acceptació dels treballs contractats, així com els serveis tècnics
- qualsevol altre servei tècnic prestat al client quan forma part d’un conjunt integrat de ser-

veis destinats a un projecte
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de disseny i muntatge de material de control de processos industrials i de plan-

tes automatitzades (vegeu 333010)

742051 Serveis de planificació urbana
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’elaboració de programes sobre ordenació del territori, selecció, control i uti-

lització dels solars, xarxes viàries i serveis per a aquests solars amb l’objectiu de crear i
mantenir un desenvolupament urbà coordinat

- els serveis d’estudis de viabilitat
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’estudis d’impacte ambiental i avaluacions econòmiques de programes de

desenvolupament urbà
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de promoció i venda d’edificis no residencials (vegeu 701112)

742052 Serveis d’arquitectura paisatgística
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de planificació i disseny paisatgístic de parcs, zones comercials i residencials i

similars:
- l’elaboració de plànols de les obres i del terreny, especificacions i càlculs dels costos de

la urbanització del terreny, amb la delimitació de la zona, la vegetació que s’hauria de
plantar, així com les instal·lacions, com ara les zones de passeig i les zones d’estacio-
nament

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’inspecció del treball durant la construcció

742060 Serveis de gestió de projectes relacionats amb la construcció i les obres d’enginyeria civil
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gestió de projectes de construcció i enginyeria per compte del propietari o

client amb la finalitat de garantir que les obres de construcció estiguin d’acord amb el dis-
seny definitiu

- els serveis prestats tant en les oficines com sobre el terreny, com ara els següents:
- la inspecció de la construcció, inclosa l’aprovació final
- la preparació dels informes de situació
- la planificació i programació
- l’elaboració d’estimacions de costos per a les diferents fases del projecte
- la publicació i examen de les ofertes
- l’adjudicació de contractes (arquitectura, enginyeria i construcció)
- el control de flux de documents
- el control de costos
- l’adquisició de materials o equipaments per compte del propietari o client
- altres tipus d’assessoraments sobre qüestions de gestió que puguin sorgir durant la

construcció
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Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de gestió de projectes diferents dels projectes de construcció i enginyeria civil

(vegeu 741421)

742071 Serveis de prospecció geològica, geofísica i d’altres tipus de prospecció científica
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de consultoria geològica, geofísica, geoquímica i altres tipus de consultoria ci-

entífica relacionats amb la localització de dipòsits de minerals, petroli, gas i aigües subter-
rànies

742072 Serveis de topografia subterranis
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’obtenció de dades sobre el subsòl amb diferents mètodes:
- els serveis sismogràfics, gravimètrics i magnetomètrics
- altres mètodes de topografia subterrània
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de perforació i sondatge de proves (vegeu 451210)

742073 Serveis de topografia de superfície
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’obtenció de dades sobre la configuració, situació i delimitació d’una part de

la superfície terrestre per diferents mètodes, incloent aixecaments topogràfics, fotogra-
mètrics i hidrogràfics, amb l’objectiu de preparar mapes

Aquesta subcategoria comprèn també:
- la recollida de dades per satèl·lit

742074 Serveis de cartografia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de cartografia consistents en l’elaboració i revisió de mapes de tot tipus (de

carreteres, cadastrals, topogràfics, planimètrics, hidrogràfics) utilitzant els resultats d’es-
tudis realitzats, altres mapes i altres fonts d’informació

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de predicció meteorològica
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els mapes publicats (vegeu 22113)
- els atles publicats (vegeu 22114)
- els globus terraquis publicats (vegeu 22115)

742075 Serveis de consultoria tècnica, excepte la consultoria en enginyeria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’especialistes en mineralogia, petrologia, geoquímica i geodèsia

743011 Serveis d’anàlisis i assajos de composició i puresa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assajos i anàlisis de les propietats químiques i biològiques de: residus (ur-

bans i industrials), aire, aigua, combustibles, metalls, sòl, minerals, aliments i productes
químics

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’assajos i anàlisis en microbiologia, bioquímica, bacteriologia i similars
- els serveis d’assajos i controls veterinaris relacionats amb la producció d’aliments
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’anàlisis mèdiques (vegeu 851416)

743012 Serveis d’anàlisis i assajos de propietats físiques dels productes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assajos i anàlisis de les propietats físiques, com ara la resistència, la ductili-

tat, la conductivitat elèctrica i radioactivitat dels metalls, els plàstics, els tèxtils, la fusta, el
vidre, el formigó i altres materials

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de les proves de duresa, resistència als cops, resistència a la fatiga i dels efec-

tes provocats per les altes temperatures
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743013 Serveis d’anàlisis i assajos de sistemes mecànics i elèctrics integrats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assajos i anàlisis de les característiques mecàniques i elèctriques de maqui-

nàries completes, motors, automòbils, instruments, eines, equip de comunicació i qualse-
vol altre equip amb components mecànics i elèctrics

Nota: els assajos es poden dur a terme utilitzant maquetes o models d’embarcacions, aero-
naus, preses i similars.

743014 Serveis d’inspecció tècnica de vehicles automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’inspecció tècnica periòdica de vehicles de motor: automòbils, motocicletes,

autobusos, camions i altres vehicles de transport per carretera
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de reparació de vehicles de motor i motocicletes vegeu 50201, 50402 i 504040)
- els serveis d’avaluació de danys (vegeu 672010)

743015 Serveis d’inspecció tècnica, excepte vehicles automòbils

Nota: en aquests serveis d’assajos d’anàlisis tècniques o científiques no es modifica l’objec-
te d’assaig
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’homologació de naus, aeronaus, preses i similars
- els serveis d’homologació i autentificació d’obres d’art
- els serveis d’inspecció radiològica de soldadures
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’avaluació de danys per compte de companyies d’assegurances (vegeu

672010)
- els serveis d’inspecció tècnica de vehicels (vegeu 743014)

743016 Serveis d’anàlisis i assajos tècnics ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’anàlisis mèdiques (vegeu 851416)

744011 Serveis de venda o arrendament d’espai o temps publicitaris
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’intermediació en la venda d’espai o temps publicitaris en diferents mitjans de

comunicació: premsa, ràdio, televisió i plafons publicitaris

744012 Serveis de planificació, creació i col·locació de publicitat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de planificació i creació de publicitat tramesa mitjançant els mitjans publicitaris
Aquesta subcategoria comprè també:
- els serveis de planificació (sense producció) d’objectes o pel·lícules publicitàries
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de fotografia relacionats amb la publicitat (vegeu 748123)
- els serveis d’investigació de mercats (vegeu 741311)
- els serveis de relacions públiques (vegeu 741416)
- els serveis de producció de pel·lícules de publicitat (vegeu 921131)

744013 Serveis de publicitat ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de difusió de mostres i altres materials publicitaris

744020 Venda d’espais publicitaris ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- la venda d’espais publicitaris en edificis, vehicles i similars, directament pel propietari
Aquesta subcategoria comprèn també:
- la venda de drets de denominació de torneigs, estadis i similars
- la inclusió de productes en pel·lícules i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- la venda d’espais publicitaris per compte d’altri (vegeu 744011)
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745011 Serveis de selecció de personal directiu i executiu
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de recerca i selecció de personal directiu (alts executius i directors) per compte

d’altri
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de redacció de descripcions de funcions, la selecció i l’examen de candidats,

la verificació de referències i similars
- els serveis d’ajuda a la redacció de currículum

745012 Serveis de col·locació de personal d’ajuda per a oficines i altres empleats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de selecció i col·locació de personal no directiu per compte d’altri

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de redacció de descripcions de funcions, la selecció i l’examen de candidats,

la verificació de referències i similars
- els serveis d’ajuda a la redacció de currículum
Nota: entre aquestes ocupacions es poden enumerar les següents: secretaris, personal ad-

ministratiu, recepcionistes, comptables, operadors d’introducció de dades, mecanògrafs,
operadors de tractament de text, infermers, servents, tripulants d’embarcacions i similars.

74502 Serveis de subministrament de personal
Aquesta categoria comprèn:
- els serveis de subministrament als clients, amb caràcter temporal principalment de perso-

nal ja contractat i retribuït per la mateixa agència

745021 Serveis de subministrament de personal d’ajuda per a oficines
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de subministrament de personal, com ara secretaris, administratius, recepcio-

nistes, comptables, operadors d’introducció de dades, mecanògrafs i similars

745022 Serveis de subministrament de personal d’ajuda domèstica
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de subministrament de servents, mainaders, majordoms, personal de compa-

nyia i similars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de neteja (vegeu 747013)
- els serveis de jardineria (vegeu 014112)
- els serveis de llars que utilitzen el servei domèstic (vegeu 950010)

745023 Serveis de subministrament de personal per al comerç o la indústria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de subministrament de treballadors de la construcció, treballadors encarregats

del manteniment, conductors, muntadors de màquines, mossos d’equipatge, carregadors
i altres tipus de personal per al comerç i la indústria

745025 Serveis de subministrament d’altres tipus de personal
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de subministrament de professors
- els serveis de subministrament de metges
- els serveis de subministrament d’executius
- els serveis de subministrament de personal ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de representants d’actors, artistes i esportistes (vegeu 748717)
- els serveis de representants d’editors, productors i similars, de llibres, obres d’art i altres

(vegeu 748717)

746011 Serveis d’investigació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’investigació de casos presentats pel client relatius a crims, robatoris, fraus,

furts en els comerços, desfalcs, persones desaparegudes, assumptes familiars i altres ac-
tivitats legals o il·legals

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’informació financera sobre els clients (vegeu 748711)
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746012 Serveis de consultoria en seguretat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’anàlisis i assessorament de les necessitats del client sobre el tipus de segu-

retat més adequada o bé la millora d’un sistema de seguretat ja existent
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de consultoria en seguretat informàtica (vegeu 721010)

746013 Serveis de vigilància de sistemes d’alarma
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de vigilància i manteniment de sistemes d’alarma de robatori i incendi per mitjà

de la recepció de senyals d’alarma
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de confirmació o comprovació que tots els sistemes funcionin degudament i

gestionar l’avís als agents de policia, bombers o qualsevol altre tipus de personal designat
per aquest servei

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’instal·lació de sistemes d’alarma (vegeu 453121 i 413122)

746014 Serveis de vehicles blindats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de vehicles blindats per recollir i entregar diners o bé altres articles de valor

amb personal contractat per protegir directament aquestes propietats durant el seu trans-
port

746015 Serveis de guardes de seguretat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de vigilància per a la protecció personal i privada, de propietats industrials i

comercials, contra el foc, el robatori, els actes de vandalisme o les violacions d’establi-
ments i domicilis

- els serveis de guardaespatlles, gossos guardians, vigilància d’aparcament i serveis de
control d’entrada

746015 Serveis de seguretat ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de detecció sistemàtica de seguretat
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’assessorament i consultoria en seguretat informàtica (vegeu 721010)

747011 Serveis de desinfecció, desratització i desinsectació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de desinfecció, desratització i desinsectació d’insectes, paràsits i rosegadors

en habitatges i altres edificis
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de control de plagues agropecuàries (inclosos els conills) (vegeu 014111)
- els serveis d’impregnació de la fusta (vegeu 201090)

747012 Serveis de neteja de finestres
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de neteja de finestres en habitatges i altres edificis
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de neteja exterior de finestres utilitzant bastimentada

747013 Serveis de neteja tradicional
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de neteja d’habitatges i altres edificis comercials, administratius i industrials
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de neteja i encerada de terres, neteja de parets interiors, poliment de mobles i

altres serveis de neteja

747014 Serveis de neteja especialitzada
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de neteja d’hospitals, sales d’ordinadors i altres edificis especials
- els serveis de neteja especialitzada de dipòsits i cisternes
- els serveis d’esterilització d’objectes o locals
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747015 Serveis de neteja de forns i xemeneies
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de manteniment d’instal·lacions de calefacció central (vegeu 282290 i 453311)

747016 Serveis industrials de neteja ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de neteja d’autobusos, metros, trens, avions, vaixells i altres equips de trans-

port
- els serveis industrials de neteja ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de neteja d’exteriors d’edificis amb vapor i raig de sorra (vegeu 454512)
- els serveis de rentatge de catifes i tapissos (vegeu 930113)
- els serveis de neteja de locals agropecuaris (galliners, corts i similars) (vegeu 01421020)
- els serveis de neteja de fosses sèptiques (vegeu 900012)
- els serveis de neteja de vehicles automòbils (vegeu 502031)

74811 Plaques i pel·lícules fotogràfiques exposades, excepte les cinematogràfiques

Nota: aquesta categoria comprèn el bé en si mateix, no només el servei, i és per aquest mo-
tiu que es referencia el Sistema harmonitzat (SH). Això es realitza per mantenir la coherència
amb les classificacions de comerç exterior

748122 Serveis de retrats fotogràfics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de retrats a persones en estudis o altres llocs, com ara les fotografies d’identi-

ficació o passaports, els retrats de nens, els retrats familiars o militars, les fotografies de
modes i altres fotografies de grups

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de màquines fotogràfiques accionades per monedes

Nota: en aquests serveis s’inclou, en general, el revelatge i la impressió de les fotografies
d’acord amb les instruccions del client

748122 Serveis de retrats fotogràfics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de retrats a persones en estudis o altres llocs, com ara les fotografies d’identi-

ficació o passaports, els retrats de nens, els retrats familiars o militars, les fotografies de
modes i altres fotografies de grups

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de màquines fotogràfiques accionades per monedes

748123 Serveis de fotografia publicitària i serveis afins
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de fotografia destinada a la publicitat: edificis, persones i altres temes per a re-

lacions públiques, fullets publicitaris, anuncis de premsa o catàlegs d’aliments i begudes

748124 Serveis de fotografia per a cerimònies i altres esdeveniments d’actualitat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de fotografia d’esdeveniments d’actualitat, com ara noces, graduacions, con-

gressos, recepcions, desfilada de modes i similars
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’esdeveniments esportius i altres
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de fotògrafs independents de notícies (vegeu 924010)

748125 Serveis de fotografia aèria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de fotografia de paisatges, estructures i altres superfícies des d’avions
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’enregistrament fotogramètric i la recollida de dades per satèl·lits (vegeu

742073)

748126 Altres serveis de fotografia especialitzada
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de fotografia submarina, fotografia mèdica, biològica i fotomicrogràfica
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Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de fotògrafs independents per a notícies (vegeu 924010)

748131 Serveis de laboratori de revelatge fotogràfic
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de revelatge de negatius i la impressió de fotografia per a tercers d’acord amb

les instruccions del client
Nota: aquests serveis poden incloure l’ampliació de negatius o diapositives, el processa-

ment en blanc o negre, la impressió en color, els duplicats de negatius i diapositives.
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de preparació de diapositives
- els serveis de conversió de fotogrames en altres suports

748132 Serveis de laboratori de revelatge fotogràfic
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de revelatge de pel·lícules d’afeccionats i clients comercials
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de còpia de pel·lícules i mitjans audiovisuals
- els serveis de conversió de pel·lícules fotogràfiques en altres suports
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de producció de pel·lícules de les indústries del cinema i la televisió (vegeu

921132)

748133 Serveis de restauració, còpia i retocat de fotografies
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de restauració de fotografies antigues
- els serveis de còpia de fotografies, retocs i efectes fotogràfics especials

748134 Altres serveis de fotografia ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de fotocòpies (vegeu 748512)

748210 Serveis d’envasament i empaquetatge per compte d’altri
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’empaquetatge per compte d’altri de mercaderies: productes alimentaris, far-

macèutics, cosmètics i productes de neteja i de ferreteria, mitjançant un procés automa-
titzat o manual

- els serveis d’embolcall de paper plegat o arrissat
- els serveis de farciment i tancament d’envasos i l’ompliment d’ampolles i aerosols
- els serveis d’empaquetatge d’objectes de regal i paquets postals
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de rotulació i etiquetatge de paquets
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’empaquetatge de productes agropecuaris per als mercats primaris (vegeu

014111)
- els serveis limitats exclusivament a la impressió sobre els materials d’envasament (vegeu

222232)
- els serveis d’empaquetatge i envasament relacionats amb el transport (vegeu 63)
- els serveis de disseny d’envasos (vegeu 748413)

Nota: si els serveis d’empaquetatge per compte propi van associats a la fabricació o a la co-
mercialització del producte (vegeu 51 i 52).

748511 Serveis de contestació de trucades telefòniques
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’informació telefònica i els serveis de despertadors telefònics
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de domiciliació de trucades telefòniques
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de radiolocalització (vegeu 642013)

748512 Serveis de fotocòpia i reprografia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’heliografia, fotocòpia, mimeografia, reproducció fotoestàtica i altres serveis

de reprografia
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Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’impressió (vegeu 22)

748513 Serveis de traducció
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de traducció de textos d’una llengua a l’altra

748514 Serveis d’interpretació
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’interpretació de forma oral

748515 Serveis generals de secretaria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de la lectura de proves
- els serveis de secretaria ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’impressió (vegeu 22)

748520 Serveis de recopilació de llistes per a trameses per correu i serveis de trameses per correu
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de trameses de materials (com ara material publicitari, material informatiu o

qualsevol altres tipus de material) amb la retolació, ensobrada manual, segellat, despatx i
tramesa per correu

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de missatgeria (vegeu 64121)
- els serveis d’entrega de material publicitari (vegeu 744013)

748610 Serveis de centres d’atenció telefònica
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de relació amb el client i serveis d’intermediació tècnica amb el client per

compte d’altri:
- els centres de recepció de trucades, els serveis de resposta mitjançant distribució auto-

màtica de trucades, integració ordinador-telèfon o sistemes de resposta vocal interactiva:
- serveis de formulació de comandes
- serveis d’informació sobre productes
- serveis d’atenció a les reclamacions

- els centres d’emissió de trucades, serveis relacionats amb la venda i comercialització
dirigides als clients:
- serveis d’estudis de mercat
- serveis de comercialització directa
- serveis de comprovacions d’adreces

748711 Serveis d’informació financera sobre clients
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’informació sobre la qualificació del grau de solvència de particulars o empreses
- els serveis d’avaluació de la situació i antecedents financers del client

748712 Serveis de gestió de cobraments
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de cobrament de comptes, xecs o lletres i el gir dels diners al client
- els serveis de cobrament de fons regulars (com ara factures de serveis públics) i de comp-

tes morosos
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de la compra de deutes i pagaments pendents i la posterior recuperació

748713 Serveis especialitzats de disseny
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de disseny per a la comunicació: disseny gràfic i disseny fotogràfic
- els serveis de disseny de mobles
- els serveis de decoració d’interiors
- els serveis d’elaboració de projectes de decoració interior
- els serveis de disseny estètic d’altres productes de consum (envasos i similars)
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de disseny de productes industrials (vegeu 742036)
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- els serveis de disseny gràfic publicitari (vegeu 744012)

748714 Altres serveis d’assessorament, com ara agència comercial i taxació, excepte els relatius als
béns immobiliaris
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assessorament especialitzat, excepte els serveis immobiliaris, assegurances

i enginyeria, com ara els serveis especialitzats en art, serveis especialitzats prestats a tri-
bunals de justícia i similars

748715 Serveis d’organització d’exhibicions, fires i congressos
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’organitzacions de fires o exposicions comercials a intervals periòdics o even-

tuals
- els serveis d’organització de reunions o congressos científics o culturals
- els serveis de subministrament i instal·lació d’equipaments d’exhibició relacionats amb

l’organització d’exposicions
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’explotació d’instal·lacions artístiques (vegeu 923210)
- els serveis d’organització d’esdeveniments esportius (vegeu 926212)

748717 Altres serveis comercials ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’oferiment a editors, productors i similars de llibres, obres d’art i altres
- els serveis d’emissió de cupons de reducció de preus i segells de regals
- els serveis de gestió de drets d’autor i els seus ingressos, excepte les pel·lícules
- els serveis de gestió de drets relacionats amb la propietat industrial (patents, llicències,

marques comercials i franquícies)
- els serveis de subhasta diferents dels relacionats a procediments jurídics
- els serveis de lectura de comptadors domèstics de calefacció, aigua, gas i electricitat
- els serveis de contractació i selecció artístiques
- altres serveis comercials ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis relacionats amb la publicitat i promoció de vendes (vegeu 7440)
- els els serveis de gestió de drets cinematogràfics (vegeu 921210)

L SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA
LL SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA

75 SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA

751111 Serveis executius i legislatius de l’Administració pública
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis prestats pels òrgans consultius i de control de les diferents administracions

751112 Serveis pressupostaris i fiscals de l’Administració pública
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’administració i supervisió d’assumptes financers i fiscals
- els serveis d’aplicació de sistemes d’impostos, recaptació de drets o impostos sobre

béns i investigació de casos d’evasió d’impostos
- els serveis d’administració d’hisenda i el deute públic

751113 Serveis generals de planificació econòmica i social i d’estadística de l’Administració
pública

Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d‘administratius dedicats a una planificació general econòmica i social:
- els serveis prestats pels instituts d’estadística i de planificació dels diferents nivells de

l’administració
- els serveis prestats per les altres oficines i departaments que formulen, coordinen i, amb

freqüència, supervisen l’aplicació de plans i programes generals econòmics i socials

751114 Serveis públics per a investigacions fonamentals de l’Administració pública
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d‘administratius prestats per oficines, departaments i similars estatals que pro-

porcionen fons o duen a terme investigació fonamental
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751115 Altres serveis administratius de l’Administració pública
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis administratius i de suport als assumptes públics de caràcter estatal que no es

puguin adscriure a cap de les quatre subcategories anteriors
- els serveis de departaments relacionats amb l’administració de territoris sense autogo-

vern
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’organització de les eleccions

751211 Serveis de regulació i gestió de les activitats educatives
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gestió, funcionament, inspecció i suport a tots els centres d’ensenyament i

a qualsevol altra institució educativa
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis públics d’informació relatius al sistema educatiu en general proporcionats per

diversos organismes i oficines de l’Estat
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’educació (vegeu 80)

751212 Serveis de regulació i gestió de les activitats sanitàries
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gestió, funcionament, inspecció i suport a clíniques, hospitals i convales-

cència prestada a domicili
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de gestió, funcionament i suport de la salut pública, de detecció de malalties,

de control demogràfic, de bancs d’òrgans i similars
- els serveis de regulació i gestió de serveis socials
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de prestacions per malaltia (vegeu 753011)
- els serveis socials (vegeu 853)
- els serveis sanitaris (vegeu 851)

751213 Serveis de regulació i gestió d’habitatge i urbanisme
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de foment, supervisió i avaluació de les activitats de construcció d’habitatges i

normatives d’habitatges, excepte les normatives de construcció
- els serveis de control dels lloguers i de les normes de selecció per a la subvenció pública

d’habitatges
- els serveis de difusió d’informació pública sobre l’habitatge
- els serveis de planificació de nous nuclis de població o projectes de restauració
- els serveis administratius públics relacionats amb la recollida i eliminació d’escombraries,

el funcionament del sistema de clavegueram i la neteja de la via pública
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de subministrament d’aigua, sanejament i enllumenat públic
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de sanejament públic (vegeu 90)

751214 Serveis de regulació i gestió d’activitats recreatives, culturals i religioses
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis que fomenten i subvencionen determinades activitats culturals, esportives i re-

ligioses
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de suport als artistes individuals, així com a les organitzacions que promouen

activitats culturals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de promoció i organització d’espectacles esportius (vegeu 92621)
- els serveis d’explotació d’instal·lacions esportives (vegeu 926110)
- altres serveis recreatius (vegeu 92711)

751311 Serveis de regulació i gestió relacionats amb les activitats del sector agrari, la silvicultura, la
pesca i la caça
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Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de regulació i gestió d’activitats agrícoles (gestió de terrenys i ordenació de ter-

res), d’ordenació forestal i de reserves cinegètiques i pesqueres
- els serveis de reglamentació de les activitats primàries, l’estabilització dels mercats de

productes agropecuaris, la reforma agrària, la reglamentació i supervisió de normes de
pesca

Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’intervenció pública directa o per mitjà de subvencions per a la regulació

751312 Serveis de regulació i gestió relacionats amb els combustibles i l’energia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gestió de les activitats energètiques
- els serveis de reglamentació de les activitats energètiques, gasolina i energia nuclear

751313 Serveis de regulació i gestió relacionats amb la mineria i els recursos minerals, la manufac-
tura i la construcció
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gestió de les indústries extractives, manufactureres i la construcció
- els serveis de la regulació de les activitats industrials, com ara la normalització de produc-

tes, reglamentació sanitària i veterinària
- els serveis de la reglamentació de les activitats de construcció, com ara l’elaboració de

normatives sobre edificis, concessió de llicències i la supervisió de normatives relatives a
la seguretat de les obres de construcció i de l’activitat minera

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’intervenció pública directa o per mitjà de subvencions per a la regulació
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis relacionats amb els combustibles minerals (vegeu 751312)

751314 Serveis de regulació i gestió relacionats amb el transport i les comunicacions
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de planificació, regulació, disseny i supervisió de les obres d’infraestructura en

els diferents mitjans de transport
- els serveis de regulació de normatives per al funcionament dels mitjans de transport
- els serveis de correus, telèfons, telègrafs i altres sistemes de comunicacions
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’intervenció pública directa o per mitjà de subvencions per a la regulació

751315 Serveis de regulació i gestió relacionats amb el comerç i l’hostaleria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de regulació de les activitats de comerç, hoteleria i restauració
- els serveis de regulació i seguiment sobre normativa del comerç a l’engròs i del comerç al

detall
- els serveis de concessió d’hotels i restaurants
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de definició de la normativa de la protecció al consumidor

751316 Serveis de regulació i gestió relacionats amb les activitats turístiques
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de promoció general del turisme i informació turística
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de funcionament de les oficines de turisme (vegeu 633013)

751317 Serveis de regulació i gestió relacionats amb projectes de desenvolupament de finalitats
múltiples
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis administratius oferts per oficines, departaments i programes que es dediquin a

la planificació, disseny, construcció, millora i funcionament de projectes amb finalitats
múltiples, com ara les polítiques de desenvolupament

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de definició de la normativa de la protecció al consumidor

751318 Serveis de regulació i gestió relacionats amb activitats econòmiques, comercials i laborals
Aquesta subcategoria comprèn:
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- els serveis de regulació per a la política econòmica general, política de comerç exterior i
política de mercats financers

- els serveis de regulació per a la política d’ocupació

751411 Serveis de personal per a l’Administració pública en general
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de gestió de recursos humans de les administracions públiques per a la selec-

ció i promoció, descripció dels llocs de treball, reglamentació del servei públic i assump-
tes similars

751412 Serveis auxilars per a l’Administració pública en general ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis administratius, operatius i de suport per a operacions centralitzades de compra

i subministrament, manteniment d’edificis ocupats o propietat de l’Estat
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de manteniment i emmagatzematge de registres i arxius de l’Estat

752111 Serveis d’afers exteriors de relacions exteriors, diplomàtics i consulars
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de representació diplomàtica i serveis consulars a l’estranger o en organismes

internacionals
- els serveis de cooperació cultural amb l’estranger
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis administratius prestats per les dependències encarregades de territoris sense

autogovern

752112 Serveis d’afers exteriors, de concessió d’ajuda econòmica
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis relacionats amb la cooperació i ajuda econòmica amb els països en desenvolu-

pament, es realitzi o no per conducte d’organismes internacionals
- els serveis d’ajuda internacional en forma de programa de socors a refugiats, de lluita

contra la fam i similars

752113 Serveis d’afers exteriors, de concessió d’ajuda militar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis relacionats amb l’ajuda militar acreditats davant governs estrangers o bé ads-

crits a organitzacions o aliances militars internacionals
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de contribucions a les forces internacionals de manteniment de la pau, inclosa

la cessió de tropes
- els serveis de direcció, supervisió i funcionament de les forces armades (exèrcit de terra,

d’aire, l’armada)

752211 Serveis de defensa militar
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis administratius públics d’assumptes de defensa militar
- els serveis administratius, operatius i de supervisió de:

- els assumptes de defensa militar: terrestre, naval, aèria i espacial
- enginyeria, transport i comunicacions
- personal, altres cossos i comandaments no destinats al combat
- forces auxiliars i de reserva assignades al ministeri de defensa

- els serveis d’abastament d’equipaments, estructures, subministraments i similars, així
com de serveis sanitaris per al personal militar

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis administratius i de suport de la investigació aplicada i el desenvolupament ex-

perimental destinats a la defensa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis administratius dels ministeris de defensa (vegeu 751115)
- els serveis relacionats amb l’ajuda militar a l’estranger (vegeu 752113)
- els serveis administratius dels tribunals de justícia militar (vegeu 752311)
- els serveis educatius de les escoles, col·legis i acadèmies militars (vegeu 80)
- els serveis dels hospitals militars (vegeu 85111)
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752212 Serveis de defensa civil
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis administratius, operatius i de suport de les forces de defensa civil
- els serveis de suport per als plans d’emergència i els exèrcits pràctics en què intervingui la

població i les institucions civils
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis del cos de policia i guàrdia civil (vegeu 752411)
- els serveis de protecció civil (vegeu 7525)

752311 Serveis administratius relacionats amb els tribunals de justícia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de funcionament dels tribunals civils administratius i penals, els tribunals mili-

tars i el sistema judicial en general
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’assistència jurídica gratuïta
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’assistència lletrada no gratuïta (vegeu 74111)

752312 Serveis administratius relacionats amb l’empresonament i la rehabilitació de delinqüents
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de funcionament de les presons, reformatoris i altres centres de presó
- els serveis de rehabilitació de delinqüents
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’ensenyament de les escoles que funcionen en presons (vegeu 804220)
- els serveis d’hospitals penitenciaris (vegeu 85111)

752411 Serveis de policia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de regulació de les forces de policies nacionals, autonòmiques i locals
- els serveis de policia relacionats amb l’ordenació del trànsit, registre d’estrangers, funcio-

nament dels laboratoris policials i administració dels fitxers dels detinguts

752412 Altres serveis d’ordre públic i la seguretat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis relacionats amb l’administració general, reglamentació i suport de les activitats

de promoció de l’ordre i la seguretat públics, així com l’elaboració de la política general
relacionada amb altres assumptes

- els serveis relacionats amb l’abastament en situacions d’urgència nacional derivades de
desastres, així com la difusió d’informació sobre aquests assumptes

752511 Serveis d’extinció i prevenció d’incendis
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’extinció i prevenció d’incendis dels cossos de bombers que depenen de les

autoritats públiques

752512 Altres serveis de protecció civil
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lluita contra inundacions i altres catàstrofes naturals
- els serveis de vigilància en platges i operacions de rescat en rius, llacs i muntanyes
- els serveis de protecció civil prestats per l’exèrcit i els cossos de policia

753011 Serveis de prestacions de malaltia, maternitat o invalidesa temporal
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’accidents de treball i malalties professionals

753012 Serveis de prestacions de jubilació, discapacitat o supervivència
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de revisió de la prestació d’invalidesa permanent

753013 Serveis de prestacions per desocupació
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’assistència social (vegeu 853)
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753014 Serveis de prestacions familiars
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de prestacions per maternitat (vegeu 753011)

M SERVEIS D’EDUCACIÓ
MM SERVEIS D’EDUCACIÓ

80 SERVEIS D’EDUCACIÓ

Nota: els serveis d’educació compresos en aquesta secció corresponen als nivells d’educa-
ció definits per la Classificació internacional normalitzada d’educació (CINE). L’educació es-
pecial, és a dir, els programes dirigits als nens i joves que, a causa de disminucions físiques,
emocionals o mentals, reben assistència especial o necessiten d’instal·lacions educatives
especials (normalment amb professors qualificats) forma part del sistema escolar regular i,
per tant, cal que es tingui en compte en tots els nivells d’ensenyament

801011 Serveis d’ensenyament infantil
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’educació proporcionats pels centres d’educació infantil, jardins d’infància o

seccions especials adscrites a col·legis d’educació primària, i el seu objectiu és el d’in-
troduir els nens de molt poca edat en un mitjà educatiu previ al de l’educació primària,
contribuint al desenvolupament físic, intel·lectual, social i moral dels nens

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de llars d’infants i els serveis d’atenció diürna d’infants (vegeu 853211 i

853212, respectivament)

801012 Serveis d’ensenyament primari, excepte l’infantil
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’educació primària o de primer nivell. Aquests serveis d’educació pretenen

impartir als nens una educació bàsica en diversos temes i es caracteritzen pel seu baix ni-
vell d’especialització

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis relacionats amb els programes d’alfabetització per a adults (vegeu 804210)

802111 Serveis d’ensenyament secundari de formació general obligatori
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis generals d’educació de nivell secundari en la seva primera etapa

Nota: aquests serveis d’educació consisteixen en l’educació que segueix als programes bà-
sics impartits en l’educació primària, però orientats d’una manera més temàtica i amb una
lleugera especialització. Els programes estan encaminats a preparar els estudiants per ac-
cedir a l’educació secundària general superior (postobligatòria), o a la formació professional
tècnica. L’educació obligatòria acaba normalment en aquest nivell.

802112 Serveis d’ensenyament secundari de formació general superior
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis generals d’educació de nivell secundari en la seva segona etapa
Nota: aquests serveis d’educació consisteixen en programes generals d’ensenyament que

inclouen una gran varietat de temes amb una major especialització que en la primera eta-
pa. Els programes estan encaminats a preparar l’ingrés en la universitat o en la formació
professional i tècnica superior, sense cap requisit especial previ.

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’ensenyament per correspondència (vegeu 804210)

802210 Serveis d’ensenyament secundari de formació tècnica i professional

80221010 Serveis d’ensenyament secundari de formació professional específica de grau mitjà
Aquest element comprèn:
- els serveis de l’ensenyament de la formació professional específica de nivell secundari

Nota: aquests serveis d’educació se centren en programes més especialitzats i imparteixen
coneixements tant teòrics com pràctics, la finalitat dels quals és preparar els estudiants per
a l’activitat en un camp professional determinat.
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80221020 Serveis d’ensenyament secundari de formació professional artístics de grau mitjà i elemen-
tal
Aquest element comprèn:
- els serveis d’ensenyaments artístics de grau elemental i mitjà
Nota: aquests serveis d’educació comprenen els programes, de grau mitjà i elemental, dels

ensenyaments de música, dansa i arts plàstiques i disseny, la finalitat dels quals és pro-
porcionar als estudiants una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels fu-
turs professionals de música, dansa, arts plàstiques i disseny d’aquest nivell.

Aquest element comprèn també:
- els serveis dels centres d’ensenyament militar per a suboficials

80221030 Altres serveis d’ensenyament secundari de formació tècnica i professional
Aquest element comprèn:
- els serveis d’ensenyament secundari de formació professional i tècnica de tipus escolar

especialment destinats a les necessitats dels estudiants amb disminució

803011 Serveis d’ensenyament de formació tècnica i professional de grau superior
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’ensenyament de formació professional específica de nivell postsecundari
- els serveis d’ensenyament de formació tècnica i professional especialitzats que no condu-

eixen a l’obtenció d’un títol universitari

Nota: aquests serveis d’educació se centren en programes postsecundaris de gran especia-
lització que imparteixen coneixements tant teòrics com pràctics, la finalitat dels quals és
preparar els estudiants per a l’activitat en un camp professional determinat.

803012 Altres serveis d’ensenyament superior
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’ensenyament superior que condueixen a l’obtenció d’un títol universitari o el

seu equivalent i que presten universitats o bé escoles tècniques universitàries

804111 Serveis d’ensenyament de conducció d’automòbils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’ensenyament encaminats a l’obtenció del permís de conduir cotxes, autobu-

sos, camions i motocicletes

804112 Serveis d’ensenyament de conducció d’aeronaus i embarcacions
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’ensenyament encaminats a l’obtenció de títols de pilot i patró d’embarcació
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’homologació (vegeu 632313)

80421010 Serveis d’ensenyament per a adults i formació professional contínua
Aquest element comprèn:
- els serveis d’ensenyament per a adults que no estiguin inclosos en l’ensenyament primari,

secundari o superior

80421020 Serveis d’ensenyament a distància
Aquest element comprèn:
- els serveis d’ensenyament impartits mitjançant programes de ràdio, de televisió o per cor-

respondència. Es poden tractar tant temes generals com professionals

804220 Altres serveis d’ensenyament
Aquesta subcategoria comprèn:
- altres serveis d’ensenyament que no poden definir-se pel seu nivell
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’ensenyament dedicats principalment a l’esport (vegeu 926213)

80422010 Serveis d’ensenyament en acadèmies

Nota: a les acadèmies s’imparteixen classes que condueixen a títols sense validesa.

80422020 Altres serveis d’ensenyament ncaa
Aquest element comprèn:
- les activitats dels professors independents
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N SERVEIS SANITARIS I VETERINARIS, SERVEIS SOCIALS
NN SERVEIS SANITARIS I VETERINARIS, SERVEIS SOCIALS

85 SERVEIS SANITARIS I VETERINARIS, SERVEIS SOCIALS

85111 Serveis hospitalaris
Aquesta categoria comprèn:
- els serveis hospitalaris (mèdics, laboratori, radiografia, allotjament i similars) que es pres-

ten a pacients interns

Aquesta categoria no comprèn:
- els serveis prestats en hospitals per a pacients externs (vegeu 85121)
- els serveis odontològics (vegeu 85131)
- els serveis d’ambulància (vegeu 851414)

851111 Serveis hospitalaris de cirurgia
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de reanimació, incloent-t’hi tant l’anestèsia com els processos preoperatoris i

postoperatoris

851112 Serveis hospitalaris de medicina
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de les diferents especialitats mèdiques prestats en hospitals, llevat de la cirur-

gia, la ginecologia i l’obstetrícia i la psiquiatria

851113 Serveis hospitalaris de ginecologia i obstetrícia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de maternitat, incloent-t’hi tant els serveis prestats a la mare com al nounat

851115 Serveis hospitalaris de psiquiatria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’hospitalització en psiquiatria infantil

851116 Altres serveis hospitalaris
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis paramèdics, d’infermeria, de laboratoris i instal·lacions tècniques, inclosos els

serveis de radiologia i anestesiologia prestats als pacients interns en un hospital
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de les uvis mòbils

85121 Serveis de consultes mèdiques
Nota: aquests serveis poden ser prestats en consultoris de medicina general i en ambulato-

ris
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’exàmens de medicina preventiva en col·legis, empreses o similars
- els serveis prestats en hospitals per a pacients externs

851211 Serveis de consultes i tractaments mèdics generals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis per a la prevenció, diagnosi i tractament de malalties físiques o mentals per

mitjans generals, com ara consultes, administració d’injeccions, revisions mèdiques i si-
milars

851212 Serveis de consultes i tractaments mèdics d’especialistes, inclosos els de pediatria
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de consulta de pediatria, ginecologia i obstetrícia, neurologia i psiquiatria i di-

versos serveis mèdics especialitzats
- els serveis de tractament en ambulatoris per a pacients externs, com ara els de diàlisi,

quimioteràpia, insulinoteràpia, tractament amb respirador artificial, radioteràpia i similars,
inclosos els prestats a domicili

- els serveis d’exploració funcional i interpretació de radiografies, fotografies, electrocardio-
grames, endoscòpies i similars

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’odontologia (vegeu 851312)
- els serveis de laboratoris mèdics (vegeu 851416)
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- els serveis prestats per personal auxiliar, com ara llevadors, infermers, fisioterapeutes, de
forma independent (vegeu 85141)

851311 Serveis d’ortodòncia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de correcció de malformacions i defectes de la dentadura

851312 Altres serveis d’odontologia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de diagnosi i tractament de trastorns dentals o deformacions de la cavitat bu-

cal, diferents dels d’ortodòncies i dels de prevenció de malalties dentals
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis generals d’odontologia, com ara els exàmens periòdics, el tractament dental

preventiu, el tractament de càries i similars
Nota: aquests serveis dentals es poden prestar tant en consultes privades com no, fins i tot

es poden prestar en clíniques de col·legis, empreses, residències per a ancians i similars.
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de producció de peces dentals, dentadures i pròtesis (vegeu 331017)

851411 Serveis proporcionats per llevadors
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis com ara la supervisió durant l’embaràs i el part, així com la supervisió de la

mare després del part

851412 Serveis proporcionats per infermers
Aquesta subcategoria comprèn:

- els serveis d’infermeria (en règim extern), assessorament i prevenció de malalties prestats
a pacients a domicili

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis externs d’assistència social (vegeu 853214)

851413 Serveis proporcionats per fisioterapeutes i altres professionals paramèdics, excepte els
serveis d’homeopatia i similars

Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis prestats en l’àmbit de la fisioteràpia, l’ergoteràpia, la teràpia ocupacional, la

logoteràpia, l’acupuntura, la nutrició i similars

851414 Serveis d’ambulància
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de transports de pacients en ambulàncies, amb o sense equip de reanimació i

amb o sense personal mèdic

851415 Serveis d’institucions residencials de salut, excepte els serveis de l’hospital
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis mèdics i d’allotjament combinats i que no es prestin sota la supervisió d’un

metge de la institució
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de balnearis (vegeu 93041010)

852011 Serveis veterinaris per a animals de companyia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de veterinària, tant en clíniques com en visites a domicili, inclosos els serveis

quirúrgics i odontològics prestats a animals de companyia
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’anàlisis biològiques i prescripció de dietes especials per a animals
- els serveis d’ambulàncies per a animals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis relacionats amb la cria d’animals, com ara la inseminació artificial (vegeu

014210)
- els serveis d’assaig i controls veterinaris relacionats amb la producció d’aliments (vegeu

743011)
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852012 Altres serveis veterinaris per a animals, excepte de companyia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de veterinària per a animals de granja
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de veterinària per a animals de zoològics i circs
- els serveis d’ambulàncies per a animals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis relacionats amb la cria d’animals, com ara la inseminació artificial (vegeu

014210)
- els serveis d’assaig i control veterinaris relacionats amb la producció d’aliments (vegeu

743011)

853 Serveis socials
Aquest grup comprèn també:
- els serveis d’atenció familiar en llars particulars

853111 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones grans mitjançant centres residen-
cials
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’assistència social prestats les 24 hores del dia en institucions residencials

per a persones grans
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis mèdics combinats amb l’allotjament (vegeu 85111 (serveis hospitalaris) si es

presten sota la supervisió de metges i 851415 si no es presten sota la supervisió de met-
ges)

853112 Serveis socials amb allotjament proporcionats a persones amb discapacitats físiques o psí-
quiques mitjançant centres residencials
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’assistència social prestats les 24 hores del dia en institucions residencials

per a persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis mèdics combinats amb l’allotjament (vegeu 85111 (serveis hospitalaris) si es

presten sota la supervisió de metges i 851415 si no es presten sota la supervisió de met-
ges)

- els serveis d’educació especial d’alumnes amb necessitats educatives amb problemes fí-
sics o psíquics (vegeu 80)

- els centres d’ensenyament (vegeu 80)

853113 Serveis socials amb allotjament proporcionats a infants i adolescents mitjançant centres re-
sidencials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis socials d’atenció prestats durant les 24 hores del dia a menors en residències,

miniresidències, llars funcionals i pisos tutelats
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’assistència social residencial prestats durant les 24 hores del dia per centres

d’atenció de menors (vegeu 853115)

85311430 Serveis socials amb allotjament proporcionats a dones maltractades mitjançant cases
d’acolliment i pisos amb suport
Aquest element comprèn:
- els serveis socials d’atenció prestats durant les 24 hores del dia a dones maltractades en

centres d’atenció i pisos tutelats

85311440 Serveis socials amb allotjament proporcionats a toxicòmans mitjançant centres residencials
Aquest element comprèn:
- els serveis socials de desintoxicació i rehabilitació prestats durant les 24 hores del dia a

toxicòmans i alcohòlics

85311490 Altres serveis socials amb allotjament proporcionats a altres col·lectius
Aquest element comprèn:
- els serveis socials d’atenció prestats durant les 24 hores del dia a altres col·lectius en cen-

tres d’atenció i pisos tutelats
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853115 Serveis socials amb allotjament ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’assistència social residencial prestats durant les 24 hores del dia en centres

per a menors i adolescents infractors (persones alcohòliques i que consumeixen estupefa-
ents)

853211 Serveis de llar d’infants, excepte els serveis d’atenció diürna per a infants i joves amb
discapacitat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis socials d’atenció assistencial, educativa, recreativa a nens de 0 a 3 anys en rè-

gim obert i amb prestació de dos serveis d’alimentació al dia

853212 Serveis d’atenció diürna per a infants i persones amb discapacitat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis socials d’atenció asistencial, educativa, recreativa a infants i joves amb

discapacitat

853213 Serveis d’orientació i assessorament ncaa per a infants
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’adopció
- els serveis de protecció dels nens contra els maltractaments, problemes familiars i esco-

lars

853214 Serveis d’atenció diürna per a persones grans
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis proporcionats pels centres de dia (llars i clubs), menjadors i centres d’estada

diürna per a persones grans
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’ajuda a domicili prestada des de centres

853215 Serveis de suport a la integració laboral
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de readaptació professional en els quals predomina un caràcter social
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de readaptació professional en els quals predomina un aspecte educatiu (ve-

geu 8040)

853216 Serveis socials sense allotjament ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- serveis socials d’informació, orientació i assessorament per a altres col·lectius d’atenció

social, com ara: minories ètniques, emigrants i immigrants, refugiats, transeünts, presos i
exreclusos, població en situació de necessitat i d’emergència social

O ALTRES SERVEIS SOCIALS I SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT; SERVEIS PER-
SONALS

OO ALTRES SERVEIS SOCIALS I SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT; SERVEIS PER-
SONALS

90 SERVEIS DE SANEJAMENT PÚBLIC

900111 Serveis de depuració i tractament d’aigües residuals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis proporcionats per col·lectors d’aigües residuals, clavegueres i fosses sèpti-

ques mitjançant la dilució, el garbellament, la filtració, la sedimentació, la precipitació quí-
mica i similars

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de captació, depuració i distribució d’aigua (vegeu 410020)
- els serveis d’obres de construcció, reparació i modificació del clavegueram (vegeu

452141)

900112 Serveis de tractament de pous negres i fosses sèptiques
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de buidatge i neteja de pous negres i fosses sèptiques, inclosos els vàters

d’acció química
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900211 Serveis de recollida de residus
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de recollida i transport d’escombraries, deixalles, andròmines i residus proce-

dents de llars o centres comercials o industrials

900215 Altres serveis de tractament de residus
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’eliminació de residus mitjançant tractaments diferents de la incineració, com

ara els abocadors
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de tractament de residus especials (vegeu 900216)

900216 Serveis especials de tractament de residus
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis especials de tractament que inclouen el transport i l’eliminació de deixalles es-

pecials, com ara residus tòxics, contaminats radioactius i similars
- els serveis d’administració d’abocadors especials, per exemple per als residus radioactius
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de tractaments de residus nuclears (vegeu 233090)
- els serveis de tractaments especialitzats de sòls contaminats (vegeu 900311)
- els serveis de tractaments especialitzats d’aigües subterrànies contaminades (vegeu

900311)
- els serveis de lluita contra els abocaments de petroli en aigües superficials, oceans i mars

(incloses les costes) (vegeu 900312)

900311 Serveis de sanejament de sòls i aigües subterrànies
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de tractaments especialitzats de terrenys contaminats
- els serveis de tractaments especialitzats de subsòls contaminats
- els serveis de tractaments especialitzats per a rebutjar mines i similars (fins i tot mitjançant

detonació)
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els treballs de neteja de capes superficials contaminades (vegeu 451122)
- els treballs per reomplir sòls (vegeu 451124)
- els treballs de remoció d’amiant (vegeu 452562)
- els treballs de depuració d’aigües subterrànies per al subministrament d’aigua (vegeu

41001)
- el transport de sòl contaminat, ja retitar per tercers (vegeu 602417)
- els serveis de depuració d’aigües residuals (vegeu 90011)

900312 Serveis de descontaminació i neteja d’aigües superficials contaminades
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de lluita contra els abocaments de petroli en aigües superficials, oceans i mars

(incloses les costes)

900313 Serveis de neteja de vies públiques i altres serveis de sanejament públic
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de neteja de carrers i eliminació del gel i la neu
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de control de les plagues relacionats amb l’agricultura (vegeu 014111)
- els serveis de desinfecció, desratització i desinsectació duts a terme en edificis (vegeu

747011)
- els serveis de control de les plagues relacionats amb l’agricultura (vegeu 014111)

91 SERVEIS PROPORCIONATS PER ASSOCIACIONS
Aquesta divisió no comprèn:
- els serveis d’ensenyament (vegeu 80)
- els serveis sanitaris (vegeu 851)
- els serveis socials(vegeu 853)
- els serveis esportius (vegeu 926)
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911110 Serveis proporcionats per organitzacions empresarials i patronals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’informació, de representació davant les institucions estatals, de relacions

públiques, de negociacions laborals i altres serveis empresarials

911210 Serveis proporcionats per organitzacions professionals
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’informació, desenvolupament i supervisió de normes i pràctiques de determi-

nades professions
- els serveis de representació davant els organismes estatals i de relacions públiques

912010 Serveis proporcionats pels sindicats
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de representació, reivindicació i defensa dels assalariats
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de gestió dels comitès d’empresa

913110 Serveis proporcionats per organitzacions religioses
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de celebració i organització dels diferents cultes de les distintes religions
- els serveis de missions
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de retir proporcionats per cases d’ordres religiosos
- els serveis d’organitzacions filosòfiques o espirituals
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’educació prestats per ordres religiosos (vegeu 80)
- els serveis d’hospitals prestats per ordres religiosos (vegeu 851)

913210 Serveis proporcionats per organitzacions polítiques
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’informació, relacions públiques i altres serveis prestats per organitzacions

polítiques
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de les organitzacions juvenils de partits polítics

913311 Serveis proporcionats per associacions per a la millora cívica i de suport als serveis per a la
comunitat
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis proporcionats per associacions en activitats comunitàries, socials i d’interès

general
- els serveis proporcionats per organitzacions i moviments ambientals i ecològics

913312 Serveis proporcionats per associacions de protecció als grups especials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis proporcionats per associacions que es dediquen a la protecció i a la promoció

de grups especials, com ara minories ètniques o d’altres tipus, mitjançant l’educació pú-
blica, la influència política i similars

913313 Serveis proporcionats per associacions juvenils
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’associacions juvenils, d’estudiants, clubs universitaris i similars

913314 Altres serveis proporcionats per associacions ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis proporcionats per confraries i organitzacions similars, serveis de les associaci-

ons patriòtiques, culturals i recreatives
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis proporcionats per clubs multifuncionals i centres comunitaris
- els serveis de penyes en espectacles esportius i taurins
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’associacions per a la pràctica i la promoció d’activitats artístiques (vegeu

923121)
- els serveis de clubs i escoles esportives (vegeu 92621)
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92 SERVEIS RECREATIUS, CULTURALS I ESPORTIUS

921131 Serveis de producció de pel·lícules cinematogràfiques, cintes de vídeo i DVDs
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de producció de pel·lícules de tot tipus independentment del seu destí (inclo-

ses les destinades a la televisió)
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de producció de curtmetratges, documentals, pel·lícules o vídeos educatius,

d’entreteniment o publicitaris
Nota: la producció de les pel·lícules pot ser realitzada utilitzant pel·lícules de cinema o cintes

de vídeo.
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de producció de fotografies i diapositives (vegeu 74812 i 74813, respectiva-

ment)

921132 Serveis d’ajut a la producció de pel·lícules cinematogràfiques, cintes de vídeo i DVDs
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de revelatge, muntatge i doblatge de pel·lícules i la sobreimpressió de títols en

les pel·lícules cinematogràfiques i de vídeo
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis proporcionats per estudis d’enregistrament de so
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de duplicat de pel·lícules i cintes (vegeu 223210)
- els serveis de lloguer d’equip i articles per a les indústries de l’espectacle, com ara cam-

bres, decorats i similars (vegeu 713410)
- els serveis de representants d’artistes (vegeu 748717)
- els serveis d’agències de contractació i repartiment d’actors (vegeu 927212)

92121010 Serveis de distribució de pel·lícules cinematogràfiques i de vídeo i DVDs per a la seva exhi-
bició en sales comercials
Aquest element comprèn:
- els serveis de distribució de pel·lícules cinematogràfiques i de vídeo per a la seva exhibi-

ció en sales comercials, però no al públic en general

Aquest element comprèn també:
- els serveis de compravenda de drets de distribució de pel·lícules cinematogràfiques i cin-

tes de vídeo

92121020 Serveis de distribució d’altres pel·lícules de vídeo i DVDs
Aquest element comprèn:
- els serveis de distribució de pel·lícules de vídeo destinades al públic

Aquest element no comprèn:
- els serveis de lloguer de cintes de vídeo al públic en general (vegeu 714012)

921311 Serveis d’exhibició de pel·lícules cinematogràfiques, de vídeo i DVDs
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’exhibició de pel·lícules cinematogràfiques i de vídeo en sales cinematogràfi-

ques, en locals tancats o a l’aire lliure
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de cineclubs

922011 Serveis de ràdio
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de producció de programes de ràdio, en directe o enregistrat, per a la seva di-

fusió posterior. Els programes poden ser per a l’entreteniment, la promoció, l’educació o
la difusió de notícies

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis associats a programes de ràdio
- els serveis de difusió de programes de ràdio emesos en directe
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de difusió de programes de ràdio que no siguin en directe (vegeu 642022)
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922012 Serveis de televisió
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de producció de programes de televisió, en directe o enregistrats, per a la seva

difusió posterior. Els programes poden ser per a l’entreteniment, la promoció, l’educació o
la difusió de notícies

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis associats a programes de televisió
- els serveis de difusió de programes de televisió emesos en directe
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de difusió de programes de televisió que no siguin en directe (vegeu 642021)

922020 Venda d’espais publicitaris de ràdio i televisió
Aquesta subcategoria comprèn:
- la venda d’espais publicitaris de televisió i ràdio directament per les unitats de retransmis-

sió
Aquesta subcategoria no comprèn:
- la venda d’espais publicitaris per compte d’altri (vegeu 744011)

923110 Obres d’art

Nota: per coherència amb les classificacions de comerç exterior en aquesta rúbrica es con-
sidera el producte com a bé físic d’una obra d’art. Els serveis proporcionats per artistes es-
tan considerats en la rúbrica 923122

923121 Serveis de producció d’espectacles i serveis relacionats amb l’espectacle
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de producció d’espectacles en directe, inclosos els serveis de producció de

concerts, òperes i espectacles de dansa, per companyies professionals o d’aficionats, bé
es tracti d’una representació bé d’un conjunt de representacions

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de representants teatrals o artístics (vegeu 748717)

923122 Serveis proporcionats per autors, compositors, escultors, artistes de l’espectacle i altres ar-
tistes que treballen individualment
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de restauració d’obres d’art
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de representants teatrals o artístics (vegeu 748717)

923210 Serveis de gestió de sales d’espectacles
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’utilització de sales teatrals, sales musicals i sales dedicades a altres activi-

tats artístiques o a altres espectacles
- els serveis auxiliars de l’espectacle ncaa, com ara el maneig de l’escenografia, dels telons

de fons i de l’equip d’il·luminació i so
- els serveis d’agències de venda de bitllets d’espectacles
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de gestió de les sales cinematogràfiques (vegeu 92131)

923310 Serveis de fires i parcs d’atraccions
Aquesta subcategoria comprèn també:

- els serveis de vehicles de recorregut en recintes històrics i similars
- els serveis de manteniment i cura de les atraccions

923412 Serveis de sales de ball, discoteques i acadèmies de ball
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis d’ensenyament de balls de saló
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis prestats per discoteques que inclouen el servei de begudes (vegeu 554010)

92341310 Serveis d’espectacles taurins
Aquest element comprèn també:
- els serveis còmics taurins
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92341320 Altres serveis d’altres espectacles, excepte els taurins
Aquest element comprèn:
- els serveis d’espectacles de focs artificials, llum i so
- els serveis d’espectacles de titelles i altres espectacles ncaa

Aquest element no comprèn:
- els serveis relacionats amb l’esport (vegeu 926)
- els serveis relacionats amb els jocs d’atzar (vegeu 9271)

924010 Serveis d’agències de notícies
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de subministrament de notícies (orals, escrites o gràfiques) a mitjans de comu-

nicació, com ara la ràdio, la televisió, els periòdics, les revistes o qualsevol altre client
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis proporcionats per periodistes i operadors de premsa independents

925111 Serveis de biblioteques

Nota: aquests serveis poden ser prestats al públic en general o bé a una clientela especialit-
zada, com ara estudiants, científics i similars.
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de tot tipus de biblioteques, sales de lectura i audició:
- lloguer, préstec i recuperació de llibres i altres publicacions
- serveis de documentació
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer de cintes de vídeo i DVD (vegeu 714012)
- els serveis de lloguer de llibres (vegeu 714016)

925112 Serveis d’arxius
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de documentació, lloguer, préstec i conservació de documents, principalment

amb fins històrics i científics

925211 Serveis de museus
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’exposicions d’obres d’art, amb caràcter eventual i que no són objecte de

venda
- els serveis de gestió i conservació de col·leccions
- els serveis de visites gestionades pel propi museu
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de venda i exposició en galeries comercials d’art (vegeu 524837)
- els serveis de pconservació de llocs i edificis històrics (vegeu 925212)
- els serveis de jardins botànics i zoològics (vegeu 925311)

925212 Serveis de conservació de llocs i edificis històrics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de conservació i manteniment de llocs i edificis històrics
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de visita de llocs i edificis històrics

925311 Serveis de jardins botànics i zoològics
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de conservació i manteniment de jardins botànics i zoològics
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de visita de jardins botànics i zoològics

925312 Serveis de parcs nacionals, inclosa la conservació de la flora i fauna silvestres
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de supervisió de parcs nacionals i reserves naturals

92611010 Serveis de gestió d’estadis i poliesportius
Nota: aquestes instal·lacions poden ser amfiteatres o estadis a l’aire lliure o sota sostre, do-

tats o no de seients i altres instal·lacions per a espectadors
Aquest element no comprèn:
- els serveis d’explotació dels centres de musculació, aeròbic i similars (vegeu 926213)
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926212 Serveis de clubs i escoles esportives i serveis d’organització d’espectacles esportius
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’organització de tot tipus d’activitats esportives a l’aire lliure o sota sostre,

amb la participació de professionals o aficionats
- els serveis proporcionats per clubs esportius que ofereixen la possibilitat de practicar es-

ports, com ara els clubs de futbol, bitlles i similars

926213 Altres serveis esportius ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis relacionats amb esdeveniments esportius, com ara les activitats per compte

propi realitzades per esportistes i atletes, jutges i àrbitres, cronometradors, instructors,
professors, entrenadors i similars

- els serveis relacionats amb les carreres de cavalls, llebreres i automòbils
- els serveis relacionats amb la caça i la pesca esportiva amb fins d’esbargiment
- els serveis proporcionats pels guies de caça i muntanya
- els serveis proporcionats pels ports esportius
- els serveis proporcionats per les acadèmies d’equitació i altres escoles d’esport
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de lloguer d’equip esportiu (vegeu 714014)
- els serveis de penyes en espectacles esportius (vegeu 913314)

927211 Serveis recreatius en parcs i platges
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de lloguer de casetes, armariets, cadires i instal·lacions de transport amb finali-

tats recreatives, com ara les embarcacions amb pedals

927212 Altres serveis recreatius ncaa, excepte en parcs i platges
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’explotació de sales de jocs recreatius
- els serveis de muntar cavalls amb fins recreatius
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’agències de representació teatral o artística (vegeu 748717)
- els serveis d’escoles de balls de saló (vegeu 923412)
- els serveis de producció d’espectacles de circ (vegeu 923411)
- altres serveis recreatius ncaa (vegeu 923413)

93 ALTRES SERVEIS PERSONALS

930111 Serveis de recollida de bugaderia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de recollida i distribució de roba per a bugaderies, sense incloure la neteja i el

rentatge de la roba

930112 Serveis de rentatge d’articles tèxtils amb màquines d’autoservei accionades mitjançant
monedes

Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de màquines de rentatge i neteja accionades amb monedes pel públic

930113 Altres serveis de neteja de productes tèxtils i de pell
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de rentatge i neteja, llevat del rentatge en sec, de tot tipus de peces de vestir i

altres articles de tela i cuir, com ara: roba interior, cortines, jocs de taula, roba de llit i cati-
fes

Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de rentatge a domicili de sofàs i catifes
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de rentatge en sec de qualsevol article (vegeu 930114)

930114 Serveis de rentatge en sec
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de rentatge en sec de roba i altres productes tèxtils, i articles de pell
- els serveis de rentatge en sec de catifes, cortines i tapissos



434 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1

930115 Serveis de planxament
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de planxament de roba i altres productes tèxtils, inclosa la roba de llit i els jocs

de taula després del seu rentatge

930116 Serveis de tenyiment i acoloriment
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de tenyiment i acoloriment de la roba i altres productes tèxtils fora del procés

productiu
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de blanqueig i tenyiment en procés industrial (vegeu 173021 i 173022)

930221 Serveis de perruqueria per a dones
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de rentada, tallada, retallada, pentinat, tenyida, coloració, ondulació i allisat del

cabell i altres activitats similars per a dones

930222 Serveis de perruqueria i barberia per a homes
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de rentada, tallada, retallada, pentinat, tenyida, coloració, ondulació i allisat del

cabell i altres activitats similars per a homes, incloses l’afaitada i la retallada de la barba

930223 Serveis de tractaments de bellesa, de mans i de peus
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de tractament de la bellesa, massatges facials, maquillatge, manicura i pedicu-

ra
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de salons per aprimar-se i de massatge (vegeu 930410)

930311 Serveis de cementeri i incineració
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de venda i lloguer de nínxols i tombes
- els serveis d’incineració de cadàvers
- els serveis de manteniment de cementiris i tombes
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de jardineria en els cementeris (vegeu 014112)

930312 Serveis d’enterrament
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de preparació de funerals i cerimònies d’incineració i trasllat de cadàvers
Aquesta subcategoria comprèn també:
- els serveis de preparació dels difunts

930410 Serveis de manteniment físic
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’higiene personal, tractament de bellesa corporal, depilació, tractament de ra-

jos ultraviolats i infrarojos i altres serveis d’higiene
- els serveis de manteniment físic, com ara els banys turcs, saunes, banys de vapor, solaris,

salons d’aprimar-se, centres de manteniment físic i massatge (llevat del massatge tera-
pèutic)

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis sanitaris (vegeu 85)

930511 Serveis per a animals de companyia
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis de manutenció, higiene, allotjament i ensinistrament d’animals de companyia

930512 Altres serveis personals ncaa
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis d’astrologia i espiritisme
- els serveis d’agències matrimonials
- els serveis de prostitució
- els serveis de companyia
- els serveis d’enllustradors, mossos, aparcadors de vehicles i similars
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- els serveis de tatuatges
- els serveis de perruqueria per a animals de companyia
- els serveis de màquines que funcionen amb monedes, com ara cabines de fotografies,

bàscules i similars
- altres serveis personals ncaa
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis relacionats amb l’esport (vegeu 926)
- els serveis relacionats amb el joc (vegeu 927)

P SERVEIS DE LES LLARS
PP SERVEIS DE LES LLARS

95 SERVEIS DE LES LLARS QUE DONEN OCUPACIÓ A PERSONAL DOMÈSTIC

950010 Serveis de les llars que donen ocupació a personal domèstic
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis domèstics en cases particulars realitzats a títol personal per tot tipus de perso-

nal domèstic, com ara donzelles, cuiners, mainaders i preceptors
Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis d’agències que proporcionen serveis a les llars es classifiquen d’acord amb la

seva activitat principal

Q SERVEIS DELS ORGANISMES EXTRATERRITORIALS
QQ SERVEIS DELS ORGANISMES EXTRATERRITORIALS

99 SERVEIS DELS ORGANISMES EXTRATERRITORIALS

990010 Serveis dels organismes extraterritorials
Aquesta subcategoria comprèn:
- els serveis prestats per les Nacions Unides i els seus organismes especialitzats, òrgans

regionals, la Unió Europea, l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, el
Consell de Cooperació Duanera, l’Organització de Països Exportadors de Petroli i altres
organitzacions internacionals o entitats extraterritorials

- els serveis prestats per ambaixades i representacions d’altres països en el territori espa-
nyol

Aquesta subcategoria no comprèn:
- els serveis de consolat i ambaixada d’Espanya a l’estranger (vegeu 75211)
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7. Taula de correspondències entre la CCPA-96 i la CCPA-96 Rev.1

01132510 Oliva de taula
01132520 Oliva per a almàssera
013 PRODUCTES AGRARIS DE CONREU

MIXT
0130 Productes agraris de conreu mixt
01300 Productes agraris de conreu mixt
013000 Productes agraris de conreu mixt
01300000 Productes agraris de conreu mixt

10101100 Antracita i hulla sense aglomerar
10101100 Antracita i hulla sense aglomerar

10201000 Lignit bru
10201000 Lignit bru
11101000 Oli brut de petroli i olis bruts extrets de

minerals bituminosos
11101000 Oli brut de petroli i olis bruts extrets de

minerals bituminosos
14111150 Ecaussines i altres pedres calcàries de

talla o de construcció i alabastre

14111150 Ecaussines i altres pedres calcàries de
talla o de construcció i alabastre

14111150 Ecaussines i altres pedres calcàries de
talla o de construcció i alabastre

14111255 Gres trossejat en blocs o plaques
inferiors o iguals a 25 cm de gruix

14111257 Gres trossejat en blocs o plaques
superiors a 25 cm de gruix

14121050 Castines i pedres per a la fabricació de
calç o de ciment

14121050 Castines i pedres per a la fabricació de
calç o de ciment

14122030 Dolomita sense calcinar o en brut, tallada
per a usos industrials i en pols

AA PRODUCTES DE L’AGRICULTURA, LA
RAMADERIA, LA CAÇA I LA SILVICUL-
TURA

01132421 Oliva de taula
01132422 Oliva per a almàssera

02016 Serveis de planters forestals
020160 Serveis de planters forestals
02016000 Serveis de planters forestals
BB PEIX I ALTRES PRODUCTES DE LA

PESCA, SERVEIS RELACIONATS AMB
LA PESCA

05006 Serveis relacionats amb l’explotació,
repoblament d’alevins i cria de peixos

050060 Serveis relacionats amb l’explotació,
repoblament d’alevins i cria de peixos

05006000 Serveis relacionats amb l’explotació,
repoblament d’alevins i cria de peixos

10101130 Hulla coquitzable
10101150 Hulla tèrmica
101013 Serveis relacionats amb l’extracció

d’antracita i hulla
10101300 Serveis relacionats amb l’extracció

d’antracita i hulla
10201030 Lignit bru sense aglomerar
10201050 Lignit bru aglomerat
11101030 Petroli cru

11101050 Condensats de gas natural

14111153 Granit d’écaussines i altres pedres
calcàries ornamentals i per a la construc-
ció; alabastre en brut o desbastat

14111155 Pedres calcàries ornamentals i per a la
construcció i alabastre, trossejats en
plaques inferiors o iguals a 25 cm de
gruix

14111157 Pedres calcàries ornamentals i per a la
construcció i alabastre, trossejats en
blocs superiors a 25 cm de gruix

14111256 Gres trossejat en blocs o plaques

14111256 Gres trossejat en blocs o plaques

14121053 Castines per a la fabricació de calç o de
ciment; castines triturades per a usos
industrials i ambientals

14121055 Castines en pols

14122033 Dolomita sense calcinar, en brut

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1
Codi Descripció Codi Descripció
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CCPA-96 CCPA-96 Rev.1
Codi Descripció Codi Descripció

14122030 Dolomita sense calcinar o en brut, tallada
per a usos industrials i en pols

14122030 Dolomita sense calcinar o en brut, tallada
per a usos industrials i en pols

14122050 Dolomita calcinada o sinteritzada
14122050 Dolomita calcinada o sinteritzada
14211210 Palets, grava, còdols i pedrenyal
14211210 Palets, grava, còdols i pedrenyal
14211230 Pedres triturades o matxucades, utilitza-

des per a formigó o per a la construcció
de carreteres i altres usos similars

14211230 Pedres triturades o matxucades, utilitza-
des per a formigó o per a la construcció
de carreteres i altres usos similars

14211290 Grànuls, esquerdills i pols de pedres
(llevat del marbre)

14211290 Grànuls, esquerdills i pols de pedres
(llevat del marbre)

14221230 Argiles refractàries
14221230 Argiles refractàries
14301330 Criolita natural; quiolita natural

14301387 Òxids de ferro micacis naturals

14301390 Altres minerals per a productes químics
ncaa

151122 Cuirs i pells de bestiar boví o equí

151122 Cuirs i pells de bestiar boví o equí

15112200 Cuirs i pells de bestiar boví o equí

15112200 Cuirs i pells de bestiar boví o equí

151123 Cuirs i pells de bestiar oví o cabrum
151123 Cuirs i pells de bestiar oví o cabrum
15112330 Pells de bestiar oví
15112350 Cuirs i pells de bestiar cabrum, frescos o

secs, sense tenyir
151130 Greixos de bestiar boví, oví, cabrum,

porcí i d’aviram
151130 Greixos de bestiar boví, oví, cabrum,

porcí i d’aviram
15113030 Greixos i cansalada de porc i au, frescos,

refrigerats, congelats, en salaó o fumats

15113030 Greixos i cansalada de porc i au, frescos,
refrigerats, congelats, en salaó o fumats

15113050 Llard, altres greixos i cansalada de porc o
aviram, preparats

15113050 Llard, altres greixos i cansalada de porc o
aviram, preparats

14122035 Dolomita sense calcinar, tallada per a
usos industrials

14122037 Dolomita sense calcinar, en pols

14122053 Dolomita calcinada
14122055 Dolomita sintertizada
14211213 Grava
14211215 Palets, còdols i pedrenyal
14211233 Dolomita triturada o matxucada, utilitza-

des per a formigó o per a la construcció
de carreteres i altres usos similars

14211239 Altres pedres triturades o matxucades,
utilitzades per a formigó o per a la
construcció de carreteres i altres usos
similars, excepte la dolomita

14211293 Grànuls i esquerdills de pedra, excepte el
marbre

14211295 Pols de pedres, excepte el marbre

14221233 Argiles refractàries en brut
14221235 Argiles refractàries calcinades
14301389 Altres minerals per a productes químics

ncaa
14301389 Altres minerals per a productes químics

ncaa
14301389 Altres minerals per a productes químics

ncaa
151124 Cuirs i pells de bestiar boví o equí,

sencers
151125 Cuirs i pells de bestiar boví o equí,

excepte sencers
15112400 Cuirs i pells de bestiar boví o equí,

sencers
15112500 Cuirs i pells de bestiar boví o equí,

excepte sencers
151126 Cuirs i pells de bestiar oví
151127 Cuirs i pells de bestiar cabrum
15112600 Cuirs i pells de bestiar oví
15112700 Cuirs i pells de bestiar cabrum

151130 Greixos de bestiar boví, oví, cabrum,
porcí

151214 Greixos d’aviram

15113040 Greixos i cansalada de porc, frescos,
refrigerats, congelats, en salaó o fumats,
excepte fosos

15121400 Greixos d’aviram

15113060 Llard, altres greixos i cansalada de porc,
fosos

15121400 Greixos d’aviram

15119 Serveis industrials per a la producció de
carn fresca i en conserva, excepte
d’aviram

151199 Serveis industrials per a la producció de
carn fresca i en conserva, excepte
d’aviram

15119900 Serveis industrials per a la producció de
carn fresca i en conserva, excepte
d’aviram
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15131260 Derivats de carn de bestiar boví

15131260 Derivats de carn de bestiar boví

15201419 Altres peixos preparats o en conserva

15331430 Bolets i tòfones preparats o conservats
sense utilitzar vinagre ni àcid acètic

15331430 Bolets i tòfones preparats o conservats
sense utilitzar vinagre ni àcid acètic

15333002 Matèries, despulles, residus i subproduc-
tes vegetals utilitzats per a l’alimentació
dels animals

15411231 Oli d’oliva verge extra i les seves fraccions,
sense modificacions químiques

15411232 Oli d’oliva verge fi i les seves fraccions,
sense modificacions químiques

15411233 Oli d’oliva verge corrent i les seves fracci-
ons, sense modificacions químiques

15411234 Oli d’oliva verge combustible i les seves
fraccions, sense modificacions químiques

15129 Serveis industrials per a la producció de
carn d’aviram fresca, refrigerada i
congelada

151299 Serveis industrials per a la producció de
carn d’aviram fresca, refrigerada i
congelada

15129900 Serveis industrials per a la producció de
carn d’aviram fresca, refrigerada i
congelada

15131263 Productes alimentaris elaborats amb carn
de bestiar boví

15131269 Altres productes derivats de carn de
bestiar boví

151399 Serveis industrials per a la producció de
carn d’aviram i productes carnis derivats

15139900 Serveis industrials per a la producció de
carn d’aviram i productes carnis derivats

15201418 Croquetes de peix
15209 Fumat i altres serveis de conservació i

preparació per a l’elaboració de produc-
tes de peix

152090 Fumat i altres serveis de conservació i
preparació per a l’elaboració de produc-
tes de peix

15209000 Fumat i altres serveis de conservació i
preparació per a l’elaboració de produc-
tes de peix

15319 Cocció i altres serveis de preparació per
a patates i productes de la patata

153190 Cocció i altres serveis de preparació per
a patates i productes de la patata

15319000 Cocció i altres serveis de preparació per
a patates i productes de la patata

15329 Serveis industrials per a la fabricació de
sucs de fruites i hortalisses

153299 Serveis industrials per a la fabricació de
sucs de fruites i hortalisses

15329900 Serveis industrials per a la fabricació de
sucs de fruites i hortalisses

15331433 Xampinyons conservats sense utilitzar
vinagre ni àcid acètic

15331439 Bolets i tòfones conservats sense utilitzar
vinagre ni àcid acètic, excepte els
xampinyons

15333000 Matèries, despulles, residus i subproduc-
tes vegetals utilitzats per a l’alimentació
dels animals

15339 Cocció i altres formes de preparació per a
la conservació de productes vegetals

153390 Cocció i altres formes de preparació per a
la conservació de productes vegetals

15339000 Cocció i altres formes de preparació per a
la conservació de productes vegetals

15411230 Oli d’oliva verge i les fraccions, sense
modificacions químiques

15411230 Oli d’oliva verge i les fraccions, sense
modificacions químiques

15411230 Oli d’oliva verge i les fraccions, sense
modificacions químiques

15411230 Oli d’oliva verge i les fraccions, sense
modificacions químiques
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15421270 Oli de jojoba i les seves fraccions, sense
modificacions químiques

15421290 Olis i greixos vegetals fixos ncaa i les
fraccions, sense modificacions quími-
ques, ncaa

15511140 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa inferior o igual al
1%, sense concentrar ni edulcorar

15511140 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa inferior o igual al
1%, sense concentrar ni edulcorar

15511140 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa inferior o igual al
1%, sense concentrar ni edulcorar

15511160 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior a al 3 però
inferior o igual al 6%, sense concentrar ni
edulcorar

15511160 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior a al 3 però
inferior o igual al 6%, sense concentrar ni
edulcorar

15511160 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior a al 3 però
inferior o igual al 6%, sense concentrar ni
edulcorar

15511200 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior al 6%,
sense concentrar ni edulcorar

15511200 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior al 6%,
sense concentrar ni edulcorar

15515540 Lactosèrum ncaa
15515540 Lactosèrum ncaa

15419 Serveis industrials per a la fabricació
d’olis i greixos vegetals i animals sense
refinar

154199 Serveis industrials per a la fabricació
d’olis i greixos vegetals i animals sense
refinar

15419900 Serveis industrials per a la fabricació
d’olis i greixos vegetals i animals sense
refinar

15421280 Olis i greixos vegetals fixos ncaa i les
fraccions, sense modificacions químiques

15421280 Olis i greixos vegetals fixos ncaa i les
fraccions, sense modificacions químiques

15429 Serveis industrials per a la fabricació
d’olis i greixos vegetals i animals refinats

154299 Serveis industrials per a la fabricació
d’olis i greixos vegetals i animals refinats

15429900 Serveis industrials per a la fabricació
d’olis i greixos vegetals i animals refinats

15439 Serveis industrials per a la fabricació de
margarina i greixos comestibles similars

154399 Serveis industrials per a la fabricació de
margarina i greixos comestibles similars

15439900 Serveis industrials per a la fabricació de
margarina i greixos comestibles similars

15511143 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior a a l’1%,
però inferior o igual al 3%, sense concen-
trar ni edulcorar, pasteuritzada

15511145 Llet i nata amb un contingut de matèria
grassa superior a l’1% i inferior o igual al
3%, sense concentrar ni edulcorar,
esterilitzada

15511147 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior a a l’1%,
però inferior o igual al 3%, sense concen-
trar ni edulcorar, uperitzada

15511163 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior a al 3 però
inferior o igual al 6%, sense concentrar ni
edulcorar, pasteuritzada

15511165 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior a al 3 però
inferior o igual al 6%, sense concentrar ni
edulcorar, esterilitzada

15511167 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior a al 3 però
inferior o igual al 6%, sense concentrar ni
edulcorar, uperitzada

15511205 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior a al 6%
però inferior o igual al 29%, sense
concentrar ni edulcorar

15511207 Llet i nata en estat líquid amb un contin-
gut de matèria grassa superior a al 29%,
sense concentrar ni edulcorar

15515543 Lactosèrum en estat líquid
15515547 Lactosèrum en estat concentrat
15519 Serveis industrials per a la fabricació de

productes lactis
155199 Serveis industrials per a la fabricació de

productes lactis
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15711000 Aliments preparats per a animals de
granja

15711000 Aliments preparats per a animals de
granja

15711000 Aliments preparats per a animals de
granja

15711000 Aliments preparats per a animals de
granja

15711000 Aliments preparats per a animals de
granja

15721030 Menjar per a gossos o gats, preparat per
a la venda al detall

15721030 Menjar per a gossos o gats, preparat per
a la venda al detall

15721050 Altres aliments preparats per a animals de
companyia

15811101 Pa ordinari fresc, sense afegir-hi mel, ous,
formatge o fruites

15519900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes lactis

15529 Serveis industrials per a la fabricació de
gelats i productes similars

155299 Serveis industrials per a la fabricació de
gelats i productes similars

15529900 Serveis industrials per a la fabricació de
gelats i productes similars

15619 Serveis industrials per a la fabricació de
productes de molineria

156199 Serveis industrials per a la fabricació de
productes de molineria

15619900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes de molineria

15629 Serveis industrials per a la fabricació de
midons i productes amilacis

156299 Serveis industrials per a la fabricació de
midons i productes amilacis

15629900 Serveis industrials per a la fabricació de
midons i productes amilacis

15711010 Premescles per a pinsos d’animals de
granja

15711033 Productes elaborats utilizats per a
l’alimentació del bestiar porcí, excepte les
premescles

15711035 Productes elaborats utilitzats per a
l’alimentació del bestiar boví, oví, cabrum,
etc., excepte les premescles

15711037 Productes elaborats utilitzats per a
l’alimentació d’aviram, excepte les
premescles

15711039 Productes elaborats utilitzats per a
l’alimentació de peixos i altres animals
marins, excepte les premescles

15719 Serveis industrials per a la fabricació
d’aliments preparats per a animals de
granja

157199 Serveis industrials per a la fabricació
d’aliments preparats per a animals de
granja

15719900 Serveis industrials per a la fabricació
d’aliments preparats per a animals de
granja

15721033 Menjar per a gossos, preparat per a la
venda al detall

15721035 Menjar per a gats, preparat per a la venda
al detall

15721060 Aliments preparats per a animals de
companyia per a la venda al detall,
excepte aliments preparats per a gossos i
gats

15729 Serveis industrials per a la fabricació
d’aliments preparats per a animals de
companyia

157299 Serveis industrials per a la fabricació
d’aliments preparats per a animals de
companyia

15729900 Serveis industrials per a la fabricació
d’aliments preparats per a animals de
companyia

15811100 Pa fresc, sense afegir-hi mel, ous,
formatge o fruites
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15811102 Pa de motlle fresc, sense afegir-hi mel,
ous, formatge o fruites

15821151 Pa torrat a la brasa i similars

15821152 Bastons

15821153 Pa ratllat

15831101 Sucre sense refinar de canya en estat
sòlid, sense aromatitzants ni colorants

15831102 Sucre sense refinar de bleda-rave en
estat sòlid, sense aromatitzants ni
colorants

15831231 Sucre refinat blanc de canya en estat
sòlid, sense aromatitzants ni colorants

15831232 Sucre refinat blanc de bleda-rave en estat
sòlid, sense aromatitzants ni colorants

15811100 Pa fresc, sense afegir-hi mel, ous,
formatge o fruites

15819 Serveis industrials per a la fabricació de
pa, productes de fleca i de pastisseria
frescos

158199 Serveis industrials per a la fabricació de
pa, productes de fleca i de pastisseria
frescos

15819900 Serveis industrials per a la fabricació de
pa, productes de fleca i de pastisseria
frescos

15821150 Pa torrat i productes torrats similars,
excepte pa cruixent

15821150 Pa torrat i productes torrats similars,
excepte pa cruixent

15821150 Pa torrat i productes torrats similars,
excepte pa cruixent

15829 Serveis industrials per a la fabricació de
galetes i productes de fleca i pastisseria
de llarga durada

158299 Serveis industrials per a la fabricació de
galetes i productes de fleca i pastisseria
de llarga durada

15829900 Serveis industrials per a la fabricació de
galetes i productes de fleca i pastisseria
de llarga durada

15831100 Sucre sense refinar de canya i de bleda-
rave en estat sòlid, sense aromatitzants ni
colorants

15831100 Sucre sense refinar de canya i de bleda-
rave en estat sòlid, sense aromatitzants ni
colorants

15831230 Sucre refinat blanc de canya i de bleda-
rave en estat sòlid, sense aromatitzants ni
colorants

15831230 Sucre refinat blanc de canya i de bleda-
rave en estat sòlid, sense aromatitzants ni
colorants

15839 Serveis industrials per a la fabricació de
sucre

158399 Serveis industrials per a la fabricació de
sucre

15839900 Serveis industrials per a la fabricació de
sucre

15849 Serveis industrials per a la fabricació de
cacau, xocolata i articles de confiteria

158499 Serveis industrials per a la fabricació de
cacau, xocolata i articles de confiteria

15849900 Serveis industrials per a la fabricació de
cacau, xocolata i articles de confiteria

15859 Serveis industrials per a la fabricació de
pastes alimentàries

158599 Serveis industrials per a la fabricació de
pastes alimentàries

15859900 Serveis industrials per a la fabricació de
pastes alimentàries

15869 Serveis industrials per a la fabricació cafè,
te i infusions

158699 Serveis industrials per a la fabricació cafè,
te i infusions

15869900 Serveis industrials per a la fabricació cafè,
te i infusions
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15941001 Sidra escumosa

15941002 Sidra no escumosa

15941003 Altres begudes fermentades a partir de
fruites (suc de pera i aiguamel)

15879 Serveis industrials per a la fabricació
d’espècies, salses i condiments

158799 Serveis industrials per a la fabricació
d’espècies, salses i condiments

15879900 Serveis industrials per a la fabricació
d’espècies, salses i condiments

15889 Serveis industrials per a la fabricació de
preparats per a l’alimentació infantil i
preparats dietètics

158899 Serveis industrials per a la fabricació de
preparats per a l’alimentació infantil i
preparats dietètics

15889900 Serveis industrials per a la fabricació de
preparats per a l’alimentació infantil i
preparats dietètics

15899 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes alimentaris ncaa

158999 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes alimentaris ncaa

15899900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes alimentaris ncaa

15919 Serveis industrials per a la fabricació de
begudes alcohòliques destil·lades

159199 Serveis industrials per a la fabricació de
begudes alcohòliques destil·lades

15919900 Serveis industrials per a la fabricació de
begudes alcohòliques destil·lades

15929 Serveis industrials per a l’obtenció
d’alcohol etílic procedent de fermentació

159299 Serveis industrials per a l’obtenció
d’alcohol etílic procedent de fermentació

15929900 Serveis industrials per a l’obtenció
d’alcohol etílic procedent de fermentació

15939 Serveis industrials per a l’elaboració de
vins

159399 Serveis industrials per a l’elaboració de
vins

15939900 Serveis industrials per a l’elaboració de
vins

15941000 Sidra i altres begudes fermentades a
partir de fruites (suc de pera i aiguamel)

15941000 Sidra i altres begudes fermentades a
partir de fruites (suc de pera i aiguamel)

15941000 Sidra i altres begudes fermentades a
partir de fruites (suc de pera i aiguamel)

15949 Serveis industrials per a l’elaboració de
sidra i altres begudes fermentades a
partir de fruites

159499 Serveis industrials per a l’elaboració de
sidra i altres begudes fermentades a
partir de fruites

15949900 Serveis industrials per a l’elaboració de
sidra i altres begudes fermentades a
partir de fruites

15959 Serveis industrials per a l’elaboració de
vermut i altres vins aromatitzats de raïm
fresc

159599 Serveis industrials per a l’elaboració de
vermut i altres vins aromatitzats de raïm
fresc

15959900 Serveis industrials per a l’elaboració de
vermut i altres vins aromatitzats de raïm
fresc
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15981251 Orxata

15981252 Altres begudes analcohòliques sense
greixos lactis (llimonades, coles i similars)
(llevat de l’orxata)

17103031 Fibres sintètiques discontínues acríliques
transformades, sense filar

17103039 Fibres sintètiques discontínues (llevat de
les acríliques) transformades, sense filar

17104232 Filats de llana cardada o de pèl fi, per a
altres teixits ncvd

17104239 Filats de llana cardada o de pèl fi, per a
altres usos ncvd

17104331 Filats de cotó de fibres sense pentinar,
per a catifes ncvd

17104339 Filats de cotó de fibres sense pentinar,
per a altres usos ncvd

17104351 Filats de cotó de fibres pentinades, per a
catifes ncvd

17104359 Filats de cotó de fibres pentinades, per a
altres usos ncvd

17104402 Filats de lli per a teixits ncvd
17104403 Filats de lli per a gèneres de punt ncvd
17104409 Filats de lli per a altres usos ncvd
17105133 Filats retorts o cablejats de niló o d’altres

poliamides ncvd
17105135 Filats retorts o cablejats de polièster ncvd

17105137 Filats retorts o cablejats d’altres filaments
sintètics ncvd

15969 Serveis industrials per a la fabricació de
cervesa de malt

159699 Serveis industrials per a la fabricació de
cervesa de malt

15969900 Serveis industrials per a la fabricació de
cervesa de malt

15979 Serveis industrials per a la fabricació de
malt

159799 Serveis industrials per a la fabricació de
malt

15979900 Serveis industrials per a la fabricació de
malt

15981250 Altres begudes analcohòliques sense
greixos lactis

15981250 Altres begudes analcohòliques sense
greixos lactis

15989 Serveis industrials per a la producció
d’aigües minerals i begudes analcohòli-
ques

159899 Serveis industrials per a la producció
d’aigües minerals i begudes analcohòli-
ques

15989900 Serveis industrials per a la producció
d’aigües minerals i begudes analcohòli-
ques

16009 Serveis industrials per a la fabricació de
tabac manufacturat

160099 Serveis industrials per a la fabricació de
tabac manufacturat

16009900 Serveis industrials per a la fabricació de
tabac manufacturat

17103030 Fibres sintètiques discontínues cardades,
pentinades o transformades per a la
filatura

17103030 Fibres sintètiques discontínues cardades,
pentinades o transformades per a la
filatura

17104235 Filats de llana cardada o de pèl fi, per a
altres usos, ncvd

17104235 Filats de llana cardada o de pèl fi, per a
altres usos, ncvd

17104335 Filats de cotó de fibres sense pentinar,
per a altres usos (fins i tot per a catifes i
revestiments tèxtils per a terres) ncvd

17104335 Filats de cotó de fibres sense pentinar,
per a altres usos (fins i tot per a catifes i
revestiments tèxtils per a terres) ncvd

17104355 Filats de cotó de fibres pentinades, per a
altres usos (fins i tot per a catifes i
revestiments tèxtils per a terres) ncvd

17104355 Filats de cotó de fibres pentinades, per a
altres usos (fins i tot per a catifes i
revestiments tèxtils per a terres) ncvd

17104400 Filats de lli ncvd
17104400 Filats de lli ncvd
17104400 Filats de lli ncvd
17105130 Filats retorts o cablejats de filaments

sintètics ncvd
17105130 Filats retorts o cablejats de filaments

sintètics ncvd
17105130 Filats retorts o cablejats de filaments

sintètics ncvd
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17105231 Filats de fibres sintètiques discontínues
(llevat dels fils de cosir) per a catifes ncvd

17105239 Filats de fibres sintètiques discontínues
(llevat dels fils de cosir) per a altres usos
ncvd

17105251 Filats de fibres de polièster discontínues
mesclades amb fibres artificials, per a
catifes ncvd

17105259 Filats de fibres de polièster discontínues
mesclades amb fibres artificials, per a
altres usos ncvd

17105271 Filats de fibres sintètiques discontínues
mesclades amb cotó, per a catifes ncvd

17105279 Filats de fibres sintètiques discontínues
mesclades amb cotó, per a altres usos
ncvd

17105291 Altres filats de fibres sintètiques discontí-
nues per a catifes ncvd

17105299 Altres filats de fibres sintètiques discontí-
nues per a altres usos ncvd

17105331 Filats de fibres sintètiques discontínues
amb llana cardada o pèl fi, per a catifes
ncvd

17105339 Filats de fibres sintètiques discontínues
amb llana cardada o pèl fi, per a altres
usos ncvd

17105351 Filats de fibres sintètiques discontínues
amb llana pentinada o pèl fi, per a catifes
ncvd

17105359 Filats de fibres sintètiques discontínues
amb llana pentinada o pèl fi, per a altres
uso ncvd

17105235 Filats amb un contingut superior o igual al
85% en pes de fibres sintètiques discon-
tínues per a altres usos (fins i tot per a
catifes i revestiments tèxtils per a terres)
ncvd, excepte els fils de cosir

17105235 Filats amb un contingut superior o igual al
85% en pes de fibres sintètiques discon-
tínues per a altres usos (fins i tot per a
catifes i revestiments tèxtils per a terres)
ncvd, excepte els fils de cosir

17105255 Filats amb un contingut inferior al 85% en
pes de fibres de polièster discontínues,
mesclades amb fibres artificials, per a
altres usos (fins i tot per a catifes i
revestiments tèxtils per a terres), ncvd

17105255 Filats amb un contingut inferior al 85% en
pes de fibres de polièster discontínues,
mesclades amb fibres artificials, per a
altres usos (fins i tot per a catifes i
revestiments tèxtils per a terres), ncvd

17105275 Filats amb un contingut inferior al 85% en
pes de fibres sintètiques discontínues,
mesclades amb cotó, per als altres usos
(fins i tot per a catifes i revestiments
tèxtils per a terres) ncvd

17105275 Filats amb un contingut inferior al 85% en
pes de fibres sintètiques discontínues,
mesclades amb cotó, per als altres usos
(fins i tot per a catifes i revestiments
tèxtils per a terres) ncvd

17105295 Altres filats de fibres sintètiques discontí-
nues per a altres usos (fins i tot per a
catifes i revestiments tèxtils per a terres)
ncvd

17105295 Altres filats de fibres sintètiques discontí-
nues per a altres usos (fins i tot per a
catifes i revestiments tèxtils per a terres)
ncvd

17105335 Filats amb un contingut inferior al 85% en
pes de fibres sintètiques discontínues
mesclades amb llana cardada o pèl fi
cardat, per altres usos (fins i tot per a
catifes i revestiments tèxtils per a terres)
ncvd

17105335 Filats amb un contingut inferior al 85% en
pes de fibres sintètiques discontínues
mesclades amb llana cardada o pèl fi
cardat, per altres usos (fins i tot per a
catifes i revestiments tèxtils per a terres)
ncvd

17105355 Filats amb un contingut inferior al 85% en
pes de fibres sintètiques discontínues,
mescaldes amb llana pentinada o pèl fi
pentinat, per altres usos (fins i tot per a
catifes i revestiments tèxtils per a terres),
ncvd

17105355 Filats amb un contingut inferior al 85% en
pes de fibres sintètiques discontínues,
mescaldes amb llana pentinada o pèl fi
pentinat, per altres usos (fins i tot per a
catifes i revestiments tèxtils per a terres),
ncvd
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17105401 Filats de fibres artificials discontínues
(llevat de fil de cosir) per a catifes ncvd

17105409 Filats de fibres artificials discontínues
(llevat de fil de cosir) per a altres usos
ncvd

17201052 Teixits de lli inferior 85% del pes en lli, per
a peces de vestir, mesclats amb cotó

17201055 Teixits de lli inferior 85% del pes en lli, per
a tèxtils d’ús domèstic, mesclats amb
cotó

17201059 Teixits de lli inferior 85% del pes en lli, per
a usos industrials, mesclats amb cotó

17201062 Teixits de lli inferior 85% del pes en lli, per
a peces de vestir, mesclats amb altres
matèries

17201065 Teixits de lli inferior 85% del pes en lli, per
a tèxtils d’ús domèstic, mesclats amb
altres matèries

17201069 Teixits de lli inferior 85% del pes en lli, per
a usos industrials, mesclats amb altres
matèries

17202032 Teixits de cotó amb fils de colors inferior
o igual a 200 g/m2 per a altres peces de
vestir

17202033 Teixits de cotó amb fils de colors inferior
o igual a 200 g/m2 per a roba de la llar

17202035 Teixits de cotó amb fils de colors inferior
o igual a 200 g/m2 per a altres tèxtils d’ús
domèstic

17202039 Teixits de cotó amb fils de colors inferior
o igual a 200 g/m2 per a usos tècnics i
industrials

17202052 Teixits de cotó amb fils de colors superior
a 200 g/m2 per a altres peces de vestir

17202053 Teixits de cotó amb fils de colors superior
a 200 g/m2 per a roba de la llar

17202055 Teixits de cotó amb fils de colors superior
a 200 g/m2 per a altres tèxtils d’ús
domèstic

17202059 Teixits de cotó amb fils de colors superior
a 200 g/m2 per a usos tècnics i industri-
als

17203223 Teixits de fibres sintètiques mesclats amb
cotó per a roba de la llar ncaa

17203225 Teixits de fibres sintètiques mesclats amb
cotó per a altres tèxtils d’ús domèstic
ncaa

17105405 Filats de fibres artificials discontínues per
a altres usos (fins i tot per a catifes i
revestiments tèxtils per a terres) ncvd,
excepte fils de cosir

17105405 Filats de fibres artificials discontínues per
a altres usos (fins i tot per a catifes i
revestiments tèxtils per a terres) ncvd,
excepte fils de cosir

17109 Serveis de preparació de fibres tèxtils
naturals

171090 Serveis de preparació de fibres tèxtils
naturals

17109000 Serveis de preparació de fibres tèxtils
naturals

17201082 Teixits de lli amb un contingut inferior al
85% del pes en lli, per a peces de vestir

17201085 Teixits de lli amb un contingut inferior al
85% del pes en lli, per a tèxtils d’ús
domèstic

17201089 Teixits de lli amb un contingut inferior al
85% del pes en lli, per a usos industrials
o tècnics

17201082 Teixits de lli amb un contingut inferior al
85% del pes en lli, per a peces de vestir

17201085 Teixits de lli amb un contingut inferior al
85% del pes en lli, per a tèxtils d’ús
domèstic

17201089 Teixits de lli amb un contingut inferior al
85% del pes en lli, per a usos industrials
o tècnics

17202072 Teixits de cotó amb fils de colors per a
peces de vestir

17202073 Teixits de cotó amb fils de colors per a
roba de la llar

17202075 Teixits de cotó amb fils de colors per a
tèxtils d’ús domèstic

17202079 Teixits de cotó amb fils de colors per a
usos tècnics o industrials

17202072 Teixits de cotó amb fils de colors per a
peces de vestir

17202073 Teixits de cotó amb fils de colors per a
roba de la llar

17202075 Teixits de cotó amb fils de colors per a
tèxtils d’ús domèstic

17202079 Teixits de cotó amb fils de colors per a
usos tècnics o industrials

17203224 Teixits de fibres sintètiques discontínues,
sense fils de colors, amb un contingut
inferior al 85% en pes de fibres sintèti-
ques i mesclades amb cotó, per a tèxtils
d’ús domèstic i roba de la llar

17203224 Teixits de fibres sintètiques discontínues,
sense fils de colors, amb un contingut
inferior al 85% en pes de fibres sintèti-
ques i mesclades amb cotó, per a tèxtils
d’ús domèstic i roba de la llar
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17203233 Teixits de fibres sintètiques, mesclats
amb cotó, amb fils de colors, per a roba
de la llar

17203235 Teixits de fibres sintètiques, mesclats
amb cotó, amb fils de colors, per a altres
tèxtils d’ús domèstic

17203333 Teixits de fibres artificials discontínues
per a roba de llar ncaa

17203335 Teixits de fibres artificials discontínues
per a altres tèxtils d’ús domèstic ncaa

17402435 Sacs de dormir farcits de plomes o
plomissol

17402439 Altres sacs de dormir

17601230 Altres teixits de punt de fibres sintètiques
o artificials per a cortines

17203234 Teixits de fibres sintètiques discontínues,
amb fils de colors, amb un contingut
inferior al 85% en pes de fibres sintèti-
ques i mesclades amb cotó, per a tèxtils
d’ús domèstic i roba de la llar

17203234 Teixits de fibres sintètiques discontínues,
amb fils de colors, amb un contingut
inferior al 85% en pes de fibres sintèti-
ques i mesclades amb cotó, per a tèxtils
d’ús domèstic i roba de la llar

17203334 Teixits de fibres artificials discontínues,
sense fils de colors, per a tèxtils d’ús
domèstic i roba de la llar

17203334 Teixits de fibres artificials discontínues,
sense fils de colors, per a tèxtils d’ús
domèstic i roba de la llar

17209 Serveis industrials per a la fabricació de
teixits

172099 Serveis industrials per a la fabricació de
teixits

17209900 Serveis industrials per a la fabricació de
teixits

17309 Servei d’acabament de peces de vestir
173090 Servei d’acabament de peces de vestir
17309000 Servei d’acabament de peces de vestir
17402430 Sacs de dormir

17402430 Sacs de dormir
174099 Serveis industrials per a la fabricació

d’articles confeccionats amb tèxtils,
excepte la roba de vestir

17409900 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles confeccionats amb tèxtils,
excepte la roba de vestir

17519 Serveis industrials per a la fabricació de
catifes i moquetes

175199 Serveis industrials per a la fabricació de
catifes i moquetes

17519900 Serveis industrials per a la fabricació de
catifes i moquetes

175299 Serveis industrials per a la fabricació de
cordes, cordills, caramells i xarxes

17529900 Serveis industrials per a la fabricació de
cordes, cordills, caramells i xarxes

17539 Serveis industrials per a la fabricació de
teles sense teixir i els articles confeccio-
nats, excepte la roba de vestir

175399 Serveis industrials per a la fabricació de
teles sense teixir i els articles confeccio-
nats, excepte la roba de vestir

17539900 Serveis industrials per a la fabricació de
teles sense teixir i els articles confeccio-
nats, excepte la roba de vestir

17549 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres articles tèxtils

175499 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres articles tèxtils

17549900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres articles tèxtils

17601200 Altres teixits de punt ncaa
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17601290 Altres teixits de punt (excepte per a
cortines) ncaa

18101000 Peces de cuir
18101000 Peces de cuir
18101000 Peces de cuir
18101000 Peces de cuir
18101000 Peces de cuir

18211126 Conjunts de fibres sintètiques de treball
per a homes

18211127 Conjunts de fibres artificials de treball per
a homes

18211136 Jaquetes de fibres sintètiques de treball
per a homes

18211137 Jaquetes de fibres artificials de treball per
a homes

18212126 Conjunts de fibres sintètiques de treball
per a dones

18212127 Conjunts de fibres artificials de treball per
a dones

18212136 Jaquetes de fibres sintètiques de treball
per a dones

18212137 Jaquetes de fibres artificials de treball per
a dones

18213011 Altres tipus de roba de cotó de treball per
a homes

18213015 Altres tipus de roba de fibres sintètiques
o artificials de treball per a homes

18213021 Altres tipus de roba de cotó de treball per
a dones

18213025 Altres tipus de roba de fibres sintètiques
o artificials de treball per a dones

17601200 Altres teixits de punt ncaa

17609 Serveis industrials per a la fabricació de
teixits de punt

176099 Serveis industrials per a la fabricació de
teixits de punt

17609900 Serveis industrials per a la fabricació de
teixits de punt

17719 Serveis industrials per a la fabricació de
calceteria de punt

177199 Serveis industrials per a la fabricació de
calceteria de punt

17719900 Serveis industrials per a la fabricació de
calceteria de punt

17729 Serveis industrials per a la fabricació de
jerseis i articles similars de punt

177299 Serveis industrials per a la fabricació de
jerseis i articles similars de punt

17729900 Serveis industrials per a la fabricació de
jerseis i articles similars de punt

18101001 Abrics de cuir natural
18101003 Conjunts de cuir natural
18101005 Jaquetes de cuir natural
18101007 Pantalons i faldilles de cuir natural
18101009 Altres peces de cuir natural
18109 Serveis industrials per a la fabricació de

peces de cuir
181099 Serveis industrials per a la fabricació de

peces de cuir
18109900 Serveis industrials per a la fabricació de

peces de cuir
18211125 Conjunts de fibres sintètiques i artificials

de treball per a homes
18211125 Conjunts de fibres sintètiques i artificials

de treball per a homes
18211135 Jaquetes de fibres sintètiques i artificials

de treball per a homes
18211135 Jaquetes de fibres sintètiques i artificials

de treball per a homes
18212125 Conjunts de fibres sintètiques i artificials

de treball per a dones
18212125 Conjunts de fibres sintètiques i artificials

de treball per a dones
18212135 Jaquetes de fibres sintètiques i artificials

de treball per a dones
18212135 Jaquetes de fibres sintètiques i artificials

de treball per a dones
18213013 Altres tipus de roba de treball, de cotó o

de fibres sintètiques i artificials, per a
homes

18213013 Altres tipus de roba de treball, de cotó o
de fibres sintètiques i artificials, per a
homes

18213023 Altres tipus de roba de treball, de cotó o
de fibres sintètiques i artificials, per a
dones

18213023 Altres tipus de roba de treball, de cotó o
de fibres sintètiques i artificials, per a
dones

18219 Serveis industrials per a la fabricació de
roba de treball



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 449

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1
Codi Descripció Codi Descripció

18221210 Vestits o terns de punt per a homes o
nens

18221220 Conjunts de punt per a homes o nens

18221240 Pantalons, pantalons granota, calçons i
pantalons curts de punt, per a homes o
nens

18221250 Pantalons amb pitet, de punt, per a
homes o nens

18221410 Vestits sastre de punt per a dones

18221420 Conjunts de punt per a dones

18221440 Pantalons, pantalons granota, calçons i
pantalons curts de punt, per a dones o
nenes

18221450 Pantalons amb pitet, de punt, per a
dones o nenes

18222446 Pantalons, pantalons granota i calçons,
de fibres sintètiques, per a homes o nens
(llevat dels de punt)

18222447 Pantalons, pantalons granota i calçons,
de fibres artificials, per a homes o nens
(llevat dels de punt)

18222451 Pantalons amb pitet de cotó per a homes
o nens (llevat dels de punt)

18222459 Pantalons amb pitet, de llana o de pèl fi o
de fibres sintètiques i artificials, per a
homes o nens (llevat dels de punt)

18222466 Pantalons curts de fibres sintètiques per a
homes o nens (llevat dels de punt)

18222467 Pantalons curts de fibres artificials per a
homes o nens (llevat dels de punt)

18223476 Vestits de fibres sintètiques per a dones o
nenes (llevat dels de punt)

18223477 Vestits de fibres artificials per a dones o
nenes (llevat dels de punt)

18223486 Faldilles i faldilles pantaló de fibres
sintètiques per a dones o nenes (llevat de
les de punt)

18223487 Faldilles i faldilles pantaló de fibres
artificials per a dones o nenes (llevat de
les de punt)

18223566 Pantalons curts de fibres sintètiques per a
dones o nenes (llevat dels de punt)

18223567 Pantalons curts de fibres artificials per a
dones o nenes (llevat dels de punt)

182199 Serveis industrials per a la fabricació de
roba de treball

18219900 Serveis industrials per a la fabricació de
roba de treball

18221260 Vestits o terns de punt per a homes o
nens

18221260 Vestits o terns de punt per a homes o
nens

18221270 Pantalons, pantalons granota, calçons,
pantalons curts i pantalons amb pitet de
punt, per a homes o nens

18221270 Pantalons, pantalons granota, calçons,
pantalons curts i pantalons amb pitet de
punt, per a homes o nens

18221460 Vestits sastre i conjunts, de punt, per a
dones

18221460 Vestits sastre i conjunts, de punt, per a
dones

18221490 Pantalons, pantalons granota, calçons,
pantalons curts i pantalons amb pitet de
punt, per a dones o nenes

18221490 Pantalons, pantalons granota, calçons,
pantalons curts i pantalons amb pitet de
punt, per a dones o nenes

18222445 Pantalons, pantalons granota i calçons,
de fibres sintètiques i artificials, per a
homes o nens, excepte de punt i de
treball

18222445 Pantalons, pantalons granota i calçons,
de fibres sintètiques i artificials, per a
homes o nens, excepte de punt i de
treball

18222455 Pantalons amb pitet per a homes o nens,
excepte de punt i de treball

18222455 Pantalons amb pitet per a homes o nens,
excepte de punt i de treball

18222463 Pantalons curts de fibres sintètiques i
artificials per a homes o nens, excepte de
punt

18222463 Pantalons curts de fibres sintètiquies i
artificials per a homes o nens, excepte de
punt

18223475 Vestits de fibres sintètiques i artificials per
a dones o nenes, excepte de punt

18223475 Vestits de fibres sintètiques i artificials per
a dones o nenes, excepte de punt

18223485 Faldilles i faldilles pantaló de fibres
sintètiques i artificials per a dones o
nenes, excepte de punt

18223485 Faldilles i faldilles pantaló de fibres
sintètiques i artificials per a dones o
nenes, excepte de punt

18223565 Pantalons curts de fibres sintètiques i
artificials per a dones o nenes, excepte
de punt

18223565 Pantalons curts de fibres sintètiques i
artificials per a dones o nenes, excepte
de punt

18229 Serveis industrials per a la fabricació de
peces de vestir exteriors
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18232435 Camises de dormir i pijames, de fibres
sintètiques i artificials, per a dones o
nenes (llevat dels de punt)

18232439 Camises de dormir i pijames, d’altres
matèries tèxtils, per a dones o nenes
(llevat dels de punt)

18232455 Combinacions i enagos, de fibres
sintètiques i artificials, per a dones o
nenes (llevat dels de punt)

18232459 Combinacions i enagos, d’altres matèries
tèxtils, per a dones o nenes (llevat dels de
punt)

18232465 Bates i articles similars, de fibres sintèti-
ques i artificials, per a dones i nenes
(llevat dels de punt)

18232475 Altres articles similars, de fibres sintèti-
ques i artificials, per a dones i nenes
(llevat dels de punt)

18241100 Peces i complements de vestir per a
bebès, de punt

18241100 Peces i complements de vestir per a
bebès, de punt

18241100 Peces i complements de vestir per a
bebès, de punt

18241100 Peces i complements de vestir per a
bebès, de punt

18241100 Peces i complements de vestir per a
bebès, de punt

18241100 Peces i complements de vestir per a
bebès, de punt

18301131 Pells amb pèl, adobades, senceres, de
xai, sense acoblar, de doble cara

18301132 Pells amb pèl, adobades, senceres, de
xai, sense acoblar (llevat de les de doble
cara)

18301133 Pells amb pèl, adobades, senceres, de
conill, sense acoblar

182299 Serveis industrials per a la fabricació de
peces de vestir exteriors

18229900 Serveis industrials per a la fabricació de
peces de vestir exteriors

18232433 Camises de dormir i pijames, de fibres
sintètiques i artificials i d’altres matèries
tèxtils, per a dones o nenes, excepte de
punt

18232433 Camises de dormir i pijames, de fibres
sintètiques i artificials i d’altres matèries
tèxtils, per a dones o nenes, excepte de
punt

18232452 Combinacions i enagos, de fibres
sintètiques i artificials i d’altres matèries
tèxtils, per a dones o nenes, excepte de
punt

18232452 Combinacions i enagos, de fibres
sintètiques i artificials i d’altres matèries
tèxtils, per a dones o nenes, excepte de
punt

18232480 Bates, samarretes, calces i altres articles
similars, de fibres sintètiques i artificials,
per a dones i nenes, excepte de punt

18232480 Bates, samarretes, calces i altres articles
similars, de fibres sintètiques i artificials,
per a dones i nenes, excepte de punt

18239 Serveis industrials per a la fabricació de
roba interior

182399 Serveis industrials per a la fabricació de
roba interior

18239900 Serveis industrials per a la fabricació de
roba interior

18241101 Samarretes per a bebès, de punt

18241102 Pijames d’una peça per a bebès, de punt

18241103 Bodis per a bebès, de punt

18241104 Pantalons amb pitet elàstics per a bebès,
de punt

18241105 Bolquers calceta per a bebès, de punt

18241109 Altres peces i complements de vestir per
a bebès, de punt

18249 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres peces i complements de vestir
ncaa

182499 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres peces i complements de vestir
ncaa

18249900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres peces i complements de vestir
ncaa

18301130 Pells amb pèl, adobades, senceres, de
conill o de xai, sense acoblar

18301130 Pells amb pèl, adobades, senceres, de
conill o de xai, sense acoblar

18301130 Pells amb pèl, adobades, senceres, de
conill o de xai, sense acoblar

18309 Serveis industrials per a la preparació de
pelleteria i articles de pelleteria
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191010 Cuir acamussat; xarol i xarol laminat;
cuirs i pells metal·litzats

191010 Cuir acamussat; xarol i xarol laminat;
cuirs i pells metal·litzats

19101030 Cuirs i pells acamussats (inclosos els
acamussats combinats a l’oli)

19101050 Cuirs i pells envernissats o revestits; cuirs
i pells metal·litzats

191020 Cuirs i pells de boví i equí, depilats i
preparats

191020 Cuirs i pells de boví i equí, depilats i
preparats

191020 Cuirs i pells de boví i equí, depilats i
preparats

19102010 Cuirs i pells sencers de boví, amb una
superfície per unitat inferior o igual a 2,6
m2, només adobats

19102020 Cuirs i pells sencers de boví, amb una
superfície per unitat inferior o igual a 2,6
m2, preparats d’altres maneres

19102030 Altres cuirs i pells de boví i d’equí, només
adobats

19102030 Altres cuirs i pells de boví i d’equí, només
adobats

19102042 Cuirs i pells de boví, apergaminats o
preparats, amb la flor, sense dividir, per a
soles

19102049 Cuirs i pells de boví, apergaminats o
preparats, amb la flor, sense dividir
(excepte per a soles)

19102050 Cuirs i pells de boví, apergaminats o
preparats, amb la flor, dividits

19102060 Cuirs i pells d’equí, apergaminats o
preparats, amb la flor

19102070 Altres cuirs i pells de boví, preparats
després de l’adobament

19102080 Altres cuirs i pells d’equí, preparats
després de l’adobament

183099 Serveis industrials per a la preparació de
pelleteria i articles de pelleteria

18309900 Serveis industrials per a la preparació de
pelleteria i articles de pelleteria

191011 Cuir acamussat

191012 Xarol i xarol laminat, pells i cuirs metal·-
litzats

19101100 Cuir acamussat

19101200 Xarol i xarol laminat, pells i cuirs metal·-
litzats

191021 Pells i cuirs depilats de boví i equí,
preparats i sencers

191022 Pells i cuirs depilats de boví, preparats,
no sencers

191023 Pells i cuirs depilats d’equí, preparats, no
sencers

19102100 Pells i cuirs depilats de boví i equí,
preparats i sencers

19102100 Pells i cuirs depilats de boví i equí,
preparats i sencers

19102200 Pells i cuirs depilats de boví, preparats,
no sencers

19102300 Pells i cuirs depilats d’equí, preparats, no
sencers

19102100 Pells i cuirs depilats de boví i equí,
preparats i sencers

19102100 Pells i cuirs depilats de boví i equí,
preparats i sencers

19102200 Pells i cuirs depilats de boví, preparats,
no sencers

19102300 Pells i cuirs depilats d’equí, preparats, no
sencers

19102200 Pells i cuirs depilats de boví, preparats,
no sencers

19102300 Pells i cuirs depilats d’equí, preparats, no
sencers

19109 Serveis industrials per a la preparació de
cuir

191099 Serveis industrials per a la preparació de
cuir

19109900 Serveis industrials per a la preparació de
cuir

19209 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de marroquineria i viatge, de
guarnicioneria i talabarderia

192099 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de marroquineria i viatge, de
guarnicioneria i talabarderia

19209900 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de marroquineria i viatge, de
guarnicioneria i talabarderia

19309 Serveis industrials per a la fabricació de
calçat

193099 Serveis industrials per a la fabricació de
calçat
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20101031 Fusta serrada o tallada longitudinalment;
tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm de coníferes unida per
entallaments múltiples (fins i tot planejada
o polida)

20101033 Fusta serrada o tallada longitudinalment;
tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm de coníferes (excepte
unida per entallaments múltiples) planeja-
da o polida

20101053 Fusta serrada o tallada longitudinalment;
tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm, de roure, faig i altres
fustes (llevat de les coníferes i fustes
tropicals) unides per entallaments
múltiples (fins i tot planejades o polides)

20101055 Fusta serrada tropical, unida per entalla-
ments múltiples (fins i tot planejada o
polida)

20101057 Fusta serrada o tallada longitudinalment;
tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm, tropical (excepte unida
per entallaments múltiples), planejada o
polida

20101059 Fusta serrada o tallada longitudinalment;
tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm, de roure, faig i altres
fustes (llevat de les coníferes i les tropi-
cals) planejada o polida

20101073 Llistons i frisos per a parquet, sense
acoblar (llevat de fusta de roure)

20103115 Pals de fusta de coníferes en brut
tractada amb pintura, colorants, creosota
o altres agents de conservació, de 6 m
<= longitud <= 18 m, 45 cm < circumfe-
rència <= 90 cm

20103117 Altres tipus de fusta en brut  tractada
amb pintura, colorants, creosota o altres
agents de conservació

20301150 Portes i els seus bastiments i llindars, de
fusta

20301150 Portes i els seus bastiments i llindars, de
fusta

20301150 Portes i els seus bastiments i llindars, de
fusta

20301300 Altres obres i peces de fusteria per a la
construcció

20301300 Altres obres i peces de fusteria per a la
construcció

20301300 Altres obres i peces de fusteria per a la
construcció

20301300 Altres obres i peces de fusteria per a la
construcció

19309900 Serveis industrials per a la fabricació de
calçat

20101032 Fusta serrada o tallada longitudinalment, i
la tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm de coníferes unida per
entallaments múltiples, fins i tot planejada
o polida

20101034 Fusta serrada o tallada longitudinalment, i
la tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm de coníferes, planejada
o polida, excepte unida per entallaments
múltiples

20101050 Fusta serrada o tallada longitudinalment i
la tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm, excepte les coníferes i
les fustes tropicals i els llistons i frisos per
a parquet de fusta de roure

20101071 Fustes tropicals, serrades o tallades
longitudinalment i les tallades en fulles o
decorticada, de gruix superior a 6 mm,
unides per entallaments múltiples o
planejades o polides

20101050 Fusta serrada o tallada longitudinalment i
la tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm, excepte les coníferes i
les fustes tropicals i els llistons i frisos per
a parquet de fusta de roure

20101050 Fusta serrada o tallada longitudinalment i
la tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm, excepte les coníferes i
les fustes tropicals i els llistons i frisos per
a parquet de fusta de roure

20101050 Fusta serrada o tallada longitudinalment i
la tallada en fulles o decorticada, de gruix
superior a 6 mm, excepte les coníferes i
les fustes tropicals i els llistons i frisos per
a parquet de fusta de roure

20103116 Fusta en brut tractada amb pintura,
colorants, creosota o altres agents de
conservació

20103116 Fusta en brut tractada amb pintura,
colorants, creosota o altres agents de
conservació

202015 Serveis d’acabament de taulers i fulloles
20201500 Serveis d’acabament de taulers i fulloles
20301153 Portes i els bastiments i llindars, de fusta

planejada
20301155 Portes i els bastiments i llindars, de fusta

treballada
20301159 Portes i els bastiments i llindars, de fusta,

ncaa
20301301 Altres obres i peces de fusteria per a la

construcció, llistons
20301303 Altres obres i peces de fusteria per a la

construcció, per a murs
20301305 Altres obres i peces de fusteria per a la

construcció, per a escales
20301307 Altres obres i peces de fusteria per a la

construcció, per a saunes
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20301300 Altres obres i peces de fusteria per a la
construcció

20511450 Altres articles de fusta
20511450 Altres articles de fusta

20521370 Cubs, plaques, planxes, fulloles i tires,
rajoles de qualsevol forma i cilindres
sòlids, de suro aglomerat (llevat dels taps)

20521370 Cubs, plaques, planxes, fulloles i tires,
rajoles de qualsevol forma i cilindres
sòlids, de suro aglomerat (llevat dels taps)

20521400 Suro aglomerat i els seus articles ncaa
20521400 Suro aglomerat i els seus articles ncaa

20521400 Suro aglomerat i els seus articles ncaa

20521400 Suro aglomerat i els seus articles ncaa

21111216 Pasta química de fusta a la sosa o al
sulfat, semiblanquejada o blanquejada,
de coníferes (llevat de la pasta en flocs i
de la pasta per dissoldre)

20301309 Altres obres i peces de fusteria per a la
construcció, ncaa

20309 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’estruc-
tures de fusta i construccions prefabrica-
des, de producció pròpia i serveis
industrials de fabricació de peces de
fusteria per a la construcció

203090 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’estruc-
tures de fusta i construccions prefabrica-
des, de producció pròpia

20309000 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’estruc-
tures de fusta i construccions prefabrica-
des, de producció pròpia

203099 Serveis industrials de fabricació de peces
de fusteria per a la construcció

20309900 Serveis industrials de fabricació de peces
de fusteria per a la construcció

20409 Serveis industrials de fabricació, repara-
ció i manteniment d’envasos, embalatges
i paletes de fusta

204090 Serveis de reparació i manteniment
d’envasos, embalatges i paletes de fusta

20409000 Serveis de reparació i manteniment
d’envasos, embalatges i paletes de fusta

204099 Serveis industrials per a la fabricació
d’envasos i embalatges de fusta

20409900 Serveis industrials per a la fabricació
d’envasos i embalatges de fusta

20511455 Taüts
20511459 Altres articles de fusta ncaa
20519 Serveis industrials de fabricació, repara-

ció i manteniment de productes de fusta
ncaa

205190 Serveis de reparació i manteniment de
productes de fusta ncaa

20519000 Serveis de reparació i manteniment de
productes de fusta ncaa

205199 Serveis industrials per a la fabricació de
productes de fusta

20519900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes de fusta

20521375 Cilindres sòlids de suro aglomerat (fins i
tot els discos), excepte els taps

20521377 Cubs, plaques, planxes, fulloles i tires,
rajoles de qualsevol forma, de suro
aglomerat, excepte els taps

20521403 Juntes de suro aglomerat
20521405 Productes per a la decoració de suro

aglomerat
20521407 Productes per a aïllament de suro

aglomerat
20521409 Altres productes de suro aglomerat ncaa
20529 Serveis industrials per a la fabricació de

productes de suro, cistelleria i esparteria
205299 Serveis industrials per a la fabricació de

productes de suro, cistelleria i esparteria
20529900 Serveis industrials per a la fabricació de

productes de suro, cistelleria i esparteria
21111215 Pasta química de fusta a la sosa o al

sulfat, semiblanquejada o blanquejada,
de coníferes, excepte la pasta per
dissoldre
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21111217 Pasta en flocs de fusta a la sosa o al
sulfat (llevat de la pasta per dissoldre)

21111316 Pasta química de fusta al sulfit,
semiblanquejada o blanquejada, de
coníferes (llevat de la pasta en flocs i de
la pasta per dissoldre)

21111317 Pasta en flocs de fusta al sulfit (llevat de
la pasta per dissoldre)

21111415 Pasta termomecànica de fusta de
frondoses

21111416 Pasta termomecànica de fusta de
resinoses

21111417 Pastes mecàniques de fusta de frondo-
ses (llevat de les termomecàniques)

21111418 Pastes mecàniques de fusta de resinoses
(llevat de les termomecàniques)

21111430 Pasta semiquímica de fusta

21111430 Pasta semiquímica de fusta

21111430 Pasta semiquímica de fusta

21122510 Paper i cartó multicapes, sense estucar ni
revestir, amb totes les capes blanqueja-
des, en bobines o fulls

21122510 Paper i cartó multicapes, sense estucar ni
revestir, amb totes les capes blanqueja-
des, en bobines o fulls

21122535 Paper i cartó multicapes, sense estucar ni
revestir, amb una de les capes exteriors
blanquejades, paper biclasse (testliner),
en bobines o fulls

21122535 Paper i cartó multicapes, sense estucar ni
revestir, amb una de les capes exteriors
blanquejades, paper biclasse (testliner),
en bobines o fulls

21122539 Altres tipus de paper i cartó multicapes,
sense estucar ni revestir, amb una de les
capes exteriors blanquejades (llevat del
biclasse o  testliner), en bobines o fulls

21122539 Altres tipus de paper i cartó multicapes,
sense estucar ni revestir, amb una de les
capes exteriors blanquejades (llevat del
biclasse o  testliner), en bobines o fulls

21122550 Paper i cartó multicapes, sense estucar ni
revestir, amb només dues capes exteriors
blanquejades, en bobines o fulls

21122550 Paper i cartó multicapes, sense estucar ni
revestir, amb només dues capes exteriors
blanquejades, en bobines o fulls

21122575 Altres tipus de paper i cartó multicapes,
sense estucar ni revestir, paper biclasse
(testliner), en bobines o fulls

21111215 Pasta química de fusta a la sosa o al
sulfat, semiblanquejada o blanquejada,
de coníferes, excepte la pasta per
dissoldre

21111315 Pasta química de fusta al sulfit,
semiblanquejada o blanquejada, de
coníferes, excepte la pasta per dissoldre

21111315 Pasta química de fusta al sulfit,
semiblanquejada o blanquejada, de
coníferes, excepte la pasta per dissoldre

21111415 Pasta termomecànica de fusta

21111415 Pasta termomecànica de fusta

21111419 Altres pastes mecàniques de fusta

21111419 Altres pastes mecàniques de fusta

21111433 Pasta mecànica de fusta quimicotèrmica
(CTMP)

21111435 Altres pastes quimicomecàniques de
fusta (TCMP, CRMP)

21111439 Altres pastes semiquímiques de fusta
21119 Serveis industrials per a la fabricació de

pasta de paper
211199 Serveis industrials per a la fabricació de

pasta de paper
21119900 Serveis industrials per a la fabricació de

pasta de paper
21122520 Paper i cartó multicapes (“testliner”)

sense estucar ni revestir, de pes inferior o
igual a 150 g/m2, en bobines o fulls

21122540 Paper i cartó multicapes (“testliner”)
sense estucar ni revestir, de pes superior
a 150 g/m2, en bobines o fulls

21122520 Paper i cartó multicapes (“testliner”)
sense estucar ni revestir, de pes inferior o
igual a 150 g/m2, en bobines o fulls

21122540 Paper i cartó multicapes (“testliner”)
sense estucar ni revestir, de pes superior
a 150 g/m2, en bobines o fulls

21122520 Paper i cartó multicapes (“testliner”)
sense estucar ni revestir, de pes inferior o
igual a 150 g/m2, en bobines o fulls

21122540 Paper i cartó multicapes (“testliner”)
sense estucar ni revestir, de pes superior
a 150 g/m2, en bobines o fulls

21122520 Paper i cartó multicapes (“testliner”)
sense estucar ni revestir, de pes inferior o
igual a 150 g/m2, en bobines o fulls

21122540 Paper i cartó multicapes (“testliner”)
sense estucar ni revestir, de pes superior
a 150 g/m2, en bobines o fulls

21122520 Paper i cartó multicapes (“testliner”)
sense estucar ni revestir, de pes inferior o
igual a 150 g/m2, en bobines o fulls
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21122575 Altres tipus de paper i cartó multicapes,
sense estucar ni revestir, paper biclasse
(testliner), en bobines o fulls

21122579 Altres tipus de paper i cartó multicapes,
sense estucar ni revestir (llevat del
biclasse o testliner), en bobines o fulls

21122579 Altres tipus de paper i cartó multicapes,
sense estucar ni revestir (llevat del
biclasse o testliner), en bobines o fulls

21123050 Altres tipus de paper i cartó,
de pes < 150 g/m2, ncaa

21123060 Altres tipus de paper i cartó, de pes <=
150 g/m2, per a paper i cartó ondulats

21123073 Paper biclasse (testliner) per a paper i
cartó ondulats, de 150 g/m2 < pes < 225
g/m2

21123075 Altres tipus de paper i cartó per a paper i
cartó ondulats, 150 g/m2 < pes < 225 g/
m2

21123079 Altres tipus de paper i cartó de 150 g/m2
< pes < 225 g/m2, ncaa

21123083 Paper biclasse (testliner) a base de
rebutjos de paper, de pes => 225 g/m2

21123085 Altres tipus de paper i cartó de pes =>
225 g/m2 a base de rebutjos de paper

21123089 Altres tipus de paper i cartó
de pes => 225 g/m2, ncaa

21122540 Paper i cartó multicapes (“testliner”)
sense estucar ni revestir, de pes superior
a 150 g/m2, en bobines o fulls

21122520 Paper i cartó multicapes (“testliner”)
sense estucar ni revestir, de pes inferior o
igual a 150 g/m2, en bobines o fulls

21122540 Paper i cartó multicapes (“testliner”)
sense estucar ni revestir, de pes superior
a 150 g/m2, en bobines o fulls

21123061 Altres tipus de paper i cartó sense
estucar ni revestir, en bobines o fulls, de
pes inferior o igual a 150 g/m2, excepte
productes de l’SH 4802, paper ondulat,
paper biclasse (“testliner”), paper sulfit
per a embalatge, paper i cartó filtre o
feltre

21123061 Altres tipus de paper i cartó sense
estucar ni revestir, en bobines o fulls, de
pes inferior o igual a 150 g/m2, excepte
productes de l’SH 4802, paper ondulat,
paper biclasse (“testliner”), paper sulfit
per a embalatge, paper i cartó filtre o
feltre

21123065 Altres tipus de paper i cartó sense
estucar ni revestir, en bobines o fulls, de
pes superior a 150 g/m2 i inferior a 225 g/
m2, excepte productes del SH 4802,
paper ondulat, paper biclasse (“testliner”),
paper sulfit per a embalatge, paper i cartó
filtre o feltre

21123065 Altres tipus de paper i cartó sense
estucar ni revestir, en bobines o fulls, de
pes superior a 150 g/m2 i inferior a 225 g/
m2, excepte productes del SH 4802,
paper ondulat, paper biclasse (“testliner”),
paper sulfit per a embalatge, paper i cartó
filtre o feltre

21123065 Altres tipus de paper i cartó sense
estucar ni revestir, en bobines o fulls, de
pes superior a 150 g/m2 i inferior a 225 g/
m2, excepte productes del SH 4802,
paper ondulat, paper biclasse (“testliner”),
paper sulfit per a embalatge, paper i cartó
filtre o feltre

21123069 Altres tipus de paper i cartó sense
estucar ni revestir, en bobines o fulls, de
pes superior o igual a 225 g/m2, excepte
productes de l’SH 4802, paper ondulat,
paper biclasse (“testliner”), paper sulfit
per a embalatge, paper i cartó filtre o
feltre

21123069 Altres tipus de paper i cartó sense
estucar ni revestir, en bobines o fulls, de
pes superior o igual a 225 g/m2, excepte
productes de l’SH 4802, paper ondulat,
paper biclasse (“testliner”), paper sulfit
per a embalatge, paper i cartó filtre o
feltre

21123069 Altres tipus de paper i cartó sense estucar
ni revestir, en bobines o fulls, de pes
superior o igual a 225 g/m2, excepte
productes de l’SH 4802, paper ondulat,
paper biclasse (“testliner”), paper sulfit per
a embalatge, paper i cartó filtre o feltre
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21125339 Paper i cartó per escriure, imprimir o
altres activitats gràfiques, de gramatge
<= 150 g/m2, amb fibres obtingudes per
procediment mecànic <= 10% en pes, en
bobines o fulls

21125350 Paper i cartó per escriure, imprimir o
altres activitats gràfiques, de gramatge >
150 g/m2, amb fibres obtingudes per
procediment mecànic <= 10% en pes, en
bobines o fulls

21211400 Caixes i cartonatges plegables de paper i
cartó no ondulats

21211400 Caixes i cartonatges plegables de paper i
cartó no ondulats

21211400 Caixes i cartonatges plegables de paper i
cartó no ondulats

21211400 Caixes i cartonatges plegables de paper i
cartó no ondulats

21211530 Altres envasos i embalatges de paper i
cartó (incloses les fundes per a discos)

21211530 Altres envasos i embalatges de paper i
cartó (incloses les fundes per a discos)

21211530 Altres envasos i embalatges de paper i
cartó (incloses les fundes per a discos)

21221230 Bolquers i articles higiènics similars

21221230 Bolquers i articles higiènics similars

21231330 Paper i cartó per a impresos, estampats o
perforats

21231355 Paper per a màquines d’oficina, en cinta
o bobina

21231359 Altres tipus de paper i cartó per imprimir
o altres activitats gràfiques, ncaa

21125337 Paper i cartó estucat, per escriure, per
imprimir o altres activitats gràfiques amb
un màxim del 10% en pes constituït per
fibres obtingudes per procediment
mecànic, en bobines o fulls, excepte el
paper i cartó sensible, de gramatge
inferior o igual a 150 g/m2

21125337 Paper i cartó estucat, per escriure, per
imprimir o altres activitats gràfiques amb
un màxim del 10% en pes constituït per
fibres obtingudes per procediment
mecànic, en bobines o fulls, excepte el
paper i cartó sensible, de gramatge
inferior o igual a 150 g/m2

21129 Serveis industrials per a la fabricació de
paper i cartó

211299 Serveis industrials per a la fabricació de
paper i cartó

21129900 Serveis industrials per a la fabricació de
paper i cartó

21211401 Caixes i altres envasos plegables, per a
líquids

21211405 Caixes i altres envasos plegables, fets de
cartó sòlid

21211407 Cartonatges de cartó i de cartó sòlid

21211409 Caixes, sacs i altres envasos plegables
de paper i cartó no ondulat

21211533 Caixes, tambors i barrilets

21211535 Envasos, fundes per a discos, envasos
lleugers i similars

21211539 Altres envasos de paper ncaa

21219 Serveis industrials per a la fabricació de
paper i cartó ondulats i envasos i emba-
latges de paper i cartó

212199 Serveis industrials per a la fabricació de
paper i cartó ondulats i envasos i emba-
latges de paper i cartó

21219900 Serveis industrials per a la fabricació de
paper i cartó ondulats i envasos i emba-
latges de paper i cartó

21221233 Bolquers per a bebès i articles similars,
de paper

21221235 Articles higiènics per a la incontinència
d’adults

21229 Serveis industrials per a la fabricació de
paper i cartó per a ús domèstic i sanitari

212299 Serveis industrials per a la fabricació de
paper i cartó per a ús domèstic i sanitari

21229900 Serveis industrials per a la fabricació de
paper i cartó per a ús domèstic i sanitari

21231300 Altres tipus de paper i cartó per escriure,
imprimir o altres activitats gràfiques,
impresos, estampats o perforats

21231300 Altres tipus de paper i cartó per escriure,
imprimir o altres activitats gràfiques,
impresos, estampats o perforats

21231300 Altres tipus de paper i cartó per escriure,
imprimir o altres activitats gràfiques,
impresos, estampats o perforats
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2211 Llibres
2211 Llibres
221120 Llibres, fullets, prospectes i similars

(excepte en fulls separats)
221120 Llibres, fullets, prospectes i similars

(excepte en fulls separats)
22112010 Llibres de text
22112010 Llibres de text

22112020 Llibres infantils
22112020 Llibres infantils

22112030 Llibres, fullets i impresos similars (excepte
en fulls separats) de literatura

22112030 Llibres, fullets i impresos similars (excepte
en fulls separats) de literatura

22112040 Llibres, fullets i impresos similars (excepte
en fulls separats) de ciències socials

22112040 Llibres, fullets i impresos similars (excepte
en fulls separats) de ciències socials

22112050 Llibres, fullets i impresos similars (excepte
en fulls separats) de ciència i tecnologia

22112050 Llibres, fullets i impresos similars (excepte
en fulls separats) de ciència i tecnologia

22112060 Altres llibres, fullets i impresos similars
(excepte en fulls separats) d’altres
matèries

22112060 Altres llibres, fullets i impresos similars
(excepte en fulls separats) d’altres
matèries

22112060 Altres llibres, fullets i impresos similars
(excepte en fulls separats) d’altres
matèries

22112060 Altres llibres, fullets i impresos similars
(excepte en fulls separats) d’altres
matèries

22112060 Altres llibres, fullets i impresos similars
(excepte en fulls separats) d’altres
matèries

22112080 Àlbums o llibres d’estampes per a nens i
quaderns infantils per dibuixar o acolorir

21239 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de papereria

212399 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de papereria

21239900 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de papereria

21249 Serveis industrials per a la fabricació de
papers pintats

212499 Serveis industrials per a la fabricació de
papers pintats

21249900 Serveis industrials per a la fabricació de
papers pintats

21259 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres articles de paper i de cartó ncaa

212599 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres articles de paper i de cartó ncaa

21259900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres articles de paper i de cartó ncaa

2211 Llibres
2214 Enregistrament de so
221121 Llibres, fullets i impresos similars,

impresos, excepte en fulls separats
221122 Llibres, fullets i impresos similars,

electrònics
22112110 Llibres de text impresos
22112200 Llibres, fullets i impresos similars,

electrònics
22112120 Llibres infantils impresos
22112200 Llibres, fullets i impresos similars,

electrònics
22112130 Llibres, fullets i impresos similars de

literatura, impresos, excepte en fulls
separats

22112200 Llibres, fullets i impresos similars,
electrònics

22112140 Llibres, fullets i impresos similars de
ciències socials, impresos, excepte en
fulls separats

22112200 Llibres, fullets i impresos similars,
electrònics

22112150 Llibres, fullets i impresos similars de
ciència i tecnologia, impresos, excepte en
fulls separats

22112200 Llibres, fullets i impresos similars,
electrònics

22112163 Guies nacionals, regionals, locals,
impreses i guies de telèfons, de tèlex,
telefax, impreses

22112165 Publicacions que continguin referències
impreses

22112167 Guies internacionals i de professionals
d’exportació, impreses

22112169 Àlbums i llibres per a nens, impresos

22112200 Llibres, fullets i impresos similars,
electrònics

22112180 Àlbums o llibres d’estampes per a nens i
quaderns infantils per dibuixar o acolorir,
impresos
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22112080 Àlbums o llibres d’estampes per a nens i
quaderns infantils per dibuixar o acolorir

22113 Diccionaris, mapes i música manuscrita o
impresa

22113 Diccionaris, mapes i música manuscrita o
impresa

22113 Diccionaris, mapes i música manuscrita o
impresa

221131 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en
fascicles)

221131 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en
fascicles)

22113100 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en
fascicles)

22113100 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en
fascicles)

221132 Atles i altres manufactures cartogràfiques
en forma de llibres o fullets

221132 Atles i altres manufactures cartogràfiques
en forma de llibres o fullets

22113200 Atles i altres manufactures cartogràfiques
en forma de llibres o fullets

22113200 Atles i altres manufactures cartogràfiques
en forma de llibres o fullets

221133 Mapes, cartes hidrogràfiques i similars,
impresos (llevat dels que tenen forma de
llibre o fullet); esferes terrestres

221133 Mapes, cartes hidrogràfiques i similars,
impresos (llevat dels que tenen forma de
llibre o fullet); esferes terrestres

22113300 Mapes, cartes hidrogràfiques i similars,
impresos (llevat dels que tenen forma de
llibre o fullet); esferes terrestres

22113300 Mapes, cartes hidrogràfiques i similars,
impresos (llevat dels que tenen forma de
llibre o fullet); esferes terrestres

221134 Música manuscrita o impresa (fins i tot
amb il·lustracions o enquadernada)

221134 Música manuscrita o impresa (fins i tot
amb il·lustracions o enquadernada)

22113400 Música manuscrita o impresa (fins i tot
amb il·lustracions o enquadernada)

22113400 Música manuscrita o impresa (fins i tot
amb il·lustracions o enquadernada)

221210 Diaris i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim

22112200 Llibres, fullets i impresos similars,
electrònics

22113 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en
fascicles), impresos o electrònics

22114 Atles i altres manufactures cartogràfiques
en forma de llibres o fullets, impresos o
electrònics

22115 Mapes, esferes terrestres, cartes hidro-
gràfiques i similars, impresos o electrò-
nics, excepte els que tenen forma de
llibre o fullet

221131 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en
fascicles), impresos

221132 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en
fascicles) electrònics

22113100 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en
fascicles), impresos

22113200 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en
fascicles) electrònics

221141 Atles i altres manufactures cartogràfiques
en forma de llibres o fullets, impresos

221142 Atles i altres manufactures cartogràfiques
en forma de llibres o fullets, electrònics

22114100 Atles i altres manufactures cartogràfiques
en forma de llibres o fullets, impresos

22114200 Atles i altres manufactures cartogràfiques
en forma de llibres o fullets, electrònics

221151 Mapes, esferes terrestres, cartes hidro-
gràfiques i similars, impresos, excepte els
que tenen forma de llibre o fullet

221152 Mapes, esferes terrestres, cartes hidro-
gràfiques i similars, electrònics, excepte
els que tenen forma de llibre o fullet

22115100 Mapes, esferes terrestres, cartes hidro-
gràfiques i similars, impresos, excepte els
que tenen forma de llibre o fullet

22115200 Mapes, esferes terrestres, cartes hidro-
gràfiques i similars, electrònics, excepte
els que tenen forma de llibre o fullet

22116 Venda d’espai publicitari en llibres
impresos o electrònics

221161 Venda d’espai publicitari en llibres
impresos

22116100 Venda d’espai publicitari en llibres
impresos

221162 Venda d’espai publicitari en llibres
electrònics

22116200 Venda d’espai publicitari en llibres
electrònics

22119 Serveis industrials per a l’edició de llibres
221199 Serveis industrials per a l’edició de llibres
22119900 Serveis industrials per a l’edició de llibres
221421 Partitures musicals impreses

221422 Partitures musicals electròniques

22142100 Partitures musicals impreses

22142200 Partitures musicals electròniques

221211 Diaris, revistes i publicacions periòdiques
que es publiquin quatre vegades per
setmana com a mínim, impresos



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 459

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1
Codi Descripció Codi Descripció

221210 Diaris i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim

22121000 Diaris i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim

22121000 Diaris i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim

221310 Diaris i publicacions periòdiques que es
publiquin menys de quatre vegades per
setmana

221310 Diaris i publicacions periòdiques que es
publiquin menys de quatre vegades per
setmana

22131000 Diaris i publicacions periòdiques que es
publiquin menys de quatre vegades per
setmana

22131000 Diaris i publicacions periòdiques que es
publiquin menys de quatre vegades per
setmana

221212 Diaris, revistes i publicacions periòdiques
que es publiquin quatre vegades per
setmana com a mínim, electrònics

22121100 Diaris, revistes i publicacions periòdiques
que es publiquin quatre vegades per
setmana com a mínim, impresos

22121200 Diaris, revistes i publicacions periòdiques
que es publiquin quatre vegades per
setmana com a mínim, electrònics

22122 Venda d’espais publicitaris en diaris,
revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim, impresos o electrònics

221221 Venda d’espais publicitaris en diaris,
revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim, impresos

22122100 Venda d’espais publicitaris en diaris,
revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim, impresos

221222 Venda d’espais publicitaris en diaris,
revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim, electrònics

22122200 Venda d’espais publicitaris en diaris,
revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim, electrònics

22129 Serveis industrials per a l’edició de diaris,
revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim

221299 Serveis industrials per a l’edició de diaris,
revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim

22129900 Serveis industrials per a l’edició de diaris,
revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin quatre vegades per setmana
com a mínim

221311 Revistes i publicacions periòdiques que
es publiquin menys de quatre vegades
per setmana, impreses

221312 Revistes i publicacions periòdiques que
es publiquin menys de quatre vegades
per setmana, electròniques

22131100 Revistes i publicacions periòdiques que
es publiquin menys de quatre vegades
per setmana, impreses

22131200 Revistes i publicacions periòdiques
electròniques que es publiquin menys de
quatre vegades per setmana

22132 Venda d’espais publicitaris en revistes i
publicacions periòdiques impreses o
electròniques que es publiquin menys de
quatre vegades per setmana

221321 Venda d’espais publicitaris en revistes i
publicacions periòdiques impreses que
es publiquin menys de quatre vegades
per setmana
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22141130 Discos per a tocadiscos enregistrats

22141130 Discos per a tocadiscos enregistrats

22141150 Discos compactes enregistrats
22141150 Discos compactes enregistrats

221511 Targetes postals impreses o il·lustrades;
targetes impreses amb felicitacions i
similars (incloses les il·lustrades)

221511 Targetes postals impreses o il·lustrades;
targetes impreses amb felicitacions i
similars (incloses les il·lustrades)

22151130 Targetes postals impreses o il·lustrades
22151130 Targetes postals impreses o il·lustrades

22151150 Targetes impreses amb felicitacions i
similars (incloses les il·lustrades)

22151150 Targetes impreses amb felicitacions i
similars (incloses les il·lustrades)

221512 Làmines, gravats i fotografies
221512 Làmines, gravats i fotografies
22151200 Làmines, gravats i fotografies
22151200 Làmines, gravats i fotografies
221513 Calcomanies i calendaris impresos
221513 Calcomanies i calendaris impresos
22151330 Calcomanies de qualsevol classe
22151330 Calcomanies de qualsevol classe
22151350 Calendaris de qualsevol classe impresos

(inclosos els calendaris de bloc)

22132100 Venda d’espais publicitaris en revistes i
publicacions periòdiques impreses que
es publiquin menys de quatre vegades
per setmana

221322 Venda d’espais publicitaris en revistes i
publicacions periòdiques electròniques
que es publiquin menys de quatre
vegades per setmana

22132200 Venda d’espais publicitaris en revistes i
publicacions periòdiques electròniques
que es publiquin menys de quatre
vegades per setmana

22139 Serveis industrials per a l’edició de
revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin menys de quatre vegades per
setmana

221399 Serveis industrials per a l’edició de
revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin menys de quatre vegades per
setmana

22139900 Serveis industrials per a l’edició de
revistes i publicacions periòdiques que es
publiquin menys de quatre vegades per
setmana

22141133 Discos per a tocadiscos, enregistrats, de
30 cm

22141135 Discos per a tocadiscos, enregistrats, de
17 cm

22141153 Discos compactes enregistrats de 12 cm
22141155 Discos compactes enregistrats de 7 cm
22149 Serveis industrials d’edició de suports de

so enregistrats
221499 Serveis industrials d’edició de suports de

so enregistrats
22149900 Serveis industrials d’edició de suports de

so enregistrats
221511 Targetes postals il·lustrades, targetes

amb felicitacions i altres articles similars,
impresos

221512 Targetes postals il·lustrades, targetes
amb felicitacions i altres articles similars,
electrònics

22151130 Targetes postals impreses o il·lustrades
22151200 Targetes postals il·lustrades, targetes

amb felicitacions i altres articles similars,
electrònics

22151150 Targetes impreses amb felicitacions i
similars (incloses les il·lustrades)

22151200 Targetes postals il·lustrades, targetes
amb felicitacions i altres articles similars,
electrònics

221513 Làmines, gravats i fotografies, impresos
221514 Làmines, gravats i fotografies, electrònics
22151300 Làmines, gravats i fotografies, impresos
22151400 Làmines, gravats i fotografies, electrònics
221515 Calcomanies i calendaris, impresos
221516 Calcomanies i calendaris, electrònics
22151500 Calcomanies i calendaris, impresos
22151600 Calcomanies i calendaris, electrònics
22151500 Calcomanies i calendaris, impresos
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22151350 Calendaris de qualsevol classe impresos
(inclosos els calendaris de bloc)

22221200 Catàlegs comercials
22221300 Altres articles impresos ncaa
22221300 Altres articles impresos ncaa

22221300 Altres articles impresos ncaa

22221300 Altres articles impresos ncaa
22223220 Serveis d’impressió de diaris i publicaci-

ons periòdiques que es publiquin menys
de quatre vegades per setmana

22223220 Serveis d’impressió de diaris i publicaci-
ons periòdiques que es publiquin menys
de quatre vegades per setmana

22242000 Planxes o cilindres d’impressió i altres
elements d’impressió

22242000 Planxes o cilindres d’impressió i altres
elements d’impressió

22242000 Planxes o cilindres d’impressió i altres
elements d’impressió

22242000 Planxes o cilindres d’impressió i altres
elements d’impressió

23101000 Coc i semicoc d’hulla, lignit o torba;
carbó de retorta

23101000 Coc i semicoc d’hulla, lignit o torba;
carbó de retorta

22151600 Calcomanies i calendaris, electrònics

22152 Venda d’espais publicitaris en targetes
postals il·lustrades, targetes amb felicita-
cions, làmines i altres articles similars,
impresos o electrònics

221521 Venda d’espais publicitaris en targetes
postals il·lustrades, targetes amb felicita-
cions, làmines i altres articles similars,
impresos

22152100 Venda d’espais publicitaris en targetes
postals il·lustrades, targetes amb felicita-
cions, làmines i altres articles similars,
impresos

221522 Venda d’espais publicitaris en targetes
postals il·lustrades, targetes amb felicita-
cions, làmines i altres articles similars,
electrònics

22152200 Venda d’espais publicitaris en targetes
postals il·lustrades, targetes amb felicita-
cions, làmines i altres articles similars,
electrònics

22159 Serveis industrials per a l’edició de
targetes postals il·lustrades, targetes amb
felicitacions, làmines i altres articles
similars

221599 Serveis industrials per a l’edició de
targetes postals il·lustrades, targetes amb
felicitacions, làmines i altres articles
similars

22159900 Serveis industrials per a l’edició de
targetes postals il·lustrades, targetes amb
felicitacions, làmines i altres articles
similars

22221230 Catàlegs comercials
22221303 Impresos comercials
22221305 Targetes, bonobusos, bitllets i tiquets

d’entrada
22221307 Altres articles impresos d’ús privat i

comercial, excepte formularis continus
22221309 Altres articles impresos ncaa
22223225 Serveis d’impressió de diaris que es

publiquin menys de quatre vegades per
setmana

22223229 Serveis d’impressió de publicacions
periòdiques que es publiquin menys de
quatre vegades per setmana

22242001 Caràcters gràfics

22242003 Impresos tipogràfics

22242005 Planxes d’arts gràfiques

22242007 Heliografía

23101030 Coc dels forns de coc (carbonització del
carbó de coc a elevada temperatura) i
coc de gas (subproducte de les centrals
de gas)

23101050 Semicoc de lignit (destil·lació del lignit a
baixa temperatura)
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23101000 Coc i semicoc d’hulla, lignit o torba;
carbó de retorta

23201100 Gasolina per a motors (inclosa la gasolina
d’aviació)

23201100 Gasolina per a motors (inclosa la gasolina
d’aviació)

23201100 Gasolina per a motors (inclosa la gasolina
d’aviació)

23201300 Altres tipus d’oli lleuger de petroli i
preparats lleugers ncaa

23201300 Altres tipus d’oli lleuger de petroli i
preparats lleugers ncaa

23201300 Altres tipus d’oli lleuger de petroli i
preparats lleugers ncaa

23201500 Gasoli

23201500 Gasoli

23201500 Gasoli

23201500 Gasoli

23201600 Altres tipus d’oli mitjà de petroli i prepa-
rats mitjans ncaa

23201600 Altres tipus d’oli mitjà de petroli i prepa-
rats mitjans ncaa

23201700 Combustibles per a calderes (fuel) ncaa

23201700 Combustibles per a calderes (fuel) ncaa

23201700 Combustibles per a calderes (fuel) ncaa

23201700 Combustibles per a calderes (fuel) ncaa

23201800 Olis lubrificants de petroli, preparats
pesants ncaa i altres tipus d’oli de petroli

23101070 Coc, ús no energètic (grafit artificial i coc
per a electrodes; carbó de retorta i coc
per a electrodes)

23109 Serveis industrials per a la producció de
productes de forn de coc

231099 Serveis industrials per a la producció de
productes de forn de coc

23109900 Serveis industrials per a la producció de
productes de forn de coc

23201140 Gasolina d’aviació (petroli destil·lat, 30ºC
a 220ºC, preparat especialment per a
motors de pistons d’aviació)

23201150 Gasolina per a motors, sense plom
(petroli destil·lat, 30ºC a 220ºC, preparat
per a motors d’encesa per guspira que no
contenen PTE (plom tetraetílic) o PTM
(plom tetrametíl·lic))

23201170 Gasolina per a motors, amb plom (petroli
destil·lat, 30ºC a 220ºC, preparat per a
motors d’encesa per guspira que conte-
nen PTE (plom tetraetílic) o PTM (plom
tetrametíl·lic) per augmentar l’octanatge

23201330 Matèria primera de refineries (oli lleuger,
destil·lat semitractat que s’utilitza com a
matèria primera de refineries)

23201350 Nafta lleugera (destil·lat lleuger que
s’utilitza com a matèria primera en la
indústria petroquímica)

23201370 Aiguarràs i gasolina industrial (petroli
refinat destil·lat en el camp de la naftai del
querosè)

23201530 Matèria primera de refineries (oli pesat,
destil·lat semitractat que s’utilitza com a
matèria primera de refineries)

23201550 Combustible dièsel (dièsel per a vehicles
automòbils, petroli destil·lat, 180ºC a
380ºC, que s’utilitza en el transport per
carretera i tren)

23201570 Gasoli de calefacció (petroli destil·lado,
180ºC a 380ºC, que s’utilitza per a
calefacció i producció de vapor)

23201590 Gasoli no energètic (destil·lat pesat que
s’utilitza com a matèria primera de la
indústria petroquímica)

23201630 Matèria primera de refineries (oli mitjà,
destil·lat semitractat, que s’utilitza com a
matèria primera de refineria)

23201650 Nafta semifluida (destil·lat semifluid que
s’utilitza com a matèria primera en la
indústria petroquímica)

23201730 Matèria primera de refineries (gasoli
utilitzat com a matèria primera de
refineries)

23201750 Gasoli en baix contingut en sofre (menys
de l’1%)

23201770 Gasoli amb alt contingut amb sofre (més
de l’1%)

23201790 Gasoli no energètic (gasoli que s’utilitza
com a matèria primera en la indústria
petroquímica)

23201830 Matèria primera de refineries (olis lubrifi-
cants utilitzats com a matèria primera de
refineries)
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23201800 Olis lubrificants de petroli, preparats
pesants ncaa i altres tipus d’oli de petroli

23202100 Propà i butà liquats

23202100 Propà i butà liquats

23202100 Propà i butà liquats

23203200 Coc de petroli, betum de petroli i altres
residus d’oli de petroli o de minerals
bituminosos

23203200 Coc de petroli, betum de petroli i altres
residus d’oli de petroli o de minerals
bituminosos

23203200 Coc de petroli, betum de petroli i altres
residus d’oli de petroli o de minerals
bituminosos

24111120 Argó
24111120 Argó
24111230 Diòxid de carboni
24111230 Diòxid de carboni

24133375 Carbonat de bismut
24133379 Altres carbonats, peroxocarbonats

23201850 Olis lubrificants (destil·lats líquids, amb un
pes d’olis de petroli superior o igual al
70%, extrets per destil·lació del cru, fins i
tot els olis per a motors, industrials i
lubrificants consistents)

23202120 Gasos liquats de petroli primaris (GLP)
(barreja d’hidrocarburs lleugers, que es
manté en estat líquid augmentant la
pressió i que s’utilitza per a la producció
d’energia o calor)

23202130 Matèria primera de refineries (gasos
liquats de petroli primaris (GLP), propà i
butà utilizats com a matèria primera de
refineries)

23202170 Gasos liquats de petroli primaris (GLP)
d’ús no energètic (propà i butà utilizats
com a  matèria primera en la indústria
petroquímica)

23203240 Coc de petroli (producte negre sòlid que
s’obté mitjançant craqueig o carbonitza-
ció de residus de matèries primeres, 90 o
95% de carbó)

23203250 Betum de petroli (material termoplàstic
sòlid o semisòlid, de color negre o marró
fosc, amb propietats impermeables i
adhesives)

23203270 Altres residus d’oli de petroli o de
minerals bituminosos

23204 Residus de petroli
232040 Residus de petroli
23204000 Residus de petroli
23209 Serveis industrials per a la producció de

productes de petroli refinat
232099 Serveis industrials per a la producció de

productes de petroli refinat
23209900 Serveis industrials per a la producció de

productes de petroli refinat
24111125 Argó gasós o líquid
24111127 Argó sòlid
24111235 Diòxid de carboni gasós o líquid
24111237 Diòxid de carboni sòlid
24119 Serveis industrials per a la fabricació de

gasos industrials
241199 Serveis industrials per a la fabricació de

gasos industrials
24119900 Serveis industrials per a la fabricació de

gasos industrials
24129 Serveis industrials per a la fabricació de

colorants i pigments
241299 Serveis industrials per a la fabricació de

colorants i pigments
24129900 Serveis industrials per a la fabricació de

colorants i pigments
24133379 Altres carbonats, peroxocarbonats
24133379 Altres carbonats, peroxocarbonats
24139 Serveis industrials per a la fabricació de

productes bàsics de química inorgànica
241399 Serveis industrials per a la fabricació de

productes bàsics de química inorgànica
24139900 Serveis industrials per a la fabricació de

productes bàsics de química inorgànica
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24141355 1,2-dicloropropà (diclorur de propilè) i
diclorobutans

24141357 Derivats clorats saturats dels hidrocar-
burs acíclics ncaa

24142435 Altres polifenols (llevat del 4,4'-
isopropilidendifenol)

24142437 Fenols alcohols

24143280 Àcid làuric i altres, les seves sals i els
seus èsters

24143280 Àcid làuric i altres, les seves sals i els
seus èsters

24152060 Fosfat de triamoni
24156010 Adobs animals
24156020 Adobs vegetals

24163040 Copolímers de clorur de vinil i acetat de
vinil, en formes primàries

24163040 Copolímers de clorur de vinil i acetat de
vinil, en formes primàries

24163060 Politetrafluoroetilè, en formes primàries
24163060 Politetrafluoroetilè, en formes primàries

24164020 Altres polièters (llevat dels polièter-
alcohols), en formes primàries

24164020 Altres polièters (llevat dels polièter-
alcohols), en formes primàries

24164040 Policarbonats en formes primàries
24164040 Policarbonats en formes primàries

24164060 Politereftalat d’etilè en formes primàries

24164060 Politereftalat d’etilè en formes primàries

24164080 Altres polièsters no saturats (llevat dels
líquids), en formes primàries

24164080 Altres polièsters no saturats (llevat dels
líquids), en formes primàries

24164090 Altres polièsters en formes primàries

24164090 Altres polièsters en formes primàries

24165130 Polipropilè en formes primàries
24165130 Polipropilè en formes primàries
24165350 Polimetacrilat de metil en formes primàries

24141357 Derivats clorats saturats dels hidrocar-
burs acíclics ncaa

24141357 Derivats clorats saturats dels hidrocar-
burs acíclics ncaa

24142439 Polifenols (incloses les sals; excepte 4,4-
isopropilidendifenol) i fenols-alcohols

24142439 Polifenols (incloses les sals; excepte 4,4-
isopropilidendifenol) i fenols-alcohols

24143285 Àcid làuric amb les sals i els èsters

24143287 Àcids monocarboxílics acíclics saturats i
els derivats ncaa

24149 Serveis industrials per a la fabricació de
productes bàsics de química orgànica

241499 Serveis industrials per a la fabricació de
productes bàsics de química orgànica

24149900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes bàsics de química orgànica

24133260 Fosfat de triamoni
24156000 Adobs animals o vegetals
24156000 Adobs animals o vegetals
24159 Serveis industrials per a la fabricació

d’adobs i compostos nitrogenats fertilit-
zants

241599 Serveis industrials per a la fabricació
d’adobs i compostos nitrogenats fertilit-
zants

24159900 Serveis industrials per a la fabricació
d’adobs i compostos nitrogenats fertilit-
zants

24163043 Copolímers de clorur i acetat de vinil, pols
per emmotllar

24163045 Copolímers de clorur i acetat de vinil, en
la resta de formes primàries

24163063 Politetrafluoroetilè, pols per emmotllar
24163065 Politetrafluoroetilè, en la resta de formes

primàries
24164023 Altres polièters i pols per emmotllar,

excepte els polièter-alcohols
24164025 Altres polièters en la resta de formes

primàries, excepte els polièter-alcohols
24164043 Policarbonats, pols per emmotllar
24164045 Policarbonats, en la resta de formes

primàries
24164062 Politereftalat d’etilè, en formes primàries,

amb un índex de viscositat superior o
igual a 183 ml/g

24164064 Politereftalat d’etilè, en formes primàries,
excepte amb un índex de viscositat
superior o igual a 183 ml/g

24164083 Altres polièsters no saturats, excepte els
líquids, pols per emmotllar

24164085 Altres polièsters no saturats, excepte els
líquids, en la resta de formes primàries

24164093 Altres polièsters, en formes primàries,
ncaa, pols per emmotllar

24164095 Altres polièsters ncaa, en la resta de
formes primàries

24165135 Polipropilè, pols per emmotllar
24165137 Polipropilè, en la resta de formes primàries
24165355 Polimetacrilat de metil, pols per emmotllar
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24165350 Polimetacrilat de metil en formes primàri-
es

24165390 Altres polímers acrílics en formes primàri-
es

24165390 Altres polímers acrílics en formes primàri-
es

24165490 Altres poliamides en formes primàries
24165490 Altres poliamides en formes primàries

24165550 Resines d’urea, de tiourea i de melamina,
en formes primàries

24165550 Resines d’urea, de tiourea i de melamina,
en formes primàries

24165570 Resines de melamina en formes primàries
24165570 Resines de melamina en formes primàries

24165630 Altres resines amíniques, ncaa, en formes
primàries

24165630 Altres resines amíniques, ncaa, en formes
primàries

24165650 Resines fenòliques en formes primàries
24165650 Resines fenòliques en formes primàries

24301170 Altres pintures i vernissos a base de
polímers sintètics o naturals, modificats,
dispersos o dissolts, en un medi aquós

24301170 Altres pintures i vernissos a base de
polímers sintètics o naturals, modificats,
dispersos o dissolts, en un medi aquós

24301170 Altres pintures i vernissos a base de
polímers sintètics o naturals, modificats,
dispersos o dissolts, en un medi aquós

24301170 Altres pintures i vernissos a base de
polímers sintètics o naturals, modificats,
dispersos o dissolts, en un medi aquós

24301250 Altres pintures i vernissos a base de
polímers acrílics o vinílics, en un medi no
aquós

24301250 Altres pintures i vernissos a base de polí-
mers acrílics o vinílics, en un medi no aquós

24165357 Polimetacrilat de metil, en la resta de
formes primàries

24165395 Altres polímers acrílics, pols per emmot-
llar

24165397 Altres polímers acrílics, en la resta de
formes primàries

24165495 Altres poliamides ncaa, pols per emmotllar
24165497 Altres poliamides ncaa en la resta de

formes primàries
24165555 Resines d’urea; resines de tiourea, pols

per emmotllar
24165557 Resines d’urea; resines de tiourea, en la

resta de formes primàries
24165575 Resines melamíniques, pols per emmotllar
24165577 Resines melamíniques, en la resta de

formes primàries
24165635 Altres resines amíniques, ncaa, pols per

emmotllar
24165637 Altres resines amíniques, ncaa, en la resta

de formes primàries
24165655 Resines fenòliques, pols per emmotllar
24165657 Resines fenòliques, en la resta de formes

primàries
24169 Serveis industrials per a la fabricació de

primeres matèries plàstiques
241699 Serveis industrials per a la fabricació de

primeres matèries plàstiques
24169900 Serveis industrials per a la fabricació de

primeres matèries plàstiques
24179 Serveis industrials per a la fabricació de

cautxú sintètic en formes primàries
241799 Serveis industrials per a la fabricació de

cautxú sintètic en formes primàries
24179900 Serveis industrials per a la fabricació de

cautxú sintètic en formes primàries
24209 Serveis industrials per a la fabricació de

plaguicides i altres productes
agroquímics

242099 Serveis industrials per a la fabricació de
plaguicides i altres productes
agroquímics

24209900 Serveis industrials per a la fabricació de
plaguicides i altres productes
agroquímics

24301172 Altres pintures i vernissos a base de
resines alcídiques, dispersos o dissolts,
en un medi aquós

24301173 Altres pintures i vernissos, pintures
electroforètiques, dispersos o dissolts, en
un medi aquós

24301175 Altres pintures i vernissos, per utilitzar en
interiors, dispersos o dissolts, en un medi
aquós

24301177 Altres pintures i vernissos, per utilitzar en
exteriors, dispersos o dissolts, en un
medi aquós

24301255 Altres pintures i vernissos a base de
polímers acrílics, en un medi no aquós

24301257 Altres pintures i vernissos a base de
polímers vinílics, en un medi no aquós



466 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1
Codi Descripció Codi Descripció

24302450 Tintes d’impremta negres
24302450 Tintes d’impremta negres
24302450 Tintes d’impremta negres
24302470 Tintes d’impremta (llevat de les negres)

24302470 Tintes d’impremta (llevat de les negres)

24302470 Tintes d’impremta (llevat de les negres)

24415220 Hormones del lòbul anterior de la hipòfisi i
similars, i els seus derivats

24415235 Cortisona, hidrocortisona, prednisona i
prednisolona (dehidrohidrocortisona)

24415237 Derivats halogenats de les hormones
corticosuprarenals

24415239 Hormones corticosuprarenals i els seus
derivats, ncaa

24415290 Altres hormones i els seus derivats, ncaa;
altres esteroides utilitzats com a hormones

24415370 Nicotina i les seves sals

24415390 Altres alcaloides vegetals i les seves sals;
èters, èsters i els seus derivats, ncaa

24421270 Medicaments que contenen hormones
corticosuprarenals, sense antibiòtics, cvd

24421280 Medicaments que contenen altres
hormones, sense antibiòtics, cvd, ncaa

24302453 Tintes d’impremta negres, litogràfiques
24302455 Tintes d’impremta negres, flexogràfiques
24302459 Tintes d’impremta negres ncaa
24302473 Tintes d’impremta, litogràfiques, excepte

les negres
24302475 Tintes d’impremta, flexogràfiques,

excepte les negres
24302479 Tintes d’impremta ncaa, excepte les

negres
24309 Serveis industrials per a la fabricació de

pintures, vernissos i revestiments similars,
tintes d’impremta i màstics

243099 Serveis industrials per a la fabricació de
pintures, vernissos i revestiments similars,
tintes d’impremta i màstics

24309900 Serveis industrials per a la fabricació de
pintures, vernissos i revestiments similars,
tintes d’impremta i màstics

24415261 Hormones polipeptídiques, proteïques i
glicoproteïques amb els derivats i similars
estructurals, excepte la insulina i les
seves sals

24415263 Cortisona, hidrocortisona, prednisona
(dehidrocortisona) i prednisolona
(dehidrohidrocortisona)

24415265 Derivats halogenats de les hormones
corticosteroides

24415281 Hormones esteroidees amb els derivats i
similars estructurals, excepte cortisona,
hidrocortisona, prednisona i prednisolo-
na, derivats halogenats de les hormones
corticosteroides, estrògens i
progestògens

24415283 Hormones de la catecolamina amb els
derivats i similars estructurals

24415380 Alcaloides vegetals amb les sals, èters,
èsters i altres derivats, excepte opi, quina
(cincona), cafeïna, efedrines, teofil·lina i
aminofil·lina, alcaloides de clavíceps de
sègol

24415380 Alcaloides vegetals amb les sals, èters,
èsters i altres derivats, excepte opi, quina
(cincona), cafeïna, efedrines, teofil·lina i
aminofil·lina, alcaloides de clavíceps de
sègol

24419 Serveis industrials per a la fabricació de
productes farmacèutics bàsics

244199 Serveis industrials per a la fabricació de
productes farmacèutics bàsics

24419900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes farmacèutics bàsics

24421265 Medicaments que contenen hormones
corticosteroides, amb els derivats i
similars estructurals, dosificats cvd

24421265 Medicaments que contenen hormones
corticosteroides, amb els derivats i
similars estructurals, dosificats cvd

24422370 Preparats en forma de gel per a ser
utilitzats en medicina o veterinària com a
lubrificant per a determinades parts del
cos en operacions quirúrgiques o
exàmens mèdics
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24513150 Sabó, productes i preparats orgànics
tensioactius, en barres, revestits amb
sabó o detergent (llevat dels de tocador)

24513150 Sabó, productes i preparats orgànics
tensioactius, en barres, revestits amb
sabó o detergent (llevat dels de tocador)

24513150 Sabó, productes i preparats orgànics
tensioactius, en barres, revestits amb
sabó o detergent (llevat dels de tocador)

24513230 Preparats tensioactius, cvd

24513230 Preparats tensioactius, cvd

24513250 Preparats per rentar i netejar, cvd

24513250 Preparats per rentar i netejar, cvd

24513250 Preparats per rentar i netejar, cvd

24513250 Preparats per rentar i netejar, cvd

24513270 Preparats per rentar i netejar, ncvd

24513270 Preparats per rentar i netejar, ncvd

24513270 Preparats per rentar i netejar, ncvd

24513270 Preparats per rentar i netejar, ncvd

24513270 Preparats per rentar i netejar, ncvd

24513270 Preparats per rentar i netejar, ncvd

24514330 Betums, llustres, cremes i preparats
similars per al calçat o cuir

24514330 Betums, llustres, cremes i preparats
similars per al calçat o cuir

24514350 Encàustics i preparats similars per
conservar manufactures de fusta

24514350 Encàustics i preparats similars per
conservar manufactures de fusta

24514370 Abrillantadors i preparats similars per a
carrosseries (llevat dels abrillantadors per
a metalls)

24514370 Abrillantadors i preparats similars per a
carrosseries (llevat dels abrillantadors per
a metalls)

24514370 Abrillantadors i preparats similars per a
carrosseries (llevat dels abrillantadors per
a metalls)

244225 Residus de productes farmacèutics
24422500 Residus de productes farmacèutics
244299 Serveis industrials per a la fabricació de

preparats farmacèutics i altres productes
farmacèutics d’ús medicinal

24429900 Serveis industrials per a la fabricació de
preparats farmacèutics i altres productes
farmacèutics d’ús medicinal

24513153 Sabó, productes i preparats orgànics
tensioactius, en barres, revestits amb
sabó o detergent, industrials

24513155 Sabó, productes i preparats orgànics
tensioactius, en barres, revestits amb
sabó o detergent, domèstics

24513159 Sabó, productes i preparats orgànics
tensioactius, en barres, revestits amb
sabó o detergent, ncaa, excepte de
tocador

24513183 Productes i preparats tensoactius
orgànics per a la neteja de la pell, amb o
sense sabó,cvd

24513240 Preparats tensoactius, amb o sense
sabó, cvd, excepte els utilitzats com a
sabó

24513252 Preparats tensoactius per rentar i netejar
roba normal, cvd

24513253 Preparats tensoactius per rentar i netejar
roba delicada, cvd

24513257 Preparats tensoactius per rentar i netejar
vaixelles, cvd

24513259 Preparats tensoactius per rentar i netejar,
ncaa, cvd

24513272 Preparats tensoactius per rentar i netejar
catifes, ncvd

24513273 Preparats tensoactius per rentar i netejar
terres moderns, ncvd

24513274 Preparats tensoactius per rentar i netejar
cotxes, ncvd

24513275 Preparats tensoactius per rentar i netejar
finestres, ncvd

24513277 Preparats tensoactius per rentar i netejar
vàters, ncvd

24513279 Preparats tensoactius per rentar i netejar,
ncaa, ncvd

24514335 Betums, llustres, cremes i preparats
similars per al calçat

24514337 Betums, llustres, cremes i preparats
similars per al cuir

24514355 Encàustics i preparats similars per a
conservació de parquets o altres manu-
factures de fusta

24514357 Encàustics i preparats similars per a
conservació de mobles de fusta

24514375 Reforzadors de pintura per a cotxes

24514377 Abrillantadors per a cotxes

24514379 Altres abrillantadors i preparats per a
carrosseries, excepte els abrillantadors
per a metalls
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24521300 Preparats per a manicures o pedicures
24521300 Preparats per a manicures o pedicures
24521500 Preparats de bellesa, maquillatge i per a

la cura de la pell (inclosos els bronzeja-
dors) ncaa

24521500 Preparats de bellesa, maquillatge i per a
la cura de la pell (inclosos els bronzeja-
dors) ncaa

24521500 Preparats de bellesa, maquillatge i per a
la cura de la pell (inclosos els bronzeja-
dors) ncaa

24521500 Preparats de bellesa, maquillatge i per a
la cura de la pell (inclosos els bronzeja-
dors) ncaa

24521500 Preparats de bellesa, maquillatge i per a
la cura de la pell (inclosos els bronzeja-
dors) ncaa

24521500 Preparats de bellesa, maquillatge i per a
la cura de la pell (inclosos els bronzeja-
dors) ncaa

24521630 Xampús
24521630 Xampús
24521700 Locions i altres preparats per al cabell

(llevat dels xampús, laques i preparats
per a permanents) ncaa

24521700 Locions i altres preparats per al cabell
(llevat dels xampús, laques i preparats
per a permanents) ncaa

24521700 Locions i altres preparats per al cabell
(llevat dels xampús, laques i preparats
per a permanents) ncaa

24521700 Locions i altres preparats per al cabell
(llevat dels xampús, laques i preparats
per a permanents) ncaa

24521700 Locions i altres preparats per al cabell
(llevat dels xampús, laques i preparats
per a permanents) ncaa

24521930 Locions, cremes i altres preparats per
afaitar o per abans o després de l’afaita-
da

24521930 Locions, cremes i altres preparats per
afaitar o per abans o després de l’afaita-
da

24521990 Altres preparats de perfumeria, cosmètica
o tocador, ncaa

24521990 Altres preparats de perfumeria, cosmètica
o tocador, ncaa

24521990 Altres preparats de perfumeria, cosmètica
o tocador, ncaa

24521990 Altres preparats de perfumeria, cosmètica
o tocador, ncaa

24519 Serveis industrials per a la fabricació de
sabons, detergents i altres articles de
neteja i abrillantament

245199 Serveis industrials per a la fabricació de
sabons, detergents i altres articles de
neteja i abrillantament

24519900 Serveis industrials per a la fabricació de
sabons, detergents i altres articles de
neteja i abrillantament

24521303 Preparats per a manicures
24521305 Preparats per a pedicures
24521501 Preparats per al maquillatge de la cara

24521502 Preparats de bellesa per a la neteja del
cutis, inclosos els desmaquilladors

24521503 Preparats de bellesa per a la cura de la
pell de la cara: locions, cremes i tracta-
ments especials

24521505 Preparats de bellesa per a la cura de la
pell del cos: locions, cremes i similars,
inclosos els d’ús infantil

24521507 Bronzejadors

24521509 Preparats de bellesa ncaa

24521635 Xampús líquids
24521639 Xampús ncaa
24521702 Condicionadors capilars

24521703 Locions i escumes fixadores per als
cabells

24521705 Cremes capilars i brillantines

24521707 Xampús colorants, tints capilars i
decolorants

24521709 Altres preparats capilars

24521935 Locions per a l’afaitada, o per abans o
després de l’afaitada

24521937 Cremes i altres preparats per a l’afaitada
o per abans o després de l’afaitada

24521993 Preparats de perfumeria, cosmètica o
tocador per a la higiene íntima

24521995 Depilatoris

24521997 Preparats infantils, excepte els xampús,
les cremes i preparats en pols

24521999 Altres preparats de perfumeria, cosmètica
o tocador, ncaa

24529 Serveis industrials per a la fabricació de
perfums i productes de bellesa i higiene
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24611270 Encebs i càpsules fulminants, inflamadors
i detonadors elèctrics, ncaa

24611270 Encebs i càpsules fulminants, inflamadors
i detonadors elèctrics, ncaa

24621030 Gelatines i els seus derivats
24621030 Gelatines i els seus derivats

24621030 Gelatines i els seus derivats
24621070 Productes utilitzats com a coles o

adhesius, cvd, <= 1 kg en pes
24621080 Adhesius a base de cautxú o materials

plàstics (incloses les resines artificials)
24621090 Coles i altres adhesius preparats, ncaa

24663350 Preparats anticongelants i líquids prepa-
rats per descongelar

24663350 Preparats anticongelants i líquids prepa-
rats per descongelar

24664230 Pastes per modelar; ceres dentals i altres
preparats per a ús odontològic a base de
guix

24664230 Pastes per modelar; ceres dentals i altres
preparats per a ús odontològic a base de
guix

245299 Serveis industrials per a la fabricació de
perfums i productes de bellesa i higiene

24529900 Serveis industrials per a la fabricació de
perfums i productes de bellesa i higiene

24611275 Encebs i càpsules fulminants

24611277 Inflamadors i detonadors elèctrics

24619 Serveis industrials per a la fabricació
d’explosius i articles pirotècnics

246199 Serveis industrials per a la fabricació
d’explosius i articles pirotècnics

24619900 Serveis industrials per a la fabricació
d’explosius i articles pirotècnics

24621033 Gelatines i els derivats, per a l’alimentació
24621035 Gelatines i els derivats, per a ús farma-

cèutic
24621037 Gelatines i els derivats, per a ús tècnic
24621095 Coles i altres adhesius preparats, ncaa

24621095 Coles i altres adhesius preparats, ncaa

24621095 Coles i altres adhesius preparats, ncaa
24629 Serveis industrials per a fabricació de

coles i gelatines
246299 Serveis industrials per a fabricació de

coles i gelatines
24629900 Serveis industrials per a fabricació de

coles i gelatines
24639 Serveis industrials per a la fabricació

d’olis essencials i mescles de substànci-
es odoríferes

246399 Serveis industrials per a la fabricació
d’olis essencials i mescles de substànci-
es odoríferes

24639900 Serveis industrials per a la fabricació
d’olis essencials i mescles de substànci-
es odoríferes

24649 Serveis industrials per a la fabricació de
material fotogràfic verge i preparats
químics per a fotografia

246499 Serveis industrials per a la fabricació de
material fotogràfic verge i preparats
químics per a fotografia

24649900 Serveis industrials per a la fabricació de
material fotogràfic verge i preparats
químics per a fotografia

24659 Serveis industrials per a la fabricació de
suports verges per a enregistrament

246599 Serveis industrials per a la fabricació de
suports verges per a enregistrament

24659900 Serveis industrials per a la fabricació de
suports verges per a enregistrament

24663355 Preparats anticongelants

24663357 Altres líquids preparats per descongelar

24664235 Pastes per modelar

24664239 Ceres dentals i altres preparats per a ús
odontològic a base de guix i altres pastes
ncaa
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24664570 Aprestos i productes d’acabament,
acceleradors de tintura o fixacions de
matèries colorants i productes similars,
usats en la indústria tèxtil

24664570 Aprestos i productes d’acabament,
acceleradors de tintura o fixacions de
matèries colorants i productes similars,
usats en la indústria tèxtil

24664890 Altres productes de la indústria química
ncaa

24664890 Altres productes de la indústria química
ncaa

24701120 Cables de filaments sintètics i fibres
sintètiques discontínues, sense cardar ni
pentinar, de niló o d’altres poliamides

24701120 Cables de filaments sintètics i fibres
sintètiques discontínues, sense cardar ni
pentinar, de niló o d’altres poliamides

24701130 Cables de filaments sintètics i fibres
sintètiques discontínues, sense cardar ni
pentinar, de polièster

24701130 Cables de filaments sintètics i fibres
sintètiques discontínues, sense cardar ni
pentinar, de polièster

24701150 Cables de filaments sintètics i fibres
sintètiques discontínues, sense cardar ni
pentinar, acríliques o modacríliques

24701150 Cables de filaments sintètics i fibres
sintètiques discontínues, sense cardar ni
pentinar, acríliques o modacríliques

24701190 Cables de filaments sintètics i fibres
sintètiques discontínues, sense cardar ni
pentinar, ncaa

24701190 Cables de filaments sintètics i fibres
sintètiques discontínues, sense cardar ni
pentinar, ncaa

24701230 Filatura de filaments sintètics d’alta
tenacitat, de niló o altres poliamides,
ncvd

24664571 Preparats tensoactius per rentar i per a la
neteja, cvd, suavitzant

24664573 Aprestos i productes d’acabament,
acceleradors de tintura o fixacions de
matèries colorants i productes similars,
utilitzats en la indústria tèxtil, excepte el
suavitzant

24664893 Biocombustibles (substitutiu del dièsel de
plantes oleaginoses per extracció/
conversió de l’oli, etanol obtingut per
fermentació de sucre i/o plantes amilàci-
es, que s’utilitzen en el transport)

24664899 Altres productes químics; preparats i
productes residuales de la indústria
química o de les indústries afins

246649 Productes residuals de la indústria
química o de les indústries afins ncaa

24664900 Productes residuals de la indústria
química o de les indústries afins ncaa

24669 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes químics

246699 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes químics

24669900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes químics

24701195 Cables de filaments i fibres sintètiques
discontínues de polipropilè, sense cardar
ni pentinar ni transformar d’altra manera,
per a la filatura

24701197 Cables de filaments i fibres sintètiques
discontínues, sense cardar ni pentinar ni
transformar d’altra manera, per a la
filatura, ncaa

24701195 Cables de filaments i fibres sintètiques
discontínues de polipropilè, sense cardar
ni pentinar ni transformar d’altra manera,
per a la filatura

24701197 Cables de filaments i fibres sintètiques
discontínues, sense cardar ni pentinar ni
transformar d’altra manera, per a la
filatura, ncaa

24701195 Cables de filaments i fibres sintètiques
discontínues de polipropilè, sense cardar
ni pentinar ni transformar d’altra manera,
per a la filatura

24701197 Cables de filaments i fibres sintètiques
discontínues, sense cardar ni pentinar ni
transformar d’altra manera, per a la
filatura, ncaa

24701195 Cables de filaments i fibres sintètiques
discontínues de polipropilè, sense cardar
ni pentinar ni transformar d’altra manera,
per a la filatura

24701197 Cables de filaments i fibres sintètiques
discontínues, sense cardar ni pentinar ni
transformar d’altra manera, per a la
filatura, ncaa

24701240 Filatura de filaments sintètics d’alta
tenacitat, de niló o altres poliamides i
filatures d’alta tenacitat, de polièster,
ncvd
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24701250 Filatura de filaments sintètics d’alta
tenacitat, de polièster, ncvd

24701400 Monofilaments sintètics de 67 decitex o
més, tires sintètiques i similars, d’amplà-
ria inferior o igual a 5 mm

24701400 Monofilaments sintètics de 67 decitex o
més, tires sintètiques i similars, d’amplà-
ria inferior o igual a 5 mm

25111250 Pneumàtics nous de cautxú per a
bicicletes, tubulars

25111270 Pneumàtics nous de cautxú per a
bicicletes, ncaa

25111405 Pneumàtics nous de cautxú per a
vehicles i maquinària d’obres públiques

25111407 Pneumàtics nous de cautxú amb dibuixos
d’alt relleu, ncaa

25111409 Pneumàtics nous de cautxú, (excepte
amb dibuixos d’alt relleu), ncaa

25112011 Pneumàtics usats de cautxú per a
aeronaus civils

25112012 Pneumàtics usats de cautxú per a
motocicletes i similars

25112013 Pneumàtics usats de cautxú per a
automòbils de turisme

25112014 Pneumàtics usats de cautxú, ncaa

25137373 Cautxú endurit en masses o blocs, en
planxes, fulls, bandes, varetes i perfils

25137375 Rebutjos, pólvores i residus de cautxú
endurit

24701240 Filatura de filaments sintètics d’alta
tenacitat, de niló o altres poliamides i
filatures d’alta tenacitat, de polièster,
ncvd

24701405 Monofilaments de 67 decitex o més, tires
i formes similars de polipropilè, d’amplà-
ria inferior o igual a 5 mm

24701407 Monofilaments sintètics de 67 decitex o
més, tires i formes similars de matèries
tèxtils sintètiques, d’amplària inferior o
igual a 5 mm

24709 Serveis industrials per a la fabricació de
fibres artificials i sintètiques

247099 Serveis industrials per a la fabricació de
fibres artificials i sintètiques

24709900 Serveis industrials per a la fabricació de
fibres artificials i sintètiques

25111260 Pneumàtics nous de cautxú per a
bicicletes

25111260 Pneumàtics nous de cautxú per a
bicicletes

25111406 Pneumàtics nous de cautxú per a
vehicles i maquinària de construcció o
manipulació industrial (fins i tot amb
dibuixos d’alt relleu)

25111408 Pneumàtics nous de cautxú amb dibuixos
d’alt relleu, excepte els vehicles i maqui-
nària agrària i forestal, de construcció o
manipulació industrial

25111410 Pneumàtics nous de cautxú ncaa,
excepte els d’automòbils, motocicletes,
bicicletes, autobusos, camions, avions,
vehicles i maquinària agrària i forestal, de
construcció o manipulació

25112000 Pneumàtics usats de cautxú

25112000 Pneumàtics usats de cautxú

25112000 Pneumàtics usats de cautxú

25112000 Pneumàtics usats de cautxú
25119 Serveis industrials per a la fabricació de

pneumàtics i cambres de cautxú (nous o
usats)

251199 Serveis industrials per a la fabricació de
pneumàtics i cambres de cautxú (nous o
usats)

25119900 Serveis industrials per a la fabricació de
pneumàtics i cambres de cautxú (nous o
usats)

25129 Serveis industrials per a la reconstrucció i
recautxutatge de pneumàtics

251299 Serveis industrials per a la reconstrucció i
recautxutatge de pneumàtics

25129900 Serveis industrials per a la reconstrucció i
recautxutatge de pneumàtics

25137379 Cautxú endurit (ebonita i similars):
manufactures, tubs, pólvores, residus,
rebutjos i similars

25137379 Cautxú endurit (ebonita i similars):
manufactures, tubs, pólvores, residus,
rebutjos i similars
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25137377 Articles de cautxú endurit, ncaa

25211090 Monofilaments de secció > 1 mm, barres,
varetes i perfils, dels altres plàstics, ncaa

25211090 Monofilaments de secció > 1 mm, barres,
varetes i perfils, dels altres plàstics, ncaa

25212170 Tubs, conductes i mànegues, rígids, de
polímers d’altres matèries plàstiques,
ncaa

25212170 Tubs, conductes i mànegues, rígids, de
polímers d’altres matèries plàstiques,
ncaa

25213010 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers d’etilè, gruix <= 0,125 mm

25213010 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers d’etilè, gruix <= 0,125 mm

25213041 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, rígides, sense
plastificar, gruix <= 1 mm

25213041 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, rígides, sense
plastificar, gruix <= 1 mm

25213042 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, rígides, sense
plastificar, gruix > 1 mm

25213042 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, rígides, sense
plastificar, gruix > 1 mm

25137379 Cautxú endurit (ebonita i similars):
manufactures, tubs, pólvores, residus,
rebutjos i similars

25139 Serveis industrials per a la fabricació,
reparació i manteniment d’altres produc-
tes de cautxú, excepte els pneumàtics

251390 Serveis de reparació i manteniment
d’altres productes de cautxú, excepte els
pneumàtics

25139000 Serveis de reparació i manteniment
d’altres productes de cautxú, excepte els
pneumàtics

251399 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes de cautxú

25139900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes de cautxú

25211093 Monofilaments de secció de més d’1 mm,
barres, varetes i perfils d’altres matèries
plàstiques, reforçades amb fibres, ncaa

25211097 Monofilaments de secció de més d’1 mm,
barres, varetes i perfils d’altres matèries
plàstiques, sense reforçar amb fibres,
ncaa

25212173 Tubs, conductes i mànegues, rígids, de
polímers d’altres matèries plàstiques,
reforçades amb fibres, ncaa

25212177 Tubs, conductes i mànegues, rígids, de
polímers d’altres matèries plàstiques,
sense reforçar amb fibres, ncaa

25213013 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers d’etilè, d’un gruix inferior a 0,125
mm, i d’una densitat inferior a 0,94

25213015 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers d’etilè, d’un gruix inferior a 0,125
mm, i d’una densitat inferior a 0,94

25213035 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut superior o igual al 6% de
plasticer, i d’un gruix inferior o igual a 1
mm

25213037 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut inferior al 6% de plasticer, d’un
gruix inferior o igual a 1 mm

25213036 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut superior o igual al 6% de
plasticer, i d’un gruix superior a 1 mm

25213038 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut inferior al 6% de plasticer, i
d’un gruix superior a 1 mm
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25213043 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, rígides,
plastificades, gruix <= 1 mm

25213043 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, rígides,
plastificades, gruix <= 1 mm

25213044 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, rígides,
plastificades, gruix > 1 mm

25213044 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, rígides,
plastificades, gruix > 1 mm

25213046 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, flexibles,
sense plastificar, gruix <= 1 mm

25213046 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, flexibles,
sense plastificar, gruix <= 1 mm

25213047 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, flexibles,
sense plastificar, gruix > 1 mm

25213047 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, flexibles,
sense plastificar, gruix > 1 mm

25213048 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, flexibles,
plastificades, gruix <= 1 mm

25213048 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, flexibles,
plastificades, gruix <= 1 mm

25213035 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut superior o igual al 6% de
plasticer, i d’un gruix inferior o igual a 1
mm

25213037 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut inferior al 6% de plasticer, d’un
gruix inferior o igual a 1 mm

25213036 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut superior o igual al 6% de
plasticer, i d’un gruix superior a 1 mm

25213038 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut inferior al 6% de plasticer, i
d’un gruix superior a 1 mm

25213035 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut superior o igual al 6% de
plasticer, i d’un gruix inferior o igual a 1
mm

25213037 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut inferior al 6% de plasticer, d’un
gruix inferior o igual a 1 mm

25213036 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut superior o igual al 6% de
plasticer, i d’un gruix superior a 1 mm

25213038 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut inferior al 6% de plasticer, i
d’un gruix superior a 1 mm

25213035 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut superior o igual al 6% de
plasticer, i d’un gruix inferior o igual a 1
mm

25213037 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut inferior al 6% de plasticer, d’un
gruix inferior o igual a 1 mm
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25213049 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, flexibles,
plastificades, gruix > 1 mm

25213049 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, flexibles,
plastificades, gruix > 1 mm

25214120 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, cel·lulars de
polímers d’estirè, ncaa

25214120 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, cel·lulars de
polímers d’estirè, ncaa

25214180 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, cel·lulars d’altres
plàstics, ncaa

25214180 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, cel·lulars d’altres
plàstics, ncaa

25214230 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars de
polièsters, ncaa

25214230 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars de
polièsters, ncaa

25214250 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars de
resines fenòliques, ncaa

25214240 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars de
resines epoxídiques, ncaa

25214250 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars de
resines fenòliques, ncaa

25214277 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars de
productes de polimerització, ncaa

25213036 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut superior o igual al 6% de
plasticer, i d’un gruix superior a 1 mm

25213038 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, sense reforçar ni
combinar amb altres materials, de
polímers de clorur de vinil, amb un
contingut inferior al 6% de plasticer, i
d’un gruix superior a 1 mm

25214123 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, cel·lulars de
polímers d’estirè, reforçats amb fibres,
ncaa

25214127 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, cel·lulars de
polímers d’estirè, sense reforçar amb
fibres, ncaa

25214183 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, cel·lulars de
resines epoxi i d’altres plàstics, reforça-
des amb fibres, ncaa

25214187 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matèries plàstiques, cel·lulars de
resines epoxi i d’altres plàstics, sense
reforçar amb fibres, ncaa

25214233 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars de
polièsters, reforçades amb fibres, ncaa

25214237 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars de
polièsters, sense reforçar amb fibres,
ncaa

25214253 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars de
resines fenòliques, reforçades amb fibres,
ncaa

25214257 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars
d’altres resines ncaa

25214257 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars
d’altres resines ncaa

25214279 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i bandes
de matéries plàstiques, no cel·lulars de
productes de polimerització, ncaa

25219 Serveis industrials per a la fabricació,
instal·lació, preparació i manteniment de
tubs, conductes i mànegues de matèries
plàstiques, inclosos els serveis d’instal·-
lació de sistemes de canonades en
plantes industrials

252191 Serveis d’instal·lació de tubs, conductes i
mànegues de matèries plàstiques,
inclosos els serveis d’instal·lació de
sistemes de canonades en plantes
industrials

25219100 Serveis d’instal·lació de tubs, conductes i
mànegues de matèries plàstiques,
inclosos els serveis d’instal·lació de
sistemes de canonades en plantes
industrials
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25221100 Sacs i bosses (inclosos els cons) de
polímers d’etilè

25221100 Sacs i bosses (inclosos els cons) de
polímers d’etilè

25221100 Sacs i bosses (inclosos els cons) de
polímers d’etilè

25221100 Sacs i bosses (inclosos els cons) de
polímers d’etilè

25221100 Sacs i bosses (inclosos els cons) de
polímers d’etilè

25221200 Sacs i bosses (inclosos els cons) d’altres
materials plàstics (llevat dels polímers
d’etilè)

25221200 Sacs i bosses (inclosos els cons) d’altres
materials plàstics (llevat dels polímers
d’etilè)

25221200 Sacs i bosses (inclosos els cons) d’altres
materials plàstics (llevat dels polímers
d’etilè)

25221200 Sacs i bosses (inclosos els cons) d’altres
materials plàstics (llevat dels polímers
d’etilè)

25221540 Altres articles per al transport o envasa-
ment, de materials plàstics, ncaa

25221540 Altres articles per al transport o envasa-
ment, de materials plàstics, ncaa

25221540 Altres articles per al transport o envasa-
ment, de materials plàstics, ncaa

25221540 Altres articles per al transport o envasa-
ment, de materials plàstics, ncaa

25221540 Altres articles per al transport o envasa-
ment, de materials plàstics, ncaa

25221540 Altres articles per al transport o envasa-
ment, de materials plàstics, ncaa

252192 Serveis de preparació i manteniment de
tubs, conductes i mànegues de matèries
plàstiques, inclosos els serveis d’instal·-
lació de sistemes de canonades en
plantes industrials

25219200 Serveis de preparació i manteniment de
tubs, conductes i mànegues de matèries
plàstiques, inclosos els serveis d’instal·-
lació de sistemes de canonades en
plantes industrials

252199 Serveis industrials per a la fabricació de
plaques, fulls, tubs i perfils, de matèries
plàstiques

25219900 Serveis industrials per a la fabricació de
plaques, fulls, tubs i perfils, de matèries
plàstiques

25221102 Sacs i bosses (inclosos els cons) d’un
gramatge inferior o igual a 120 g/m2 de
polímers d’etilè

25221103 Bosses d’escombraries d’un gramatge
inferior o igual a 120 g/m2 de polímers
d’etilè

25221105 Bosses resistents d’un gramatge superior
a 120 g/m2 de polímers d’etilè

25221106 Bosses de la compra de polímers d’etilè

25221107 Altres bosses de polímers d’etilè ncaa

25221203 Sacs, bosses (inclosos els cons) d’un
gramatge inferior o igual a 120 g/m2
d’altres materials plàstics, excepte els
polímers d’etilè

25221205 Bosses d’escombraries d’un gramatge
inferior o igual a 120 g/m2 d’altres
materials plàstics, excepte els polímers
d’etilè

25221207 Bosses resistents d’un gramatge inferior
o igual a 120 g/m2 d’altres materials
plàstics, excepte els polímers d’etilè

25221209 Altres bosses d’altres materials plàstics,
excepte els polímers d’etilè

25221543 Bidons per al transport o envasament de
matèries perilloses, de materials plàstics

25221545 Bidons per al transport o envasament
amb una capacitat superior a 5 l i inferior
o igual a 300 l, de materials plàstics, ncaa

25221547 Altres recipients per al transport o
envasament amb una capacitat superior a
5 l i inferior o igual a 300 l, de materials
plàstics, ncaa

25221582 Bidons per al transport o envasament
amb una capacitat superior a 300 l, de
materials plàstics, ncaa

25221583 Altres recipients per al transport o
envasament amb una capacitat superior a
300 l, de materials plàstics reforçades
amb fibres, ncaa

25221584 Altres recipients per al transport o
envasament amb una capacitat superior a
300 l, de materials plàstics, ncaa
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25221540 Altres articles per al transport o envasa-
ment, de materials plàstics, ncaa

25221540 Altres articles per al transport o envasa-
ment, de materials plàstics, ncaa

25221540 Altres articles per al transport o envasa-
ment, de materials plàstics, ncaa

25221540 Altres articles per al transport o envasa-
ment, de materials plàstics, ncaa

25231300 Dipòsits, cisternes, bótes i recipients
similars, de materials plàstics, amb una
capacitat superior a 300 l

25231300 Dipòsits, cisternes, bótes i recipients
similars, de materials plàstics, amb una
capacitat superior a 300 l

25231450 Portes, finestres i els seus marcs,
bastidors i llindars, de materials plàstics

25231450 Portes, finestres i els seus marcs,
bastidors i llindars, de materials plàstics

25231550 Articles de materials plàstics per a la
construcció, ncaa, accessoris i guarnici-
ons per fixar permanentment

25231550 Articles de materials plàstics per a la
construcció, ncaa, accessoris i guarnici-
ons per fixar permanentment

25231550 Articles de materials plàstics per a la
construcció, ncaa, accessoris i guarnici-
ons per fixar permanentment

25231550 Articles de materials plàstics per a la
construcció, ncaa, accessoris i guarnici-
ons per fixar permanentment

25231550 Articles de materials plàstics per a la
construcció, ncaa, accessoris i guarnici-
ons per fixar permanentment

25232000 Construccions prefabricades de materials
plàstics

25232000 Construccions prefabricades de materials
plàstics

25221585 Recipients per al transport d’escombrari-
es i residus de materials plàstics reforçats
amb fibres

25221586 Recipients per al transport d’escombrari-
es i residus de materials plàstics ncaa

25221587 Altres recipients per al transport o
envasament de materials plàstics refor-
çats amb fibres ncaa

25221588 Altres recipients per al transport o
envasament de materials plàstics ncaa

25229 Serveis industrials de fabricació d’enva-
sos i embalatges de materials plàstics

252299 Serveis industrials de fabricació d’enva-
sos i embalatges de materials plàstics

25229900 Serveis industrials de fabricació d’enva-
sos i embalatges de materials plàstics

25231303 Dipòsits, cisternes, bótes i recipients
similars, amb una capacitat superior a
300 l, de materials plàstics reforçats amb
fibres

25231307 Dipòsits, cisternes, bótes i recipients
similars, amb una capacitat superior a
300 l, d’altres materials plàstics

25231455 Finestres amb els marcs, bastidors i
llindars, de materials plàstics

25231457 Portes amb els marcs de materials
plàstics

25231551 Revestiments exteriors de murs de
materials plàstics reforçats amb fibres

25231552 Revestiments exteriors de murs de
d’altres materials plàstics

25231555 Revestiments interiors de murs

25231558 Elements per a la construcció de cober-
tes i claraboies amb els marcs, de
materials plàstics reforçats amb fibres

25231559 Elements per a la construcció de cober-
tes i claraboies amb els marcs, d’altres
materials plàstics

25232003 Construccions prefabricades de materials
plàstics reforçats amb fibres

25232007 Construccions prefabricades d’altres
materials plàstics

25239 Serveis industrials per a la fabricació i
treballs d’instal·lació (muntatge) d’articles
de producció pròpia per a la construcció i
de construccions prefabricades, de
materials plàstics

252390 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’articles
de producció pròpia per a la construcció i
de construccions prefabricades, de
materials plàstics

25239000 Treballs d’instal·lació (muntatge) d’articles
de producció pròpia per a la construcció i
de construccions prefabricades, de
materials plàstics

252399 Serveis industrials per a la fabricació de
productes de materials plàstics per a la
construcció
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25242320 Vaixella i altres articles per a servei de
taula o de cuina, de materials plàstics

25242320 Vaixella i altres articles per a servei de
taula o de cuina, de materials plàstics

25242320 Vaixella i altres articles per a servei de
taula o de cuina, de materials plàstics

25242370 Altres articles d’ús domèstic i articles
d’higiene o tocador, d’altres materials
plàstics

25242370 Altres articles d’ús domèstic i articles
d’higiene o tocador, d’altres materials
plàstics

25242400 Components per a làmpades, accessoris
d’il·luminació, rètols il·luminats i similars,
de materials plàstics

25242400 Components per a làmpades, accessoris
d’il·luminació, rètols il·luminats i similars,
de materials plàstics

25242700 Articles escolars o d’oficina, de materials
plàstics

25242700 Articles escolars o d’oficina, de materials
plàstics

25242700 Articles escolars o d’oficina, de materials
plàstics

25242820 Guarnicions per a mobles, carrosseries o
similars, de materials plàstics

25242820 Guarnicions per a mobles, carrosseries o
similars, de materials plàstics

25249010 Serveis de fabricació de peces de
materials plàstics, per a les màquines i
aparells mecànics

25249010 Serveis de fabricació de peces de
materials plàstics, per a les màquines i
aparells mecànics

25249023 Serveis de fabricació de peces de
materials plàstics, per als aparells
electromecànics i electrotèrmics

25249030 Serveis de fabricació de peces de
materials plàstics, per als aparells de
radiotelefonia i radiotelegrafia

25249030 Serveis de fabricació de peces de
materials plàstics, per als aparells de
radiotelefonia i radiotelegrafia

25249040 Serveis de fabricació de productes i
peces de materials plàstics, per als
aparells de circuits elèctrics

25249040 Serveis de fabricació de productes i
peces de materials plàstics, per als
aparells de circuits elèctrics

25249050 Serveis de fabricació de productes i
peces de materials plàstics, per als
vehicles i material de vies fèrries

25249050 Serveis de fabricació de productes i
peces de materials plàstics, per als
vehicles i material de vies fèrries

25239900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes de materials plàstics per a la
construcció

25242323 Tovalles de materials plàstics

25242325 Recipients per a la conservació d’ali-
ments de materials plàstics

25242329 Vaixella i altres articles per al servei de la
taula o cuina, de materials plàstics

25242375 Altres articles d’higiene o tocador,
d’altres materials plàstics

25242379 Altres articles d’ús domèstic d’altres
materials plàstics, ncaa

25242403 Components de materials plàstics
reforçats amb fibres per a làmpades,
accessoris d’il·luminació, rètols il·luminats
i similars

25242407 Components d’altres materials plàstics
per a làmpades, accessoris d’il·luminació,
rètols il·luminats i similars

25242705 Articles d’escriptura i de dibuix, de
materials plàstics

25242707 Carpetes d’anelles, carteres i
portadocuments, de materials plàstics

25242709 Articles d’oficina i escolars ncaa, de
materials plàstics

25242825 Guarnicions per a mobles de materials
plàstics

25242829 Guarnicions per a carrosseries o similars,
de materials plàstics

25249013 Serveis de fabricació de peces de
materials plàstics reforçats amb fibres per
a les màquines i aparells mecànics

25249017 Serveis de fabricació de peces d’altres
materials plàstics per a les màquines i
aparells mecànics

25249025 Serveis de fabricació de peces de
materials plàstics per als aparells electro-
mecànics, calentadors elèctrics i aparells
elèctrics similars

25249032 Serveis de fabricació de peces de
materials plàstics reforçats amb fibres per
als aparells de radiotelefonia i radiotele-
grafia

25249034 Serveis de fabricació de peces d’altres
materials plàstics per als aparells de
radiotelefonia i radiotelegrafia

25249043 Serveis de fabricació de productes i
peces de materials plàstics reforçats amb
fibres per als aparells de circuits elèctrics

25249047 Serveis de fabricació de productes i
peces d’altres materials plàstics per als
aparells de circuits elèctrics

25249052 Serveis de fabricació de productes i
peces de materials plàstics reforçats amb
fibres per als vehicles i material de vies
fèrries

25249056 Serveis de fabricació de productes i
peces d’altres materials plàstics per als
vehicles i material de vies fèrries
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25249060 Serveis de fabricació de peces i accesso-
ris de materials plàstics, per als vehicles
de motor i remolcs

25249060 Serveis de fabricació de peces i accesso-
ris de materials plàstics, per als vehicles
de motor i remolcs

25249080 Serveis de fabricació de peces de
materials plàstics, per als vehicles de la
navegació aèria

25249080 Serveis de fabricació de peces de
materials plàstics, per als vehicles de la
navegació aèria

26131153 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, sense acolorir

26131153 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, sense acolorir

26131153 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, sense acolorir

26131153 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, sense acolorir

26131155 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, acolorits

26131155 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, acolorits

26131155 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, acolorits

26131155 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, acolorits

26131157 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, ncaa, de capacitat < 0,15 l

26131157 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, ncaa, de capacitat < 0,15 l

25249063 Serveis de fabricació de peces i accesso-
ris de materials plàstics reforçats amb
fibres per als vehicles automòbils i
remolcs

25249067 Serveis de fabricació de peces i accesso-
ris d’altres materials plàstics per als
vehicles automòbils i remolcs

25249083 Serveis de fabricació de peces de
materials plàstics reforçats amb fibres per
als vehicles espacials i aeronaus

25249087 Serveis de fabricació de peces d’altres
materials plàstics per als vehicles espaci-
als i aeronaus

26119 Serveis industrials per a la fabricació de
vidre pla

261199 Serveis industrials per a la fabricació de
vidre pla

26119900 Serveis industrials per a la fabricació de
vidre pla

26129 Serveis d’acabament de vidre pla
261290 Serveis d’acabament de vidre pla
26129000 Serveis d’acabament de vidre pla
26131116 Recipients obtinguts a partir d’un tub de

vidre, excepte els pots per esterilitzar

26131122 Recipients de vidre de capacitat superior
o igual a 2,5 l, excepte els pots per
esterilitzar

26131128 Ampolles de vidre sense acolorir, de
capacitat inferior a 2,5 l per a productes
alimentaris i begudes, excepte les
ampolles folrades de cuir natural o
artificial i els biberons

26131140 Recipients de vidre per a productes
alimentaris i begudes, de capacitat
inferior a 2,5 l, excepte ampolles, flascons
folrats de cuir natural o artificial, cristalle-
ria domèstica, termos i recipients de vidre
aïllats al buit

26131116 Recipients obtinguts a partir d’un tub de
vidre, excepte els pots per esterilitzar

26131122 Recipients de vidre de capacitat superior
o igual a 2,5 l, excepte els pots per
esterilitzar

26131134 Ampolles de vidre acolorit, de capacitat
inferior a 2,5 l per a productes alimentaris
i begudes, excepte les ampolles folrades
de cuir natural o artificial i els biberons

26131140 Recipients de vidre per a productes
alimentaris i begudes, de capacitat
inferior a 2,5 l, excepte ampolles, flascons
folrats de cuir natural o artificial, cristalle-
ria domèstica, termos i recipients de vidre
aïllats al buit

26131116 Recipients obtinguts a partir d’un tub de
vidre, excepte els pots per esterilitzar

26131128 Ampolles de vidre sense acolorir, de
capacitat inferior a 2,5 l per a productes
alimentaris i begudes, excepte les
ampolles folrades de cuir natural o
artificial i els biberons
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26131157 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, ncaa, de capacitat < 0,15 l

26131157 Ampolles i flascons de vidre (llevat de les
garrafes) per a productes alimentaris i
begudes, ncaa, de capacitat < 0,15 l

26131159 Recipients de vidre per a productes
alimentaris i begudes, ncaa

26131159 Recipients de vidre per a productes
alimentaris i begudes, ncaa

26131159 Recipients de vidre per a productes
alimentaris i begudes, ncaa

26131159 Recipients de vidre per a productes
alimentaris i begudes, ncaa

26131159 Recipients de vidre per a productes
alimentaris i begudes, ncaa

26131170 Recipients de vidre per a productes
farmacèutics, de capacitat <= 0,33 l

26131170 Recipients de vidre per a productes
farmacèutics, de capacitat <= 0,33 l

26131190 Recipients de vidre per a altres produc-
tes, ncaa

26131190 Recipients de vidre per a altres produc-
tes, ncaa

26131190 Recipients de vidre per a altres produc-
tes, ncaa

26131190 Recipients de vidre per a altres produc-
tes, ncaa

26131134 Ampolles de vidre acolorit, de capacitat
inferior a 2,5 l per a productes alimentaris
i begudes, excepte les ampolles folrades
de cuir natural o artificial i els biberons

26131140 Recipients de vidre per a productes
alimentaris i begudes, de capacitat
inferior a 2,5 l, excepte ampolles, flascons
folrats de cuir natural o artificial, cristalle-
ria domèstica, termos i recipients de vidre
aïllats al buit

26131116 Recipients obtinguts a partir d’un tub de
vidre, excepte els pots per esterilitzar

26131122 Recipients de vidre de capacitat superior
o igual a 2,5 l, excepte els pots per
esterilitzar

26131128 Ampolles de vidre sense acolorir, de
capacitat inferior a 2,5 l per a productes
alimentaris i begudes, excepte les
ampolles folrades de cuir natural o
artificial i els biberons

26131134 Ampolles de vidre acolorit, de capacitat
inferior a 2,5 l per a productes alimentaris
i begudes, excepte les ampolles folrades
de cuir natural o artificial i els biberons

26131140 Recipients de vidre per a productes
alimentaris i begudes, de capacitat
inferior a 2,5 l, excepte ampolles, flascons
folrats de cuir natural o artificial, cristalle-
ria domèstica, termos i recipients de vidre
aïllats al buit

26131116 Recipients obtinguts a partir d’un tub de
vidre, excepte els pots per esterilitzar

26131146 Recipients de vidre per a productes
farmacèutics, de capacitat inferior a 2,5 l

26131116 Recipients obtinguts a partir d’un tub de
vidre, excepte els pots per esterilitzar

26131122 Recipients de vidre de capacitat superior
o igual a 2,5 l, excepte els pots per
esterilitzar

26131146 Recipients de vidre per a productes
farmacèutics, de capacitat inferior a 2,5 l

26131152 Recipients de vidre de capacitat inferior a
2,5 l per al transport o envasament,
excepte per a productes alimentaris i
begudes, per a productes farmacèutics i
recipients obtinguts a partir d’un tub de
vidre

26139 Serveis d’acabament de vidre buit
261391 Serveis d’acabament de gots, copes i

similars i altres objectes de vidre per al
servei de taula, cuina i altres usos

26139100 Serveis d’acabament de gots, copes i
similars i altres objectes de vidre per al
servei de taula, cuina i altres usos

261392 Serveis d’acabament de recipients de
vidre

26139200 Serveis d’acabament de recipients de
vidre

26149 Serveis industrials per a la fabricació de
fibra de vidre

261499 Serveis industrials per a la fabricació de
fibra de vidre
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26211130 Articles per al servei de taula o cuina, de
porcellana

26211130 Articles per al servei de taula o cuina, de
porcellana

26211230 Vaixelles, estris de cuina i altres articles
d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de
gres

26211230 Vaixelles, estris de cuina i altres articles
d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de
gres

26211250 Vaixelles, estris de cuina i altres articles
d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de
pisa o fang fi

26211250 Vaixelles, estris de cuina i altres articles
d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de
pisa o fang fi

26211330 Estatuetes i altres objectes de decoració,
de porcellana

26211330 Estatuetes i altres objectes de decoració,
de porcellana

26149900 Serveis industrials per a la fabricació de
fibra de vidre

26159 Serveis d’instal·lació, reparació, manteni-
ment i acabament de tubs i canonades
de vidre, inclosos els serveis d’instal·lació
de sistemes de canonades de vidre en
plantes industrials

261591 Serveis d’instal·lació de tubs i canonades
de vidre, inclosos els serveis d’instal·lació
de sistemes de canonades de vidre en
plantes industrials

26159100 Serveis d’instal·lació de tubs i canonades
de vidre, inclosos els serveis d’instal·lació
de sistemes de canonades de vidre en
plantes industrials

261592 Serveis de reparació i manteniment de
tubs i canonades de vidre, inclosos els de
sistemes de canonades de vidre en
plantes industrials

26159200 Serveis de reparació i manteniment de
tubs i canonades de vidre, inclosos els
de sistemes de canonades de vidre en
plantes industrials

261593 Serveis d’acabament d’altres tipus de
vidre, inclòs el tècnic

26159300 Serveis d’acabament d’altres tipus de
vidre, inclòs el tècnic

26211133 Articles per al servei de taula o cuina, de
porcellana, sense decorar

26211135 Articles per al servei de taula o cuina, de
porcellana, decorats

26211233 Vaixelles, estris de cuina i altres articles
d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de
gres, sense decorar

26211235 Vaixelles, estris de cuina i altres articles
d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de
gres, decorats

26211253 Vaixelles, estris de cuina i altres articles
d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de
pisa o fang fi, sense decorar

26211255 Vaixelles, estris de cuina i altres articles
d’ús domèstic i d’higiene o tocador, de
pisa o fang fi, decorats

26211333 Estatuetes i altres objectes de decoració,
de porcellana, sense decorar

26211335 Estatuetes i altres objectes de decoració,
de porcellana, decorats

26219 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de ceràmica d’ús domèstic i
ornamental

262199 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de ceràmica d’ús domèstic i
ornamental

26219900 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de ceràmica d’ús domèstic i
ornamental

26229 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells sanitaris ceràmics

262299 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells sanitaris ceràmics

26229900 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells sanitaris ceràmics
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26401110 Maons per a la construcció de terra cuita
26401110 Maons per a la construcció de terra cuita
26401110 Maons per a la construcció de terra cuita
26401251 Teules corbes
26401252 Teules planes
26401253 Teules mixtes

26239 Serveis industrials per a la fabricació i la
instal·lació d’aïlladors i peces aïllants de
material ceràmic

262390 Serveis d’instal·lació d’aïlladors i peces
aïllants de material ceràmic

26239000 Serveis d’instal·lació d’aïlladors i peces
aïllants de material ceràmic

262399 Serveis industrials per a la fabricació
d’aïlladors i peces aïllants de material
ceràmic

26239900 Serveis industrials per a la fabricació
d’aïlladors i peces aïllants de material
ceràmic

26249 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes ceràmics d’ús tècnic

262499 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes ceràmics d’ús tècnic

26249900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes ceràmics d’ús tècnic

26259 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes ceràmics ncaa

262599 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes ceràmics ncaa

26259900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes ceràmics ncaa

26269 Serveis industrials per a la fabricació de
productes ceràmics refractaris

262699 Serveis industrials per a la fabricació de
productes ceràmics refractaris

26269900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes ceràmics refractaris

26309 Serveis industrials per a la fabricació de
rajoles i lloses de ceràmica

263099 Serveis industrials per a la fabricació de
rajoles i lloses de ceràmica

26309900 Serveis industrials per a la fabricació de
rajoles i lloses de ceràmica

26401113 Maons ordinaris
26401115 Maons de revestiment
26401117 Maons tipus clínquer
26401250 Teules de ceràmica
26401250 Teules de ceràmica
26401250 Teules de ceràmica
26409 Serveis industrials per a la fabricació,

instal·lació, reparació i manteniment de
tubs, canonades i els accessoris, de
materials de terra cuita, inclosos els
serveis d’instal·lació de sistemes de
canonades en plantes industrials

264091 Serveis d’instal·lació de tubs, canonades i
els accessoris, de materials de terra cuita,
inclosos els serveis d’instal·lació de
sistemes de canonades en plantes
industrials

26409100 Serveis d’instal·lació de tubs, canonades i
els accessoris, de materials de terra cuita,
inclosos els serveis d’instal·lació de
sistemes de canonades en plantes
industrials

264092 Serveis de reparació i manteniment de
tubs, canonades i els accessoris, de
materials de terra cuita, inclosos els
serveis d’instal·lació de sistemes de
canonades en plantes industrials
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26511291 Ciment d’alts forns
26511292 Ciment putzolànic
26511293 Ciment mixt
26511294 Ciment de baixa calor d’hidratació
26511295 Ciment resistent a l’aigua del mar
26511296 Ciment resistent als sulfats

26611151 Teules de formigó

26611152 Rajoles de formigó

26611153 Altres rajoles (llevat de les de formigó) i
altres articles per a la construcció de
ciment, formigó i pedra artificial ncaa

26611201 Bigues i biguetes de formigó

26611202 Pilars de formigó

26611203 Revoltons de formigó

26611204 Llambordes de formigó i altres elements
per a terres

26611205 Pòrtics de formigó

26611206 Escales i esglaons de formigó

26611207 Pals de formigó

26409200 Serveis de reparació i manteniment de
tubs, canonades i els accessoris, de
materials de terra cuita, inclosos els
serveis d’instal·lació de sistemes de
canonades en plantes industrials

264099 Serveis industrials per a la fabricació de
maons, teules i productes de terra cuita
per a la construcció

26409900 Serveis industrials per a la fabricació de
maons, teules i productes de terra cuita
per a la construcció

26511290 Ciments hidràulics ncaa
26511290 Ciments hidràulics ncaa
26511290 Ciments hidràulics ncaa
26511290 Ciments hidràulics ncaa
26511290 Ciments hidràulics ncaa
26511290 Ciments hidràulics ncaa
26519 Serveis industrials per a la fabricació de

ciment
265199 Serveis industrials per a la fabricació de

ciment
26519900 Serveis industrials per a la fabricació de

ciment
26529 Serveis industrials per a la fabricació de

calç
265299 Serveis industrials per a la fabricació de

calç
26529900 Serveis industrials per a la fabricació de

calç
26539 Serveis industrials per a la fabricació de

guix
265399 Serveis industrials per a la fabricació de

guix
26539900 Serveis industrials per a la fabricació de

guix
26611150 Rajoles i articles per a la construcció de

ciment, formigó o pedra artificial
26611150 Rajoles i articles per a la construcció de

ciment, formigó o pedra artificial
26611150 Rajoles i articles per a la construcció de

ciment, formigó o pedra artificial

26611200 Components estructurals prefabricats per
a construcció o enginyeria civil, de
ciment, formigó o pedra artificial

26611200 Components estructurals prefabricats per
a construcció o enginyeria civil, de
ciment, formigó o pedra artificial

26611200 Components estructurals prefabricats per
a construcció o enginyeria civil, de
ciment, formigó o pedra artificial

26611200 Components estructurals prefabricats per
a construcció o enginyeria civil, de
ciment, formigó o pedra artificial

26611200 Components estructurals prefabricats per
a construcció o enginyeria civil, de
ciment, formigó o pedra artificial

26611200 Components estructurals prefabricats per
a construcció o enginyeria civil, de
ciment, formigó o pedra artificial

26611200 Components estructurals prefabricats per
a construcció o enginyeria civil, de
ciment, formigó o pedra artificial
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26611208 Sèquies i canonades de formigó

26611209 Nínxols de formigó

26611210 Jardineres, mobiliari urbà i elements
ornamentals de formigó

26621091 Plafons de parament llis (verticals) de guix
per a envans

26621092 Plafons de guix per a sostres discontinus

26621093 Plafons de guix per a sostres continus

26621094 Motllures i peces complementàries de
guix i escaiola

26611200 Components estructurals prefabricats per
a construcció o enginyeria civil, de
ciment, formigó o pedra artificial

26611200 Components estructurals prefabricats per
a construcció o enginyeria civil, de
ciment, formigó o pedra artificial

26611200 Components estructurals prefabricats per
a construcció o enginyeria civil, de
ciment, formigó o pedra artificial

26619 Serveis industrials per a la fabricació
d’elements de formigó per a la construcció

266199 Serveis industrials per a la fabricació
d’elements de formigó per a la construcció

26619900 Serveis industrials per a la fabricació
d’elements de formigó per a la construcció

26621090 Plaques, plafons i articles similars de guix
ncaa

26621090 Plaques, plafons i articles similars de guix
ncaa

26621090 Plaques, plafons i articles similars de guix
ncaa

26621090 Plaques, plafons i articles similars de guix
ncaa

26629 Serveis industrials per a la fabricació
d’elements de guix per a la construcció

266299 Serveis industrials per a la fabricació
d’elements de guix per a la construcció

26629900 Serveis industrials per a la fabricació
d’elements de guix per a la construcció

26639 Serveis industrials per a la fabricació de
formigó fresc

266399 Serveis industrials per a la fabricació de
formigó fresc

26639900 Serveis industrials per a la fabricació de
formigó fresc

26649 Serveis industrials per a la fabricació de
morter

266499 Serveis industrials per a la fabricació de
morter

26649900 Serveis industrials per a la fabricació de
morter

26659 Serveis industrials per a la fabricació de
fibrociment

266599 Serveis industrials per a la fabricació de
fibrociment

26659900 Serveis industrials per a la fabricació de
fibrociment

26669 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes de formigó, guix i
ciment

266699 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes de formigó, guix i
ciment

26669900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes de formigó, guix i
ciment

267013 Serveis de tallament de la pedra
26701300 Serveis de tallament de la pedra
26709 Serveis industrials per a la pedra orna-

mental i per a la construcció, tallament i
acabament i les manufactures
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26821110 Amiant i les seves mescles treballat en
fibra, corda, teixits, peces de roba i
complements de vestir

26821130 Filats d’amiant i les seves mescles

26821150 Paper, cartó, feltre i altres articles a base
d’amiant o mescles d’amiant (llevat de
fulls i elastòmers)

271 Productes bàsics de ferro, acer i
ferroalitages

2710 Productes bàsics de ferro, acer i ferroali-
atges (CECA)

27101 Ferro i acers comuns (CECA)

27101 Ferro i acers comuns (CECA)
271011 Ferro colat o fosa especular en lingots,

blocs o altres formes primàries

27101133 Ferro colat o lingots, blocs o altres
formes primàries, de ferro no aliat, per a
emmotllament, no fosforós (P <= 0,5 %,
Mn => 0,4 %, Si <= 1 %)

27101135 Ferro colat o lingots, blocs o altres
formes primàries, de ferro no aliat, per a
emmotllament, fosforós (P > 0,5 %, Si <=
1 %)

27101151 Ferro colat o lingots, blocs o altres
formes primàries, de ferro no aliat,  per a
emmotllament, no fosforós (llevat del
destinat a la fabricació de peces foses de
grafit esferoïdal (Mn <= 0,1 %))

267099 Serveis industrials per a la pedra orna-
mental i per a la construcció, tallament i
acabament i les manufactures

26709900 Serveis industrials per a la pedra orna-
mental i per a la construcció, tallament i
acabament i les manufactures

26819 Serveis industrials de fabricació, instal·-
lació, reparació i manteniment de pedres
per moldre, esmolar, polir o similars

268190 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de pedres per moldre, esmolar, polir
o similars

26819000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de pedres per moldre, esmolar, polir
o similars

268199 Serveis industrials per a la fabricació de
productes abrasius

26819900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes abrasius

26821168 Amiant treballat en fibra, mescles amb
una base d’amiant o una base d’amiant i
carbonat de magnesi

26821168 Amiant treballat en fibra, mescles amb
una base d’amiant o una base d’amiant i
carbonat de magnesi

26821180 Articles d’amiant o de mescles amb una
base d’amiant o una base d’amiant i
carbonat de magnesi, excepte amiant
comprimit per a juntes, en fulls o en
rotlles

26829 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes minerals no metàl·lics

268299 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes minerals no metàl·lics

26829900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes minerals no metàl·lics

271 Productes bàsics de ferro, acer i
ferroalitages

2710 Productes bàsics de ferro, acer i ferroali-
atges

27101 Productes bàsics de ferro i acer; escòria,
rebutjos i residus de ferro o acer

27102 Ferroaliatges
271011 Ferro colat o fosa especular en lingots,

blocs o altres formes primàries, produc-
tes fèrrics obtinguts per reducció directa
de ferro i altres productes de ferro
esponjosos

27101100 Ferro colat o fosa especular en lingots,
blocs o altres formes primàries, produc-
tes fèrrics obtinguts per reducció directa
de ferro i altres productes de ferro
esponjosos

27101100 Ferro colat o fosa especular en lingots,
blocs o altres formes primàries, produc-
tes fèrrics obtinguts per reducció directa
de ferro i altres productes de ferro
esponjosos

27101100 Ferro colat o fosa especular en lingots,
blocs o altres formes primàries, produc-
tes fèrrics obtinguts per reducció directa
de ferro i altres productes de ferro
esponjosos
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27101153 Ferro colat o lingots, blocs o altres
formes primàries, de ferro no aliat, per a
emmotllament, no fosforós, destinat a la
fabricació de peces foses de grafit
esferoïdal (Mn <= 0,1 %)

27101155 Ferro colat o lingots, blocs o altres
formes primàries, de ferro no aliat, per a
emmotllament, fosforós (P > 0,5 %, Si > 1
%)

27101157 Fosa especular i ferro colat i altres
lingots, blocs i formes primàries, de ferro
aliat, per a emmotllament, ncaa

271012 Ferromanganès amb un contingut de
carboni > 2% del seu pes

27101200 Ferromanganès amb un contingut de
carboni > 2% del seu pes

271013 Productes fèrrics obtinguts per reducció
directa de ferro; altres productes de ferro
esponjosos; ferro amb una puresa
mínima del 99,94%, en pèl·lets, grànuls o
formes similars

27101300 Productes fèrrics obtinguts per reducció
directa de ferro; altres productes de ferro
esponjosos; ferro amb una puresa
mínima del 99,94%, en pèl·lets, grànuls o
formes similars

27102 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats de ferro o acer no aliat

271020 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats de ferro o acer no aliat

27102005 Ferro o acer líquid no aliat per a emmot-
llament

27102013 Lingots de ferro o acer no aliats per a
transformació en productes CECA

27102015 Lingots de ferro o acer no aliats per a
tubs sense soldadura

27102017 Lingots de ferro o acer no aliats per a
utilizació directa (excepte per a tubs
sense soldadura)

27102023 Productes semiacabats (llevat dels plans i
rodons) de ferro o acer no aliats per a
transformació en productes CECA

27102025 Productes semiacabats (llevat dels plans i
rodons) de ferro o acer no aliats per a
tubs sense soldadura

27102027 Productes semiacabats (llevat dels plans i
rodons) de ferro o acer no aliats per a
utilització directa (excepte per a tubs
sense soldadura)

27102033 Productes semiacabats plans de ferro o
acer no aliats per a transformació en
productes CECA

27102035 Productes semiacabats plans de ferro o
acer no aliats per a utilizació directa

27102043 Productes semiacabats rodons de colada
contínua de ferro o acer no aliats per a
transformació en productes CECA

27101100 Ferro colat o fosa especular en lingots,
blocs o altres formes primàries, produc-
tes fèrrics obtinguts per reducció directa
de ferro i altres productes de ferro
esponjosos

27101100 Ferro colat o fosa especular en lingots,
blocs o altres formes primàries, produc-
tes fèrrics obtinguts per reducció directa
de ferro i altres productes de ferro
esponjosos

27101100 Ferro colat o fosa especular en lingots,
blocs o altres formes primàries, produc-
tes fèrrics obtinguts per reducció directa
de ferro i altres productes de ferro
esponjosos

271020 Ferroaliatges

27102010 Ferromanganès

271011 Ferro colat o fosa especular en lingots,
blocs o altres formes primàries, produc-
tes fèrrics obtinguts per reducció directa
de ferro i altres productes de ferro
esponjosos

27101100 Ferro colat o fosa especular en lingots,
blocs o altres formes primàries, produc-
tes fèrrics obtinguts per reducció directa
de ferro i altres productes de ferro
esponjosos

27103 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats, d’acer inoxidable o
altres tipus d’acer aliat

271031 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats, d’acer no aliat

27103122 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, fins i tot peces en
brut, d’acer no aliat

27103110 Productes semiacabats plans d’acer no
aliat

27103121 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs per a tubs sense
soldadura, d’acer no aliat

27103122 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, fins i tot peces en
brut, d’acer no aliat

27103122 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, fins i tot peces en
brut, d’acer no aliat

27103121 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs per a tubs sense
soldadura, d’acer no aliat

27103122 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, fins i tot peces en
brut, d’acer no aliat

27103110 Productes semiacabats plans d’acer no
aliat

27103110 Productes semiacabats plans d’acer no
aliat

27103122 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, fins i tot peces en
brut, d’acer no aliat
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27102045 Productes semiacabats rodons de colada
contínua de ferro o acer no aliats per a
tubs sense soldadura

27102047 Productes semiacabats rodons de colada
contínua de ferro o acer no aliats per a
utilització directa (excepte per a tubs
sense soldadura)

27103 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats d’acer inoxidable o
altres tipus d’acer d’aliatge

271030 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats d’acer inoxidable o
altres tipus d’acer d’aliatge

271030 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats d’acer inoxidable o
altres tipus d’acer d’aliatge

27103005 Acer líquid inoxidable per a emmotlla-
ment

27103013 Lingots d’acer inoxidable per a transfor-
mació en productes CECA

27103015 Lingots d’acer inoxidable per a tubs
sense soldadura

27103017 Lingots d’acer inoxidable per a utilització
directa (excepte per a tubs sense solda-
dura)

27103023 Productes semiacabats (llevat dels plans i
rodons) d’acer inoxidable per a transfor-
mació en productes CECA

27103025 Productes semiacabats (llevat dels plans i
rodons) d’acer inoxidable per a tubs
sense soldadura

27103027 Productes semiacabats (llevat dels plans i
rodons) d’acer inoxidable per a utilització
directa (excepte per a tubs sense solda-
dura)

27103033 Productes semiacabats plans d’acer
inoxidable per a transformació en
productes CECA

27103035 Productes semiacabats plans d’acer
inoxidable per a utilització directa

27103043 Productes semiacabats rodons de colada
contínua d’acer inoxidable per a transfor-
mació en productes CECA

27103045 Productes semiacabats rodons de colada
contínua d’acer inoxidable per a tubs
sense soldadura

27103047 Productes semiacabats rodons de colada
contínua d’acer inoxidable per a utilitza-
ció directa (excepte per a tubs sense
soldadura)

27103055 Acer líquid aliat (llevat de l’inoxidable) per
a emmotllament

27103063 Lingots d’acer aliat (llevat de l’inoxidable)
i altres formes primàries, per a transfor-
mació en productes CECA

27103065 Lingots d’acer aliat (llevat de l’inoxidable)
i altres formes primàries, per a utilització
directa (excepte per a tubs sense solda-
dura)

27103121 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs per a tubs sense
soldadura, d’acer no aliat

27103122 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, fins i tot peces en
brut, d’acer no aliat

27103 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats, d’acer inoxidable o
altres tipus d’acer aliat

271032 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats, d’acer inoxidable

271033 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats, d’altres tipus d’acer
aliat, excepte d’acer inoxidable

27103222 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, d’acer inoxidable

27103222 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, d’acer inoxidable

27103221 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs per a tubs sense
soldadura, d’acer inoxidable

27103222 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, d’acer inoxidable

27103222 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, d’acer inoxidable

27103221 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs per a tubs sense
soldadura, d’acer inoxidable

27103222 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, d’acer inoxidable

27103210 Productes semiacabats plans (desbastats
plans) d’acer inoxidable

27103210 Productes semiacabats plans (desbastats
plans) d’acer inoxidable

27103222 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, d’acer inoxidable

27103221 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs per a tubs sense
soldadura, d’acer inoxidable

27103222 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, d’acer inoxidable

27103322 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27103322 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27103322 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable
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27103067 Lingots d’acer aliat (llevat de l’inoxidable)
i altres formes primàries (llevat de les
planes i rodones), per a transformació en
productes CECA

27103073 Productes semiacabats (llevat dels plans i
rodons) d’acer aliat (llevat de l’inoxidable)
per a transformació en productes CECA

27103075 Productes semiacabats (llevat dels plans i
rodons) d’acer aliat (llevat de l’inoxidable)
per a tubs sense soldadura

27103077 Productes semiacabats (llevat dels plans i
rodons) d’acer aliat (llevat de l’inoxidable)
per a utilització directa (excepte per a
tubs sense soldadura)

27103083 Productes semiacabats plans d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) per a transformació
en productes CECA

27103085 Productes semiacabats plans d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) per a utilització
directa

27103093 Productes semiacabats rodons de colada
contínua d’acer aliat (llevat de l’inoxida-
ble) per a transformació en productes
CECA

27103095 Productes semiacabats rodons de colada
contínua d’acer aliat (llevat de l’inoxida-
ble) per a tubs sense soldadura

27103097 Productes semiacabats rodons de colada
contínua d’acer aliat (llevat de l’inoxida-
ble) per a utilització directa (excepte per a
tubs sense soldadura)

27104 Productes laminats plans de ferro o acer
27104 Productes laminats plans de ferro o acer

27104 Productes laminats plans de ferro o acer

27104 Productes laminats plans de ferro o acer

271040 Productes laminats plans de ferro o acer

271040 Productes laminats plans de ferro o acer

271040 Productes laminats plans de ferro o acer

271040 Productes laminats plans de ferro o acer

271040 Productes laminats plans de ferro o acer

27104001 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix => 3 mm per a transformació
en productes CECA

27103322 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27103322 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27103321 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats plans per a tubs sense
soldadura d’acer aliat, excepte d’acer
inoxidable

27103322 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27103310 Productes semiacabats plans d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27103310 Productes semiacabats plans d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27103322 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27103321 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats plans per a tubs sense
soldadura d’acer aliat, excepte d’acer
inoxidable

27103322 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27104 Productes d’acer inoxidable
27105 Productes laminats plans i llargs en calent

d’acer ràpid
27106 Productes laminats plans en calent

d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer
ràpid

27107 Productes laminats plans en fred i
recoberts d’acer, excepte d’acer inoxida-
ble i d’acer rèpid

271041 Productes semiacabats plans d’acer
inoxidable, excepte els productes
laminats en fred d’amplada inferior o igual
a 600 mm

271050 Productes laminats plans i llargs en calent
d’acer ràpid

271060 Productes laminats plans en calent
d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer
ràpid

271071 Productes laminats plans en fred,
d’amplada igual o superior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer
ràpid

271072 Productes laminats plans recoberts,
d’amplada igual o superior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable i d’acer
ràpid

27105000 Productes laminats plans i llargs en calent
d’acer ràpid
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27104001 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix => 3 mm per a transformació
en productes CECA

27104001 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix => 3 mm per a transformació
en productes CECA

27104002 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix < 3 mm per a transformació
en productes CECA

27104002 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix < 3 mm per a transformació
en productes CECA

27104002 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix < 3 mm per a transformació
en productes CECA

27104003 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix => 3 mm per a utilització
directa

27104003 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix => 3 mm per a utilització
directa

27104003 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix => 3 mm per a utilització
directa

27104004 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix < 3 mm per a utilització
directa

27104004 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix < 3 mm per a utilització
directa

27104004 Bandes en calent de ferro o acer no
aliats, gruix < 3 mm per a utilització
directa

27104006 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
=> 3 mm per a transformació en produc-
tes CECA

27104006 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
=> 3 mm per a transformació en produc-
tes CECA

27104006 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
=> 3 mm per a transformació en produc-
tes CECA

27104006 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
=> 3 mm per a transformació en produc-
tes CECA

27104007 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
< 3 mm per a transformació en productes
CECA

27104007 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
< 3 mm per a transformació en productes
CECA

27106020 Productes plans enrotllats laminats en
calent (banda ampla) d’amplada superior
o igual a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27105000 Productes laminats plans i llargs en calent
d’acer ràpid

27106020 Productes plans enrotllats laminats en
calent (banda ampla) d’amplada superior
o igual a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27105000 Productes laminats plans i llargs en calent
d’acer ràpid

27106020 Productes plans enrotllats laminats en
calent (banda ampla) d’amplada superior
o igual a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27105000 Productes laminats plans i llargs en calent
d’acer ràpid

27106020 Productes plans enrotllats laminats en
calent (banda ampla) d’amplada superior
o igual a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27104111 Productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, destinats a
ser relaminats, d’amplada superior o igual
a 600 mm

27104112 Altres productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
superior o igual a 600 mm

27104121 Productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
inferior a 600 mm

27104122 Altres productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
inferior a 600 mm

27104111 Productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, destinats a
ser relaminats, d’amplada superior o igual
a 600 mm

27104112 Altres productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
superior o igual a 600 mm
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27104007 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
< 3 mm per a transformació en productes
CECA

27104007 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
< 3 mm per a transformació en productes
CECA

27104008 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
=> 3 mm per a utilització directa

27104008 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
=> 3 mm per a utilització directa

27104008 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
=> 3 mm per a utilització directa

27104008 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
=> 3 mm per a utilització directa

27104009 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
< 3 mm per a utilització directa

27104009 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
< 3 mm per a utilització directa

27104009 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
< 3 mm per a utilització directa

27104009 Bandes en calent d’acer inoxidable, gruix
< 3 mm per a utilització directa

27104011 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix => 3 mm per
a transformació en productes CECA

27104011 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix => 3 mm per
a transformació en productes CECA

27104011 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix => 3 mm per
a transformació en productes CECA

27104012 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix < 3 mm per a
transformació en productes CECA

27104012 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix < 3 mm per a
transformació en productes CECA

27104012 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix < 3 mm per a
transformació en productes CECA

27104013 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix => 3 mm per
a utilització directa

27104013 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix => 3 mm per
a utilització directa

27104121 Productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
inferior a 600 mm

27104122 Altres productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
inferior a 600 mm

27104111 Productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, destinats a
ser relaminats, d’amplada superior o igual
a 600 mm

27104112 Altres productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
superior o igual a 600 mm

27104121 Productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
inferior a 600 mm

27104122 Altres productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
inferior a 600 mm

27104111 Productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, destinats a
ser relaminats, d’amplada superior o igual
a 600 mm

27104112 Altres productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
superior o igual a 600 mm

27104121 Productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
inferior a 600 mm

27104122 Altres productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
inferior a 600 mm

27105000 Productes laminats plans i llargs en calent
d’acer ràpid

27106020 Productes plans enrotllats laminats en
calent (banda ampla) d’amplada superior
o igual a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27105000 Productes laminats plans i llargs en calent
d’acer ràpid

27106020 Productes plans enrotllats laminats en
calent (banda ampla) d’amplada superior
o igual a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27105000 Productes laminats plans i llargs en calent
d’acer ràpid

27106020 Productes plans enrotllats laminats en
calent (banda ampla) d’amplada superior
o igual a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid
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27104013 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix => 3 mm per
a utilització directa

27104014 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix < 3 mm per a
utilització directa

27104014 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix < 3 mm per a
utilització directa

27104014 Bandes laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) gruix < 3 mm per a
utilització directa

27104021 Fleixos laminats en calent de ferro o acer
no aliats, d’amplada < 600 mm i gruix =>
3 mm

27104022 Fleixos laminats en calent de ferro o acer
no aliats, d’amplada < 600 mm i gruix <
3mm

27104024 Fleixos laminats en calent d’acer inoxida-
ble, amplada < 600 mm i gruix => 3 mm

27104025 Fleixos laminats en calent d’acer inoxida-
ble, amplada < 600 mm i gruix < 3 mm

27104027 Fleixos laminats en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) amplada < 600 mm
i gruix => 3 mm

27104028 Fleixos laminats en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) amplada < 600 mm
i gruix < 3 mm

27104031 Productes laminats plans amples de ferro
o acer no aliats

27104032 Productes laminats plans amples d’acer
inoxidable

27104034 Productes laminats plans amples d’acer
aliat (llevat de l’inoxidable)

27104036 Xapes laminades en calent, xapes quart,
de ferro o acer no aliats

27104037 Xapes laminades en calent, xapes quart,
d’acer inoxidable

27104039 Xapes laminades en calent, xapes quart,
d’acer aliat (llevat de l’inoxidable)

27104041 Xapes laminades en calent, procedents
de talls de bobines, de ferro o acer no
aliats, gruix => 3 mm

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27105000 Productes laminats plans i llargs en calent
d’acer ràpid

27106020 Productes plans enrotllats laminats en
calent (banda ampla) d’amplada superior
o igual a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27104121 Productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
inferior a 600 mm

27104121 Productes plans d’acer inoxidable
laminats en calent, enrotllats, d’amplada
inferior a 600 mm

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27106030 Productes plans enrotllats (fleix o banda
tallada) d’amplada inferior a 600 mm,
d’acer, excepte d’acer inoxidable o
d’acer ràpid

27106040 Planxes laminades en calent, procedents
de tall de bobines de banda ampla,
d’amplada superior o igual a 600 mm, i
plans amples d’acer, excepte d’acer
inoxidable o d’acer ràpid

27104130 Planxes produïdes pel tall de la banda
ampla laminada en calent, d’amplada
superior o igual a 600 mm, d’acer
inoxidable

27106040 Planxes laminades en calent, procedents
de tall de bobines de banda ampla,
d’amplada superior o igual a 600 mm, i
plans amples d’acer, excepte d’acer
inoxidable o d’acer ràpid

27106050 Planxes quart d’amplada superior o igual
a 600 mm i plans amples i plans d’acer,
excepte d’acer inoxidable o d’acer ràpid

27104140 Planxes quart d’amplada superior o igual a
600 mm i plans amples, d’acer inoxidable

27106050 Planxes quart d’amplada superior o igual
a 600 mm i plans amples i plans d’acer,
excepte d’acer inoxidable o d’acer ràpid

27106040 Planxes laminades en calent, procedents
de tall de bobines de banda ampla,
d’amplada superior o igual a 600 mm, i
plans amples d’acer, excepte d’acer
inoxidable o d’acer ràpid
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27104042 Xapes laminades en calent, procedents
de talls de bobines, de ferro o acer no
aliats, gruix < 3 mm

27104044 Xapes laminades en calent, procedents
de talls de bobines, d’acer inoxidable,
gruix => 3 mm

27104045 Xapes laminades en calent, procedents
de talls de bobines, d’acer inoxidable,
gruix < 3 mm

27104047 Xapes laminades en calent, procedents
de talls de bobines, d’acer aliat (llevat de
l’inoxidable) gruix => 3 mm

27104048 Xapes laminades en calent, procedents
de talls de bobines, d’acer aliat (llevat de
l’inoxidable) gruix < 3 mm

27104051 Xapes laminades en fred, en bobines o en
fleixos, de ferro o acer no aliat, d’amplada
_ 500 mm i gruix => 3 mm

27104052 Xapes laminades en fred, en bobines o en
fleixos, de ferro o acer no aliat, d’amplada
=> 500 mm i gruix < 3 mm

27104054 Xapes laminades en fred, en bobines o en
fleixos, d’acer inoxidable, d’amplada =>
500 mm i gruix => 3 mm

27104055 Xapes laminades en fred, en bobines o en
fleixos, d’acer inoxidable, d’amplada =>
500 mm i gruix < 3 mm

27104057 Xapes laminades en fred, en bobines o en
fleixos, d’acer aliat (llevat de l’inoxidable)
d’amplada => 500 mm i gruix => 3 mm

27104058 Xapes laminades en fred, en bobines o en
fleixos, d’acer aliat (llevat de l’inoxidable)
d’amplada => 500 mm i gruix < 3 mm

27104061 Xapes laminades en fred, xapes magnèti-
ques sense caldejament final, en bobines
o en fleixos, de ferro o acer no aliats,
d’amplada => 500 mm

27104063 Xapes laminades en fred, xapes magnèti-
ques de gra no orientat, en bobines o en
fleixos, de ferro o acer no aliats, d’ampla-
da => 500 mm

27104065 Xapes laminades en fred, xapes magnèti-
ques de gra orientat, en bobines o en
fleixos, d’acer aliat

27104067 Xapes laminades en fred, xapes magnèti-
ques de gra no orientat, en bobines o en
fleixos, d’acer aliat, amb caldejament final
o sense

27106040 Planxes laminades en calent, procedents
de tall de bobines de banda ampla,
d’amplada superior o igual a 600 mm, i
plans amples d’acer, excepte d’acer
inoxidable o d’acer ràpid

27104130 Planxes produïdes pel tall de la banda
ampla laminada en calent, d’amplada
superior o igual a 600 mm, d’acer
inoxidable

27104130 Planxes produïdes pel tall de la banda
ampla laminada en calent, d’amplada
superior o igual a 600 mm, d’acer
inoxidable

27106040 Planxes laminades en calent, procedents
de tall de bobines de banda ampla,
d’amplada superior o igual a 600 mm, i
plans amples d’acer, excepte d’acer
inoxidable o d’acer ràpid

27106040 Planxes laminades en calent, procedents
de tall de bobines de banda ampla,
d’amplada superior o igual a 600 mm, i
plans amples d’acer, excepte d’acer
inoxidable o d’acer ràpid

27107111 Planxes i bandes laminades en fred,
sense revestir, d’amplada superior o igual
a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27107111 Planxes i bandes laminades en fred,
sense revestir, d’amplada superior o igual
a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27104150 Planxes i bandes amples laminades en
fred d’amplada superior o igual a 600
mm, d’acer inoxidable

27104150 Planxes i bandes amples laminades en
fred d’amplada superior o igual a 600
mm, d’acer inoxidable

27107111 Planxes i bandes laminades en fred,
sense revestir, d’amplada superior o igual
a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27107111 Planxes i bandes laminades en fred,
sense revestir, d’amplada superior o igual
a 600 mm, d’acer, excepte d’acer
inoxidable i d’acer ràpid

27107112 Planxes i bandes magnètiques sense
recuita final, d’amplada superior o igual a
600 mm, d’acer, excepte d’acer inoxida-
ble i d’acer ràpid

27107120 Planxes i bandes magnètiques de gra no
orientat, d’amplada superior o igual a 600
mm, d’acer, excepte d’acer inoxidable i
d’acer ràpid

27107130 Planxes i bandes magnètiques de gra
orientat, d’amplada superior o igual a 600
mm, d’acer, excepte d’acer inoxidable i
d’acer ràpid

27107120 Planxes i bandes magnètiques de gra no
orientat, d’amplada superior o igual a 600
mm, d’acer, excepte d’acer inoxidable i
d’acer ràpid
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27104073 Xapa negra per a la fabricació de llauna o
de xapa cromada (CECA) o per a la
utilizació directa

27104075 Llauna i xapes estanyades

27104077 Xapes cromades (CECA)

27104081 Xapes emplomades per immersió en
calent, de ferro o acer no aliats, d’ampla-
da => 500 mm

27104082 Xapes emplomades electrolíticament, de
ferro o acer no aliats, d’amplada => 500
mm

27104084 Xapes galvanitzades per immersió en
calent, de ferro o acer no aliats, d’ampla-
da => 500 mm

27104085 Xapes electrozincades, de ferro o acer no
aliats, d’amplada => 500 mm

27104087 Xapes recobertes de metall per immersió
en calent (llevat de l’estany, plom, zinc o
alumini) de ferro o acer no aliats, d’am-
plada => 500 mm

27104088 Xapes recobertes de metall
electrolíticament (llevat de l’estany, plom,
zinc, crom i òxid de crom) de ferro o acer
no aliats, d’amplada => 500 mm

27104091 Xapes aluminitzades, de ferro o acer no
aliats, d’amplada => 500 mm

27104096 Xapes recobertes de matèria orgànica o
inorgànica, de ferro o acer no aliats,
d’amplada => 500 mm

27104097 Xapes recobertes de matèria orgànica o
inorgànica, de ferro o acer no aliats, sobre
xapes recobertes prèviament d’un recobri-
ment metàl·lic, d’amplada => 500 mm

27105 Barres i varetes laminades en calent,
enrotllades irregularment

27105 Barres i varetes laminades en calent,
enrotllades irregularment

271050 Barres i varetes laminades en calent,
enrotllades irregularment

271050 Barres i varetes laminades en calent,
enrotllades irregularment

271050 Barres i varetes laminades en calent,
enrotllades irregularment

27105010 Fil laminat en calent corrugat, de ferro o
acer no aliats

27105010 Fil laminat en calent corrugat, de ferro o
acer no aliats

27107230 Planxes i bandes revestides de metall
electrolíticament, d’amplada superior o
igual a 600 mm, excepte d’acer inoxida-
ble i d’acer ràpid

27107210 Llaunes i planxes estanyades (fins i tot
l’acer cromat electrolíticament), excepte
d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27107230 Planxes i bandes revestides de metall
electrolíticament, d’amplada superior o
igual a 600 mm, excepte d’acer inoxida-
ble i d’acer ràpid

27107220 Planxes i bandes revestides per immersió
en calent, d’amplada superior o igual a
600 mm, excepte d’acer inoxidable i
d’acer ràpid

27107230 Planxes i bandes revestides de metall
electrolíticament, d’amplada superior o
igual a 600 mm, excepte d’acer inoxida-
ble i d’acer ràpid

27107220 Planxes i bandes revestides per immersió
en calent, d’amplada superior o igual a
600 mm, excepte d’acer inoxidable i
d’acer ràpid

27107230 Planxes i bandes revestides de metall
electrolíticament, d’amplada superior o
igual a 600 mm, excepte d’acer inoxida-
ble i d’acer ràpid

27107220 Planxes i bandes revestides per immersió
en calent, d’amplada superior o igual a
600 mm, excepte d’acer inoxidable i
d’acer ràpid

27107230 Planxes i bandes revestides de metall
electrolíticament, d’amplada superior o
igual a 600 mm, excepte d’acer inoxida-
ble i d’acer ràpid

27107230 Planxes i bandes revestides de metall
electrolíticament, d’amplada superior o
igual a 600 mm, excepte d’acer inoxida-
ble i d’acer ràpid

27107240 Planxes revestides de matèria orgànica,
d’amplada superior o igual a 600 mm,
excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27107240 Planxes revestides de matèria orgànica,
d’amplada superior o igual a 600 mm,
excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27104 Productes d’acer inoxidable

27108 Barres i varetes laminades en calent

271042 Varetes de filferro laminades en calent
d’acer inoxidable, en bobines

271081 Fil laminat laminat en calent d’acer no
aliat

271082 Fil laminat en calent d’acer aliat, excepte
d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27108110 Fil laminat amb nervadures o altres
deformacions d’acer no aliat

27108130 Fil laminat utilitzat per a armadura per a
formigó (malles i barres amb nervadura
pefilada en fred)



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 493

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1
Codi Descripció Codi Descripció

27105030 Fil laminat en calent llis, de ferro o acer no
aliats

27105030 Fil laminat en calent llis, de ferro o acer no
aliats

27105030 Fil laminat en calent llis, de ferro o acer no
aliats

27105030 Fil laminat en calent llis, de ferro o acer no
aliats

27105050 Fil laminat en calent d’acer inoxidable

27105070 Fil laminat en calent d’acer aliat  (llevat de
l’inoxidable)

27106 Altres tipus de barres i varetes laminades
en calent

27106 Altres tipus de barres i varetes laminades
en calent

271060 Altres tipus de barres i varetes laminades
en calent

271060 Altres tipus de barres i varetes laminades
en calent

27106010 Barres laminades en calent de ferro o
acer no aliats per ser utilitzades com a
carcasses de formigó

27106033 Barres laminades en calent de ferro o
acer no aliats (excepte per a tubs sense
soldadura)

27106033 Barres laminades en calent de ferro o
acer no aliats (excepte per a tubs sense
soldadura)

27106033 Barres laminades en calent de ferro o
acer no aliats (excepte per a tubs sense
soldadura)

27106033 Barres laminades en calent de ferro o
acer no aliats (excepte per a tubs sense
soldadura)

27106035 Barres laminades en calent de ferro o
acer no aliats per a tubs sense soldadura

27106037 Plaques laminades en calent de ferro o
acer no aliats

27106053 Plaques laminades en calent d’acer
inoxidable

27106055 Barres laminades en calent d’acer
inoxidable per a tubs sense soldadura

27106057 Barres laminades en calent d’acer
inoxidable (excepte per a tubs sense
soldadura)

27106073 Plaques laminades en calent d’acer no
aliat (llevat de l’inoxidable)

27106075 Barres laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) per a tubs sense
soldadura

27106077 Barres laminades en calent d’acer aliat
(llevat de l’inoxidable) (excepte per a tubs
sense soldadura)

27108120 Fil laminat d’acer no aliat de fàcil meca-
nització

27108140 Fil laminat utilitzat per al reforçament de
pneumàtics

27108190 Fil laminat d’acer no aliat ncaa

27108210 Fil laminat en calent d’acer per a roda-
ments, excepte d’acer inoxidable i d’acer
ràpid

27104200 Varetes de filferro laminades en calent
d’acer inoxidable, en bobines

27108290 Fil laminat en calent d’acer aliat, excepte
d’acer inoxidable, d’acer ràpid i d’acer
per a rodaments

27104 Productes d’acer inoxidable

27108 Barres i varetes laminades en calent

271043 Barres i perfils laminats en calent i forjats,
d’acer inoxidable

271083 Barres laminades en calent d’acer,
excepte d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27108310 Rodons laminats en calent d’acer per a
formigó, excepte d’acer inoxidable i
d’acer ràpid

27108320 Barres laminades en calent d’acer de fàcil
mecanització, excepte d’acer inoxidable i
d’acer ràpid

27108330 Barres laminades en calent d’acer per a
rodaments, excepte d’acer inoxidable i
d’acer ràpid

27108340 Barres laminades en calent d’acer per a
eines, excepte d’acer inoxidable i d’acer
ràpid

27108360 Barres laminades en calent d’acer no
aliat, excepte d’acer de fàcil mecanitza-
ció, d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27108350 Perfils i angles lleugers forjats i laminats
en calent d’acer, d’alçada inferior a 80
mm, excepte d’acer inoxidable i d’acer
ràpid

27108360 Barres laminades en calent d’acer no
aliat, excepte d’acer de fàcil mecanitza-
ció, d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27104310 Barres rodones laminades en calent,
d’acer inoxidable

27104330 Barres forjades d’acer inoxidable

27104320 Barres laminades d’acer inoxidable,
excepte les barres i perfils rodons

27108360 Barres laminades en calent d’acer no
aliat, excepte d’acer de fàcil mecanitza-
ció, d’acer inoxidable i d’acer ràpid

27108370 Barres laminades en calent d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable, d’acer ràpid i
de fàcil mecanització, per a eines i per a
rodaments

27108370 Barres laminades en calent d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable, d’acer ràpid i
de fàcil mecanització, per a eines i per a
rodaments
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27107 Perfils laminats en calent de ferro o acer

27107 Perfils laminats en calent de ferro o acer

271070 Perfils laminats en calent de ferro o acer
271070 Perfils laminats en calent de ferro o acer

27107013 Perfils en I laminats en calent, de cares
paral·leles, de ferro o acer no aliats

27107015 Perfils en H laminats en calent, de cares
paral·leles, de ferro o acer no aliats

27107023 Perfils laminats en calent, per a marcs de
mines, de ferro o acer no aliats

27107023 Perfils laminats en calent, per a marcs de
mines, de ferro o acer no aliats

27107023 Perfils laminats en calent, per a marcs de
mines, de ferro o acer no aliats

27107025 Perfils estructurals laminats en calent
(llevat dels perfils en H o en I de cares
paral·leles o perfils per a marcs de mines,
de ferro o acer no aliats)

27107025 Perfils estructurals laminats en calent
(llevat dels perfils en H o en I de cares
paral·leles o perfils per a marcs de mines,
de ferro o acer no aliats)

27107025 Perfils estructurals laminats en calent
(llevat dels perfils en H o en I de cares
paral·leles o perfils per a marcs de mines,
de ferro o acer no aliats)

27107030 Perfils laminats en calent en L i en T,
llantes amb bulb, perfils en I, en U i en H
(< 80 mm) i perfils especials, de ferro o
acer no aliats

27107030 Perfils laminats en calent en L i en T,
llantes amb bulb, perfils en I, en U i en H
(< 80 mm) i perfils especials, de ferro o
acer no aliats

27107030 Perfils laminats en calent en L i en T,
llantes amb bulb, perfils en I, en U i en H
(< 80 mm) i perfils especials, de ferro o
acer no aliats

27107053 Perfils laminats en calent d’acer inoxida-
ble

27107055 Perfils laminats en calent (llevat dels
estructurals) d’acer aliat (llevat de
l’inoxidable)

27107070 Perfils estructurals laminats en calent
d’acer aliat (llevat de l’inoxidable)

27108 Palplanxes de ferro o acer; elements per
a la construcció de vies de ferrocarril, de
ferro o acer

271081 Palplanxes de ferro o acer

27108100 Palplanxes de ferro o acer
271082 Elements per a la construcció de vies de

ferrocarril de ferro o acer

27109 Perfils pesants, d’acer, palplanxes, perfils
soldats i elements per a la construcció de
vies de ferrocarril, de ferro o acer

27313 Barres, varetes, angles, perfils i seccions
d’acer inoxidable, angles, perfils i secci-
ons d’acer aliat

271091 Perfils pesants, d’acer
273130 Barres, varetes, angles, perfils i seccions

d’acer inoxidable, angles, perfils i secci-
ons d’acer aliat

27109120 Perfils en I d’altura superior o igual a 80
mm d’acer no aliat

27109130 Perfils en H d’altura superior o igual a 80
mm d’acer no aliat

27109110 Perfils en U d’altura superior o igual a 80
mm d’acer no aliat

27109120 Perfils en I d’altura superior o igual a 80
mm d’acer no aliat

27109130 Perfils en H d’altura superior o igual a 80
mm d’acer no aliat

27109110 Perfils en U d’altura superior o igual a 80
mm d’acer no aliat

27109120 Perfils en I d’altura superior o igual a 80
mm d’acer no aliat

27109130 Perfils en H d’altura superior o igual a 80
mm d’acer no aliat

27109110 Perfils en U d’altura superior o igual a 80
mm d’acer no aliat

27109120 Perfils en I d’altura superior o igual a 80
mm d’acer no aliat

27109130 Perfils en H d’altura superior o igual a 80
mm d’acer no aliat

27313030 Barres, varetes, angles, perfils i seccions
d’acer inoxidable

27313050 Angles, perfils i seccions d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27313050 Angles, perfils i seccions d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27109 Perfils pesants, d’acer, palplanxes, perfils
soldats i elements per a la construcció de
vies de ferrocarril, de ferro o acer

271092 Palplanxes, perfils soldats i elements per
a la construcció de vies de ferrocarril,
d’acer

27109210 Palplanxes d’acer
271092 Palplanxes, perfils soldats i elements per

a la construcció de vies de ferrocarril,
d’acer
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27108230 Carrils (CECA) de ferro o acer

27108250 Elements per a la construcció de vies de
ferrocarril de ferro o acer (llevat dels
carrils) (CECA)

27109 Escòria, rebutjos, residus i lingots refosos
(CECA), de ferro o acer

271091 Escòria, rebutjos i residus d’incrustacions
(CECA), de ferro o acer

27109100 Escòria, rebutjos i residus d’incrustacions
(CECA), de ferro o acer

27109100 Escòria, rebutjos i residus d’incrustacions
(CECA), de ferro o acer

271092 Rebutjos i residus (CECA) de ferro o acer
27109200 Rebutjos i residus (CECA) de ferro o acer
27109200 Rebutjos i residus (CECA) de ferro o acer
271093 Lingots refosos (CECA) de ferro o acer
27109300 Lingots refosos (CECA) de ferro o acer
27109300 Lingots refosos (CECA) de ferro o acer

27221030 Tubs, canons i perfils buits, d’acer, sense
soldadura

27221030 Tubs, canons i perfils buits, d’acer, sense
soldadura

27221030 Tubs, canons i perfils buits, d’acer, sense
soldadura

27221030 Tubs, canons i perfils buits, d’acer, sense
soldadura

27221030 Tubs, canons i perfils buits, d’acer, sense
soldadura

27221030 Tubs, canons i perfils buits, d’acer, sense
soldadura

27221053 Tubs, canons i perfils buits, d’acer,
soldats o reblats, circulars, d’un diàmetre
exterior > 406,4 mm

27221053 Tubs, canons i perfils buits, d’acer,
soldats o reblats, circulars, d’un diàmetre
exterior > 406,4 mm

27109230 Elements d’acer per a la construcció de
vies de ferrocarril

27109230 Elements d’acer per a la construcció de
vies de ferrocarril

27101 Productes bàsics de ferro i acer; escòria,
rebutjos i residus de ferro o acer

271013 Escòria, rebutjos i residus de ferro o acer

27101310 Escòria i rebutjos de ferro o acer

27101320 Residus de ferro o acer

271013 Escòria, rebutjos i residus de ferro o acer
27101310 Escòria i rebutjos de ferro o acer
27101320 Residus de ferro o acer
271013 Escòria, rebutjos i residus de ferro o acer
27101310 Escòria i rebutjos de ferro o acer
27101320 Residus de ferro o acer
271099 Serveis industrials per a la fabricació de

productes bàsics de ferro, acer i ferroali-
atges

27109900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes bàsics de ferro, acer i ferroali-
atges

27219 Serveis industrials per a la fabricació de
tubs de ferro

272199 Serveis industrials per a la fabricació de
tubs de ferro

27219900 Serveis industrials per a la fabricació de
tubs de ferro

27221010 Tubs, canons i perfils buits, sense
soldadura, d’acer inoxidable

27221021 Tubs, canons i perfils buits, de precisió,
sense soldadura, d’acer, estirats en fred o
laminats en fred, excepte d’acer inoxida-
ble

27221023 Tubs, canons i perfils buits, de precisió,
sense soldadura, d’acer, acabats en fred,
excepte estirats en fred, laminats en fred i
d’acer inoxidable

27221041 Tubs, canons i perfils buits, sense
soldadura, d’acer, d’un diàmetre exterior
inferior o igual a 168,3 mm, excepte
acabats en fred i d’acer inoxidable

27221043 Tubs, canons i perfils buits, sense
soldadura, d’acer, d’un diàmetre exterior
superior a 168,3 mm i inferior o igual a
406,4 mm, excepte acabats en fred i
d’acer inoxidable

27221045 Tubs, canons i perfils buits, sense
soldadura, d’acer, d’un diàmetre exterior
superior a 406,4 mm, excepte acabats en
fred i d’acer inoxidables

27221061 Tubs i canons de ferro o acer, soldats
longitudinalment, de secció transversal
circular interna i externa, d’un diàmetre
exterior superior a 406,4 mm, excepte de
fosa

27221065 Tubs i canons de ferro o acer, soldats
helicoïdalment o reblats, de secció
transversal circular interna i externa, d’un
diàmetre exterior superior a 406,4 mm,
excepte de fosa
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27221055 Tubs, canons i perfils buits, d’acer,
soldats o reblats, circulars, d’un diàmetre
exterior <= 406,4 mm

27221055 Tubs, canons i perfils buits, d’acer,
soldats o reblats, circulars, d’un diàmetre
exterior <= 406,4 mm

27221055 Tubs, canons i perfils buits, d’acer,
soldats o reblats, circulars, d’un diàmetre
exterior <= 406,4 mm

27221055 Tubs, canons i perfils buits, d’acer,
soldats o reblats, circulars, d’un diàmetre
exterior <= 406,4 mm

27221055 Tubs, canons i perfils buits, d’acer,
soldats o reblats, circulars, d’un diàmetre
exterior <= 406,4 mm

27221055 Tubs, canons i perfils buits, d’acer,
soldats o reblats, circulars, d’un diàmetre
exterior <= 406,4 mm

273 Ferroaliatges (no CECA) i altres tipus de
ferro i acer ncaa

273 Ferroaliatges (no CECA) i altres tipus de
ferro i acer ncaa

27321013 Fleixos laminats en fred, d’amplada <=
500 mm, de ferro o acer no aliats, amb un
contingut de C < 0,25% en pes, magnè-
tics de gra no orientat

27221070 Tubs soldats, reblats, amb cantons
aproximats i canons i perfils buits, d’acer
inoxidable, d’un diàmetre exterior inferior
o igual a 406,4 mm

27221081 Tubs soldats, reblats, amb cantons
aproximats i canons i perfils buits d’acer,
de diàmetre exterior inferior o igual a 406,4
mm, secció transversal circular, de gruix
de paret inferior o igual a 2 mm, estirats en
fred o bé d’un altre acabat en fred, de
precisió, excepte d’acer inoxidable

27221083 Tubs soldats, reblats, amb cantons
aproximats i canons i perfils buits d’acer,
de diàmetre exterior inferior o igual a
406,4 mm, secció transversal circular, de
gruix de paret superior a 2 mm, estirats
en fred o bé d’un altre acabat en fred, de
precisió, excepte d’acer inoxidable

27221085 Tubs soldats, reblats, amb cantons
aproximats i canons i perfils buits d’acer,
de diàmetre exterior inferior o igual a
406,4 mm, secció transversal no circular,
no estirats en fred ni amb un altre acabat
en fred, de precisió, excepte d’acer
inoxidable

27221091 Tubs soldats, reblats, amb cantons
aproximats i canons i perfils buits d’acer,
de diàmetre exterior inferior o igual a
406,4 mm, de secció transversal circular,
no estirats en fred ni amb un altre acabat
en fred, excepte de precisió i d’acer
inoxidable

27221093 Tubs soldats, reblats, amb cantons
aproximats i canons i perfils buits d’acer,
de diàmetre exterior inferior o igual a
406,4 mm, no circulars, no estirats en
fred ni amb un altre acabat en fred,
excepte de precisió i d’acer inoxidable

27229 Serveis industrials per a la fabricació de
tubs d’acer

272299 Serveis industrials per a la fabricació de
tubs d’acer

27229900 Serveis industrials per a la fabricació de
tubs d’acer

271 Productes bàsics de ferro, acer i
ferroalitages

273 Productes bàsics de ferro, acer i
ferroalitages

27319 Serveis industrials per a la fabricació de
productes obtinguts per estiratge en fred
de ferro o acer

273199 Serveis industrials per a la fabricació de
productes obtinguts per estiratge en fred
de ferro o acer

27319900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes obtinguts per estiratge en fred
de ferro o acer

27321024 Fleixos i bandes tallades, magnètics,
laminats en fred, de gra no orientat,
d’acer sense aliar i d’acer al silici, d’una
amplada inferior a 600 mm
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27321015 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, de ferro o acer no
aliat, amb un contingut de C < 0,25% en
pes, magnètiques de gra no orientat

27321017 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, de ferro o acer no
aliats, amb un contingut de C < 0,25% en
pes, magnètiques, sense caldejament
final

27321023 Fleixos laminats en fred, d’amplada <=
500 mm, de ferro o acer no aliats, amb un
contingut de C < 0,25% en pes (llevat
dels magnètics de gra no orientat)

27321025 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, de ferro o acer no
aliat, amb un contingut de C < 0,25% en
pes (llevat de les magnètiques)

27321031 Fleixos laminats en fred, d’amplada <=
500 mm, de ferro o acer no aliats, amb un
contingut de C => 0,25% i C < 0,6 % en
pes

27321033 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, de ferro o acer no
aliats, amb un contingut de C => 0,25%  i
C < 0,6% en pes

27321035 Fleixos laminats en fred, d’amplada <=
500 mm, de ferro o acer no aliats, amb un
contingut de C => 0,6% en pes

27321037 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, de ferro o acer no
aliats, amb un contingut de C => 0,6% en
pes

27322 Productes laminats en fred plans de ferro
o acer no aliat, d’una amplada <= 500
mm, xapats, revestits o recoberts

273220 Productes laminats en fred plans de ferro
o acer no aliat, d’una amplada <= 500
mm, xapats, revestits o recoberts

27322013 Fleixos laminats en fred, d’amplada <=
500 mm, de ferro o acer no aliats,
recoberts de metall per immersió en
calent

27322015 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, de ferro o acer no
aliats, recobertes de metall per immersió
en calent

27322015 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, de ferro o acer no
aliats, recobertes de metall per immersió
en calent

27322023 Fleixos laminats en fred, d’amplada <=
500 mm, de ferro o acer no aliats,
recoberts de metall electrolíticament

27322025 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, de ferro o acer no
aliats, recobertes de metall
electrolíticament

27322025 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, de ferro o acer no
aliats, recobertes de metall
electrolíticament

27321024 Fleixos i bandes tallades, magnètics,
laminats en fred, de gra no orientat,
d’acer sense aliar i d’acer al silici, d’una
amplada inferior a 600 mm

27321026 Bandes tallades magnètiques, d’acer al
silici, laminades en fred, de gra orientat,
d’una amplada inferior a 600 mm

27321011 Fleixos laminats en fred d’acer no aliat,
amb un contingut de carboni inferior al
0,25% en pes, d’una amplada inferior a
600 mm

27321022 Bandes laminades en fred tallades d’acer
sense aliar i d’acer aliat d’una amplada
superior a 600 mm, excepte d’acer
inoxidable i d’acer magnètic

27321012 Fleixos laminats en fred d’acer no aliat,
amb un contingut de carboni superior o
igual al 0,25% però inferior al 0,6% en
pes, d’una amplada inferior a 600 mm

27321012 Fleixos laminats en fred d’acer no aliat,
amb un contingut de carboni superior o
igual al 0,25% però inferior al 0,6% en
pes, d’una amplada inferior a 600 mm

27321014 Fleixos laminats en fred d’acer no aliat,
amb un contingut de carboni superior o
igual a 0,6% en pes, d’una amplada
inferior a 600 mm

27321014 Fleixos laminats en fred d’acer no aliat,
amb un contingut de carboni superior o
igual a 0,6% en pes, d’una amplada
inferior a 600 mm

27322 Productes laminats en fred, plans de ferro
o acer, d’una amplada inferior a 600 mm,
xapats, revestits o recoberts

273220 Productes laminats en fred, plans de ferro
o acer, d’una amplada inferior a 600 mm,
xapats, revestits o recoberts

27322012 Fleixos xapats laminats en fred d’acer
d’una amplada inferior a 600 mm,
excepte bandes magnètiques aïllades

27322014 Bandes i xapes d’acer revestides per
immersió en calent, d’una amplada
inferior a 600 mm

27322022 Bandes tallades laminades en fred d’acer
recobertes per immersió en calent, d’una
amplada inferior a 600 mm

27322012 Fleixos xapats laminats en fred d’acer
d’una amplada inferior a 600 mm,
excepte bandes magnètiques aïllades

27322016 Bandes i xapes d’acer recobertes de
metall electrolíticament, d’una amplada
inferior a 600 mm

27322024 Bandes tallades d’acer no aliat recober-
tes de metall electrolíticament, d’una
amplada inferior a 600 mm
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27322033 Fleixos laminats en fred, tallats, d’amplada
<= 500 mm, de ferro o acer no aliats,
recoberts de matèria orgànica o inorgànica

27322035 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, de ferro o acer no
aliats, recobertes de matèria orgànica o
inorgànica

27322035 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, de ferro o acer no
aliats, recobertes de matèria orgànica o
inorgànica

27322040 Fleixos laminats en fred, d’amplada <=
500 mm, de ferro o acer no aliats, xapats

27323 Productes laminats en fred plans d’acer
inoxidable o d’altres tipus d’acer d’aliat,
d’una amplada <= 500 mm

273230 Productes laminats en fred plans d’acer
inoxidable o d’altres tipus d’acer d’aliat,
d’una amplada <= 500 mm

273230 Productes laminats en fred plans d’acer
inoxidable o d’altres tipus d’acer d’aliat,
d’una amplada <= 500 mm

27323013 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, d’acer aliat,
magnètiques de gra orientat

27323015 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, d’acer aliat,
magnètiques de gra no orientat

27323023 Fleixos laminats en fred, d’amplada <=
500 mm, d’acer aliat (llevat de l’inoxidable
i magnètic)

27323023 Fleixos laminats en fred, d’amplada <=
500 mm, d’acer aliat (llevat de l’inoxidable
i magnètic)

27323025 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, d’acer aliat (llevat
de l’inoxidable i magnètic)

27323053 Fleixos laminats en fred, d’amplada <=
500 mm, d’acer inoxidable

27323053 Fleixos laminats en fred, d’amplada <=
500 mm, d’acer inoxidable

27323055 Bandes laminades en fred, tallades,
d’amplada <= 500 mm, d’acer inoxidable

27322012 Fleixos xapats laminats en fred d’acer
d’una amplada inferior a 600 mm,
excepte bandes magnètiques aïllades

27322018 Xapes d’acer recobertes de matèria
orgànica, d’una amplada inferior a 600
mm

27322026 Bandes tallades laminades en fred de
xapa d’acer recobertes de matèria
orgànica, d’una amplada inferior a 600
mm

27322012 Fleixos xapats laminats en fred d’acer
d’una amplada inferior a 600 mm,
excepte bandes magnètiques aïllades

27322 Productes laminats en fred, plans de ferro
o acer, d’una amplada inferior a 600 mm,
xapats, revestits o recoberts

273210 Productes laminats en fred plans de ferro
o acer, no recoberts, d’una amplada
inferior a 600 mm

273220 Productes laminats en fred, plans de ferro
o acer, d’una amplada inferior a 600 mm,
xapats, revestits o recoberts

27321026 Bandes tallades magnètiques, d’acer al
silici, laminades en fred, de gra orientat,
d’una amplada inferior a 600 mm

27321024 Fleixos i bandes tallades, magnètics,
laminats en fred, de gra no orientat,
d’acer sense aliar i d’acer al silici, d’una
amplada inferior a 600 mm

27321016 Fleixos laminats en fred d’acer aliat d’una
amplada inferior a 600 mm, excepte
d’acer inoxidable i d’acer magnètic

27322012 Fleixos xapats laminats en fred d’acer
d’una amplada inferior a 600 mm,
excepte bandes magnètiques aïllades

27321022 Bandes laminades en fred tallades d’acer
sense aliar i d’acer aliat d’una amplada
superior a 600 mm, excepte d’acer
inoxidable i d’acer magnètic

27321018 Fleixos laminats en fred d’acer inoxidable
d’una amplada inferior a 600 mm,
excepte fleixos magnètics aïllats, fleixos
corrugats amb un cantó dentat o biselat

27322012 Fleixos xapats laminats en fred d’acer
d’una amplada inferior a 600 mm,
excepte bandes magnètiques aïllades

27321028 Bandes tallades d’acer inoxidable
laminades en fred, d’una amplada inferior
a 600 mm

27329 Serveis industrials per a la fabricació de
productes obtinguts per laminatge en
fred de ferro o acer

273299 Serveis industrials per a la fabricació de
productes obtinguts per laminatge en
fred de ferro o acer

27329900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes obtinguts per laminatge en
fred de ferro o acer

27339 Serveis industrials per a la fabricació de
perfils en fred amb conformació per
doblegament de ferro o d’acer no aliat o
d’acer inoxidable
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2735 Ferroaliatges (no CECA) i altres tipus de
ferro i acer ncaa

27351 Ferroaliatges (no CECA)
273511 Ferromanganès amb un contingut de C <

2% en pes
27351100 Ferromanganès amb un contingut de C <

2% en pes
273512 Ferrocrom
27351200 Ferrocrom
273513 Ferroníquel
27351300 Ferroníquel
27352 Altres ferroaliatges (no CECA)
273520 Altres ferroaliatges (no CECA)
27352013 Ferrosilici
27352015 Ferrosilicomanganès
27352023 Ferrosilicocrom
27352025 Ferromolibdè
27352033 Ferrotungstè i ferrosilicotungstè
27352035 Ferrotitani i ferrosilicotitani
27352043 Ferrovanadi
27352045 Ferroniobi
27352050 Ferrofòsfor
27352090 Altres ferroaliatges (no CECA)

(ferrozirconi, ferroalumini, etc.)
27353 Granalles i pólvores de ferro colat, fosa

especular, de ferro o acer
273530 Granalles i pólvores de ferro colat, fosa

especular, de ferro o acer
27353000 Granalles i pólvores de ferro colat, fosa

especular, de ferro o acer
27354 Productes semiacabats de ferro o acer no

aliat, o altres tipus d’acer inoxidable o
acer aliat

273541 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja de ferro o acer no aliats

27354100 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja de ferro o acer no aliats

27354100 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja de ferro o acer no aliats

27354100 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja de ferro o acer no aliats

273542 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja d’acer inoxidable o acer aliat

273542 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja d’acer inoxidable o acer aliat

27354230 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja, d’acer inoxidable

273399 Serveis industrials per a la fabricació de
perfils en fred amb conformació per
doblegament de ferro o d’acer no aliat o
d’acer inoxidable

27339900 Serveis industrials per a la fabricació de
perfils en fred amb conformació per
doblegament de ferro o d’acer no aliat o
d’acer inoxidable

27349 Serveis industrials per al trefilatge en fred
273499 Serveis industrials per al trefilatge en fred
27349900 Serveis industrials per al trefilatge en fred
2710 Productes bàsics de ferro, acer i ferroali-

atges
27102 Ferroaliatges
271020 Ferroaliatges

27102010 Ferromanganès

271020 Ferroaliatges
27102040 Ferrocrom
271020 Ferroaliatges
27102090 Ferroaliatges ncaa
27102 Ferroaliatges
271020 Ferroaliatges
27102020 Ferrosilici
27102030 Ferrosilicomanganès
27102090 Ferroaliatges ncaa
27102050 Ferromolibdè
27102090 Ferroaliatges ncaa
27102090 Ferroaliatges ncaa
27102090 Ferroaliatges ncaa
27102090 Ferroaliatges ncaa
27102090 Ferroaliatges ncaa
27102090 Ferroaliatges ncaa

27101 Productes bàsics de ferro i acer; escòria,
rebutjos i residus de ferro o acer

271012 Granalla i lingot d’alt forn, de fosa
especular, de ferro o acer

27101200 Granalla i lingot d’alt forn, de fosa
especular, de ferro o acer

27103 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats, d’acer inoxidable o
altres tipus d’acer aliat

271031 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats, d’acer no aliat

27103110 Productes semiacabats plans d’acer no
aliat

27103121 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs per a tubs sense
soldadura, d’acer no aliat

27103122 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, fins i tot peces en
brut, d’acer no aliat

271032 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats, d’acer inoxidable

271033 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats, d’altres tipus d’acer
aliat, excepte d’acer inoxidable

27103210 Productes semiacabats plans (desbastats
plans) d’acer inoxidable
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27354230 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja, d’acer inoxidable

27354230 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja, d’acer inoxidable

27354250 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja, d’acer aliat (llevat de l’inoxi-
dable)

27354250 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja, d’acer aliat (llevat de l’inoxi-
dable)

27354250 Productes semiacabats forjats i desbas-
tos de forja, d’acer aliat (llevat de l’inoxi-
dable)

27355 Barres i varetes forjades de ferro o acer
no aliats

273550 Barres i varetes forjades de ferro o acer
no aliats

27355000 Barres i varetes forjades de ferro o acer
no aliats

27355000 Barres i varetes forjades de ferro o acer
no aliats

27355000 Barres i varetes forjades de ferro o acer
no aliats

27355000 Barres i varetes forjades de ferro o acer
no aliats

27355000 Barres i varetes forjades de ferro o acer
no aliats

27355000 Barres i varetes forjades de ferro o acer
no aliats

27356 Perfils soldats de ferro o acer; elements
soldats per a la construcció de vies de
ferrocarril de ferro o acer (llevat dels
laminats en calent)

273561 Perfils soldats de ferro o acer

27356100 Perfils soldats de ferro o acer

273562 Elements soldats per a la construcció de
vies de ferrocarril de ferro o acer (llevat
dels laminats en calent)

27356200 Elements soldats per a la construcció de
vies de ferrocarril de ferro o acer (llevat
dels laminats en calent)

27357 Perfils forjats de ferro o acer no aliats;
barres forjades d’acer inoxidable i d’altres
tipus d’acer aliat

27357 Perfils forjats de ferro o acer no aliats;
barres forjades d’acer inoxidable i d’altres
tipus d’acer aliat

27357 Perfils forjats de ferro o acer no aliats;
barres forjades d’acer inoxidable i d’altres
tipus d’acer aliat

27103221 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs per a tubs sense
soldadura, d’acer inoxidable

27103222 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs, d’acer inoxidable

27103310 Productes semiacabats plans d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27103321 Lingots, altres formes primàries i produc-
tes semiacabats plans per a tubs sense
soldadura d’acer aliat, excepte d’acer
inoxidable

27103322 Altres lingots, formes primàries i produc-
tes semiacabats llargs d’acer aliat,
excepte d’acer inoxidable

27311 Altres tipus de barres i varetes acabades
en fred de ferro o acer no aliat

273110 Altres tipus de barres i varetes acabades
en fred de ferro o acer no aliat

27311013 Barres acabades en fred, d’acer de fàcil
mecanització

27311015 Barres acabades en fred, d’acer no aliat,
amb un contingut de carboni inferior al
0,25% en pes

27311030 Plaques acabades en fred, d’acer no
aliat, amb un contingut de carboni inferior
al 0,25% en pes

27311050 Barres i plaques acabades en fred, d’acer
no aliat, xapades, recobertes o treballa-
des

27311060 Barres i plaques acabades en fred, d’acer
no aliat, amb un contingut de carboni
superior o igual 0,25% i inferior al 0,6 %
en pes

27311070 Barres i plaques acabades en fred, d’acer
no aliat, amb un contingut de carboni
superior o igual al 0,6% en pes

27109 Perfils pesants, d’acer, palplanxes, perfils
soldats i elements per a la construcció de
vies de ferrocarril, de ferro o acer

271092 Palplanxes, perfils soldats i elements per
a la construcció de vies de ferrocarril,
d’acer

27109220 Perfils d’acer obtinguts en fred per
soldadura

271092 Palplanxes, perfils soldats i elements per
a la construcció de vies de ferrocarril,
d’acer

27109230 Elements d’acer per a la construcció de
vies de ferrocarril

27311 Altres tipus de barres i varetes acabades
en fred de ferro o acer no aliat

27104 Productes d’acer inoxidable

27312 Angles, perfils i seccions, acabats en
fred, de ferro o acer no aliat
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273571 Perfils forjats de ferro o acer no aliats

27357100 Perfils forjats de ferro o acer no aliats
273572 Barres forjades d’acer inoxidable i d’altres

tipus d’acer aliat
273572 Barres forjades d’acer inoxidable i d’altres

tipus d’acer aliat
273572 Barres forjades d’acer inoxidable i d’altres

tipus d’acer aliat
27357230 Barres forjades d’acer inoxidable
27357250 Barres forjades d’acer ràpid

27357250 Barres forjades d’acer ràpid

27357270 Barres forjades d’acer aliat (llevat de
l’inoxidable i del ràpid)

27432850 Fulls i tires primes, d’estany (llevat dels
suports), de gruix <= 0,2 mm

27432870 Pólvores i partícules d’estany

273120 Angles, perfils i seccions, acabats en
fred, de ferro o acer no aliat

27312010 Perfils acabats en fred, d’acer no aliat
271043 Barres i perfils laminats en calent i forjats,

d’acer inoxidable
273110 Altres tipus de barres i varetes acabades

en fred de ferro o acer no aliat
273120 Angles, perfils i seccions, acabats en

fred, de ferro o acer no aliat
27104330 Barres forjades d’acer inoxidable
27311013 Barres acabades en fred, d’acer de fàcil

mecanització
27312020 Barres i plaques, acabades en fred,

d’acer ràpid
27312070 Barres i plaques, acabades en fred,

d’acer aliat, xapades, recobertes o
treballades, excepte d’acer inoxidable

27419 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació de metalls precio-
sos

274199 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació de metalls precio-
sos

27419900 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació de metalls precio-
sos

27429 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació d’alumini

274299 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació d’alumini

27429900 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació d’alumini

27432860 Fulls i tires primes, d’estany, de gruix
inferior o igual a 0,2 mm, pólvores i
partícules d’estany, excepte els suports

27432860 Fulls i tires primes, d’estany, de gruix
inferior o igual a 0,2 mm, pólvores i
partícules d’estany, excepte els suports

27439 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació de plom, zinc i
estany

274399 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació de plom, zinc i
estany

27439900 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació de plom, zinc i
estany

27449 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació de coure

274499 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació de coure

27449900 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació de coure

27459 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació d’altres metalls no
fèrrics

274599 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació d’altres metalls no
fèrrics

27459900 Serveis industrials per a la producció i
primera transformació d’altres metalls no
fèrrics
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28112310 Material de bastimentada, encofrat o
apuntalament, de fosa de ferro o acer

28112310 Material de bastimentada, encofrat o
apuntalament, de fosa de ferro o acer

28112310 Material de bastimentada, encofrat o
apuntalament, de fosa de ferro o acer

281190 Instal·lació in situ d’estructures de metall
de producció pròpia

281190 Instal·lació in situ d’estructures de metall
de producció pròpia

281190 Instal·lació in situ d’estructures de metall
de producció pròpia

28119000 Instal·lació in situ d’estructures de metall
de producció pròpia

28119000 Instal·lació in situ d’estructures de metall
de producció pròpia

28119000 Instal·lació in situ d’estructures de metall
de producció pròpia

28121030 Portes, finestres i els seus marcs i llindars
per a portes, de fosa, de ferro o acer

28121030 Portes, finestres i els seus marcs i llindars
per a portes, de fosa, de ferro o acer

28121030 Portes, finestres i els seus marcs i llindars
per a portes, de fosa, de ferro o acer

28121050 Portes, finestres i els seus marcs i llindars
per a portes, d’alumini

28121050 Portes, finestres i els seus marcs i llindars
per a portes, d’alumini

28121050 Portes, finestres i els seus marcs i llindars
per a portes, d’alumini

282190 Serveis de reparació i manteniment de
grans dipòsits, cisternes i recipients de
metall

28219000 Serveis de reparació i manteniment de
grans dipòsits, cisternes i recipients de
metall

282190 Serveis de reparació i manteniment de
grans dipòsits, cisternes i recipients de
metall

28219000 Serveis de reparació i manteniment de
grans dipòsits, cisternes i recipients de
metall

282190 Serveis de reparació i manteniment de
grans dipòsits, cisternes i recipients de
metall

28112313 Material de bastimentada, encofrat o
apuntalament, per al sosteniment del tall
d’obra, de fosa de ferro o acer

28112315 Material de bastimentada, encofrat o
apuntalament, per al sosteniment de
galeries, de fosa de ferro o acer

28112317 Material de bastimentada, encofrat o
apuntalament, de fosa de ferro o acer,
ncaa

281191 Treballs d’instal·lació in situ de les
estructures metàl·liques de producció
pròpia

281192 Serveis de reparació i manteniment de les
estructures metàl·liques

281199 Serveis industrials per a la fabricació de
les estructures metàl·liques

28119100 Treballs d’instal·lació in situ de les
estructures metàl·liques de producció
pròpia

28119200 Serveis de reparació i manteniment de les
estructures metàl·liques

28119900 Serveis industrials per a la fabricació de
les estructures metàl·liques

28121033 Portes i tanques i els marcs i llindars, de
fosa, de ferro o acer

28121035 Finestres i els marcs, de fosa, de ferro o
acer

28121037 Finestres amb vidrieria i els marcs, de
fosa, de ferro o acer

28121053 Portes i tanques i els marcs i llindars,
d’alumini

28121055 Finestres i els marcs, d’alumini

28121057 Finestres amb vidrieria i els marcs,
d’alumini

28129 Serveis industrials per a la fabricació i
instal·lació in situ de tancaments metàl·-
lics de producció pròpia

281290 Serveis d’instal·lació in situ de tanca-
ments metàl·lics de producció pròpia

28129000 Serveis d’instal·lació in situ de tanca-
ments metàl·lics de producció pròpia

281299 Serveis industrials per a la fabricació de
tancaments metàl·lics

28129900 Serveis industrials per a la fabricació de
tancaments metàl·lics

282191 Serveis d’instal·lació de grans dipòsits,
cisternes i recipients de metall destinats a
la calefacció d’edificis

28219100 Serveis d’instal·lació de grans dipòsits,
cisternes i recipients de metall destinats a
la calefacció d’edificis

282192 Serveis de reparació i manteniment de
grans dipòsits, cisternes i recipients de
metall destinats a la calefacció d’edificis

28219200 Serveis de reparació i manteniment de
grans dipòsits, cisternes i recipients de
metall destinats a la calefacció d’edificis

282199 Serveis industrials per a la fabricació de
cisternes, grans dipòsits i contenidors de
metall
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28219000 Serveis de reparació i manteniment de
grans dipòsits, cisternes i recipients de
metall

28221200 Calderes per a calefacció central (llevat
de les calderes de vapor)

28221200 Calderes per a calefacció central (llevat
de les calderes de vapor)

28221200 Calderes per a calefacció central (llevat
de les calderes de vapor)

282290 Serveis de reparació i manteniment de
calderes per a calefacció central (llevat de
les calderes de vapor)

28229000 Serveis de reparació i manteniment de
calderes per a calefacció central (llevat de
les calderes de vapor)

282290 Serveis de reparació i manteniment de
calderes per a calefacció central (llevat de
les calderes de vapor)

28229000 Serveis de reparació i manteniment de
calderes per a calefacció central (llevat de
les calderes de vapor)

282290 Serveis de reparació i manteniment de
calderes per a calefacció central (llevat de
les calderes de vapor)

28229000 Serveis de reparació i manteniment de
calderes per a calefacció central (llevat de
les calderes de vapor)

28521 Serveis d’enginyeria mecànica general

28521 Serveis d’enginyeria mecànica general

285210 Serveis d’enginyeria mecànica general

285210 Serveis d’enginyeria mecànica general

28521031 Components d’articles d’aixetes i òrgans
similars (serveis d’enginyeria mecànica
general)

28521031 Components d’articles d’aixetes i òrgans
similars (serveis d’enginyeria mecànica
general)

28521033 Components de les altres màquines i
aparells mecànics (serveis d’enginyeria
mecànica general)

28521033 Components de les altres màquines i
aparells mecànics (serveis d’enginyeria
mecànica general)

28521035 Components de vehicles terrestres
(serveis d’enginyeria mecànica general)

28521035 Components de vehicles terrestres
(serveis d’enginyeria mecànica general)

28521037 Components de vehicles per a la navega-
ció aèria o espacial (serveis d’enginyeria
mecànica general)

28219900 Serveis industrials per a la fabricació de
cisternes, grans dipòsits i contenidors de
metall

28221203 Calderes per a la calefacció central, de
gas

28221205 Calderes per a la calefacció central, de
fuel

28221207 Calderes per a la calefacció central, que
utilitzin altres fonts d’energia

282291 Serveis d’instal·lació de calderes per a
calefacció central, excepte les calderes
de vapor

28229100 Serveis d’instal·lació de calderes per a
calefacció central, excepte les calderes
de vapor

282292 Serveis de reparació i manteniment de
calderes per a calefacció central

28229200 Serveis de reparació i manteniment de
calderes per a calefacció central

282299 Serveis industrials per a la fabricació de
radiadors i calderes per a calefacció
central

28229900 Serveis industrials per a la fabricació de
radiadors i calderes per a calefacció
central

283099 Serveis industrials per a la fabricació de
generadors de vapor

28309900 Serveis industrials per a la fabricació de
generadors de vapor

28521 Serveis de tornejament de peces metàl·-
liques treballades

28522 Altres serveis d’enginyeria mecànica
general

285210 Serveis de tornejament de peces metàl·-
liques treballades

285220 Altres serveis d’enginyeria mecànica
general

28521001 Serveis de tornejament de peces metàl·-
liques per a aixetes, vàlvules i òrgans
similars

28522000 Altres serveis d’enginyeria mecànica
general

28521003 Serveis de tornejament de peces metàl·-
liques per a altres màquines i aparells
mecànics

28522000 Altres serveis d’enginyeria mecànica
general

28521005 Serveis de tornejament de peces metàl·-
liques per a vehicles terrestres, excepte
de locomotores o material rodant obtin-
gudes mitjançant fosa, forjat, premsat,
laminat o a través de processos de
pulvimetal·lúrgia

28522000 Altres serveis d’enginyeria mecànica
general

28521007 Serveis de tornejament de peces metàl·-
liques per a vehicles per a la navegació
aèria o espacial
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28521037 Components de vehicles per a la navega-
ció aèria o espacial (serveis d’enginyeria
mecànica general)

28521053 Peces de metall tornejades per als
productes elèctrics (serveis d’enginyeria
mecànica general)

28521053 Peces de metall tornejades per als
productes elèctrics (serveis d’enginyeria
mecànica general)

28521055 Peces de metall tornejades per als
productes mecànics de precisió o òptics
(serveis d’enginyeria mecànica general)

28521055 Peces de metall tornejades per als
productes mecànics de precisió o òptics
(serveis d’enginyeria mecànica general)

28521070 Altres manufactures de ferro, coure i
alumini; components de vehicles i
aparells per a vies fèrries (serveis d’engi-
nyeria mecànica general)

28521070 Altres manufactures de ferro, coure i
alumini; components de vehicles i
aparells per a vies fèrries (serveis d’engi-
nyeria mecànica general)

28611233 Navalles i màquines d’afaitar de fulla no
reemplaçable

28611239 Navalles i màquines d’afaitar (llevat de
fulla no reemplaçable)

28611290 Altres components de navalles i màqui-
nes d’afaitar i les seves fulles

28611330 Tallapapers, obrecartes, raspadors,
maquinetes de fer punta i les seves fulles

28611330 Tallapapers, obrecartes, raspadors,
maquinetes de fer punta i les seves fulles

28611430 Culleres, forquilles, llosses i escumadores
per servir pastissos, ganivets de peix,
ganivets de mantega, pinces de sucre i
altres articles similars per a la taula o
cuina, d’acer inoxidable

28611450 Culleres, forquilles, llosses i escumadores
per servir pastissos, ganivets de peix,
ganivets de mantega, pinces de sucre i
altres articles similars per a la taula o
cuina (llevat d’acer inoxidable) argentats,
daurats o platinats

28623075 Eines (pistoles) per reblar, fixar tacs,
clavilles i similars, que funcionen mitjan-
çant un cartutxo detonant

28623079 Altres eines de mà ncaa

28522000 Altres serveis d’enginyeria mecànica
general

28521009 Serveis de tornejament de peces metàl·-
liques per a maquinària i equips elèctrics,
enregistradores i reproductores de so,
enregistradores i reproductores d’imatges
i so televisats

28522000 Altres serveis d’enginyeria mecànica
general

28521011 Serveis de tornejament de peces metàl·-
liques per a instruments i aparells de
precisió, comprovació, de mesura, òptics,
fotogràfics i cinematogràfics

28522000 Altres serveis d’enginyeria mecànica
general

28521013 Serveis de tornejament de peces metàl·-
liques per a altres manufactures de ferro,
coure i alumini i per a components de
vehicles i aparells per a vies fèrries

28522000 Altres serveis d’enginyeria mecànica
general

28611240 Navalles i màquines d’afaitar amb els
components, excepte fulles d’afaitar

28611240 Navalles i màquines d’afaitar amb els
components, excepte fulles d’afaitar

28611240 Navalles i màquines d’afaitar amb els
components, excepte fulles d’afaitar

28611333 Tallapapers, raspadors, obrecartes i altres
instruments tallants d’oficina

28611335 Maquinetes de fer punta i les fulles

28611440 Culleres, forquilles, llosses i escumadores
per servir pastissos, ganivets de peix,
ganivets de mantega, pinces de sucre i
altres articles similars per a la taula o
cuina d’acer inoxidable o d’un altre metall
comú, excepte ganivets de taula

28611440 Culleres, forquilles, llosses i escumadores
per servir pastissos, ganivets de peix,
ganivets de mantega, pinces de sucre i
altres articles similars per a la taula o
cuina d’acer inoxidable o d’un altre metall
comú, excepte ganivets de taula

28619 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de ganiveteria i coberts

286199 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de ganiveteria i coberts

28619900 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles de ganiveteria i coberts

28623077 Altres eines de mà (incloses les pistoles
per reblar, fixar tacs, clavilles i similars)
que funcionen mitjançant un cartutxo
detonant

28623077 Altres eines de mà (incloses les pistoles
per reblar, fixar tacs, clavilles i similars)
que funcionen mitjançant un cartutxo
detonant
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28625090 Plaques, varetes, puntes i objectes
similars, per a estris, sense muntar, de
carburs metàl·lics sinteritzats (llevat de
plaques intercanviables)

28625090 Plaques, varetes, puntes i objectes
similars, per a estris, sense muntar, de
carburs metàl·lics sinteritzats (llevat de
plaques intercanviables)

28631440 Altres guarnicions, forrellats i articles
similars, per a edificis, de metalls comuns

28631440 Altres guarnicions, forrellats i articles
similars, per a edificis, de metalls comuns

28631440 Altres guarnicions, forrellats i articles
similars, per a edificis, de metalls comuns

28631460 Altres guarnicions, forrellats i articles
similars, ncaa, de metalls comuns

28631460 Altres guarnicions, forrellats i articles
similars, ncaa, de metalls comuns

28623089 Conjunts de dues o més eines de mà
(martells, tornavisos, llums de soldar,
premses de fuster i similars)

28625093 Altres plaques sense muntar, de carburs
metàl·lics sinteritzats, excepte de plaques
intercanviables

28625095 Altres varetes, puntes i objectes similars
per a estris, sense muntar, de carburs
metàl·lics sinteritzats

28629 Serveis industrials per a la fabricació,
reparació i manteniment d’eines de mà

286290 Serveis de reparació i manteniment
d’eines de mà

28629000 Serveis de reparació i manteniment
d’eines de mà

286299 Serveis industrials per a la fabricació
d’eines de mà

28629900 Serveis industrials per a la fabricació
d’eines de mà

28631443 Altres guarnicions, forrellats i articles
similars, per a edificis (portes i finestres),
de ferro o acer

28631445 Altres guarnicions, forrellats i articles
similars, per a edificis (portes i finestres),
de metalls comuns, excepte de ferro o
acer

28631447 Altres guarnicions, forrellats i articles
similars, de metalls comuns, per a
edificis, excepte per a portes i finestres

28631463 Altres guarnicions, forrellats i articles
similars, per a cortinatges, de metalls
comuns

28631465 Altres guarnicions, forrellats i articles
similars, ncaa, de metalls comuns

28639 Serveis industrials per a la fabricació,
instal·lació, reparació i manteniment de
tanques i sistemes complexos de
tancament

286390 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de tanques i sistemes complexos
de tancament

28639000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de tanques i sistemes complexos
de tancament

286399 Serveis industrials per a la fabricació de
panys i ferramentes

28639900 Serveis industrials per a la fabricació de
panys i ferramentes

28719 Serveis industrials per a la fabricació,
instal·lació, reparació i manteniment de
bidons, tonells i caixes metàl·liques de
ferro o d’acer amb una capacitat inferior a
300 l

287190 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de caixes metàl·liques de ferro o
d’acer amb una capacitat inferior a 300 l

28719000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de caixes metàl·liques de ferro o
d’acer amb una capacitat inferior a 300 l
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28721130 Llaunes de conserva de les utilitzades per
a articles d’alimentació i begudes, de
fosa, de ferro o acer, per tancar per
soldadura o vorellat, de capacitat < 50 l

28721130 Llaunes de conserva de les utilitzades per
a articles d’alimentació i begudes, de
fosa, de ferro o acer, per tancar per
soldadura o vorellat, de capacitat < 50 l

28721150 Caixes per tancar per soldadura o vorellat
(llevat de les llaunes de conserva utilitza-
des per a articles d’alimentació i begu-
des) de fosa, de ferro o acer, de capacitat
< 50 l

28721150 Caixes per tancar per soldadura o vorellat
(llevat de les llaunes de conserva utilitza-
des per a articles d’alimentació i begu-
des) de fosa, de ferro o acer, de capacitat
< 50 l

28721280 Dipòsits, barrils, bidons, llaunes, caixes i
recipients d’alumini per a qualsevol
contingut (excepte per a gasos compri-
mits o liquats), ncaa, amb capacitat < 50 l

28721280 Dipòsits, barrils, bidons, llaunes, caixes i
recipients d’alumini per a qualsevol
contingut (excepte per a gasos compri-
mits o liquats), ncaa, amb capacitat < 50 l

28721280 Dipòsits, barrils, bidons, llaunes, caixes i
recipients d’alumini per a qualsevol
contingut (excepte per a gasos compri-
mits o liquats), ncaa, amb capacitat < 50 l

28741330 Cargols roscats per a fusta de coure
28741350 Cargols, perns i femelles, de coure

(excepte per a fusta)
28741460 Molles i les seves fulles, de ferro o acer,

ncaa
28741460 Molles i les seves fulles, de ferro o acer,

ncaa

28751121 Aigüeres de fosa (incloses les esmalta-
des)

287199 Serveis industrials per a la fabricació de
bidons i tonells de ferro o d’acer

28719900 Serveis industrials per a la fabricació de
bidons i tonells de ferro o d’acer

28721133 Llaunes de conserva utilitzades per a
articles d’alimentació, de fosa, de ferro o
acer, per tancar per soldadura o vorellat,
de capacitat inferior a 50 l

28721135 Llaunes de conserva utilitzades per a
begudes, de fosa, de ferro o acer, per
tancar per soldadura o vorellat, de
capacitat inferior a 50 l

28721153 Caixes per tancar per soldadura o vorellat
de fosa, de ferro o acer, de capacitat
inferior a 50 l i aerosols, excepte les
llaunes de conserva utilitzades per a
articles d’alimentació i begudes

28721155 Caixes per tancar per soldadura o vorellat
de fosa, de ferro o acer, de capacitat
inferior a 50 l, excepte els aerosols i les
llaunes de conserva utilitzades per a
articles d’alimentació i begudes

28721283 Envasos tubulars rígids, per a aliments,
amb capacitat inferior a 50 l

28721285 Envasos tubulars rígids, per a begudes,
amb capacitat inferior a 50 l

28721289 Altres envasos tubulars rígids, amb
capacitat inferior a 50 l

28729 Serveis industrials per a la fabricació
d’envasos i embalatges lleugers en metall

287299 Serveis industrials per a la fabricació
d’envasos i embalatges lleugers en metall

28729900 Serveis industrials per a la fabricació
d’envasos i embalatges lleugers en metall

28739 Serveis industrials per a la fabricació de
productes de filferro

287399 Serveis industrials per a la fabricació de
productes de filferro

28739900 Serveis industrials per a la fabricació de
productes de filferro

28741340 Cargols, perns i femelles, de coure
28741340 Cargols, perns i femelles, de coure

28741463 Molles de filferro flexionat, d’acer

28741469 Altres molles de ferro o acer

28749 Serveis industrials per a la fabricació de
perns, cargols, cadenes i molles

287499 Serveis industrials per a la fabricació de
perns, cargols, cadenes i molles

28749900 Serveis industrials per a la fabricació de
perns, cargols, cadenes i molles

28751131 Articles d’higiene o tocador i els compo-
nents, de fosa, de ferro o acer, ncaa
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28751125 Banyeres de ferro o acer ncaa
28751121 Aigüeres de fosa (incloses les esmalta-

des)
28751131 Articles d’higiene o tocador i els seus

components, de fosa, de ferro o acer,
ncaa

28751213 Articles d’ús domèstic i els seus compo-
nents, de fosa, sense esmaltar

28751215 Articles d’ús domèstic i els seus compo-
nents, de fosa, esmaltats

28751233 Articles per a servei de taula, de ferro o
acer, esmaltats

28751235 Articles d’ús domèstic, de ferro o acer,
esmaltats, ncaa

28752715 Boles i articles similars per a molins, de
fosa, de ferro o acer

28752717 Altres manufactures emmotllades, de
fosa, de ferro o acer, ncaa

28752721 Boles i articles similars per a molins,
forjades o estampades, però sense
treballar d’altres maneres, de ferro o acer

28752723 Altres manufactures forjades o estampa-
des, de ferro o acer

28752757 Manufactures de coure, colades, emmot-
llades, estampades o forjades, ncaa

28752759 Manufactures de coure (llevat de les
colades, emmotllades, estampades o
forjades) ncaa

28752761 Teles metàl·liques i enreixats, de filferro
de níquel

28752762 Manufactures de níquel ncaa

29131133 Vàlvules reductores de pressió, de fosa o
acer, combinades amb filtres o untadors

29131137 Vàlvules reductores de pressió (llevat de
les de fosa o acer), combinades amb
filtres o untadors

28751127 Banyeres, de ferro o acer
28751131 Articles d’higiene o tocador i els compo-

nents, de fosa, de ferro o acer, ncaa
28751131 Articles d’higiene o tocador i els compo-

nents, de fosa, de ferro o acer, ncaa

28751217 Articles d’ús domèstic i els components,
de fosa

28751217 Articles d’ús domèstic i els components,
de fosa

28751237 Articles d’ús domèstic, de ferro o acer,
esmaltats, excepte de fosa

28751237 Articles d’ús domèstic, de ferro o acer,
esmaltats, excepte de fosa

28752719 Manufactures emmotllades, de fosa, de
ferro o acer, ncaa

28752719 Manufactures emmotllades, de fosa, de
ferro o acer, ncaa

28752722 Manufactures forjades o estampades, de
ferro o acer, ncaa

28752722 Manufactures forjades o estampades, de
ferro o acer, ncaa

28752758 Manufactures de coure ncaa

28752758 Manufactures de coure ncaa

28752769 Manufactures de níquel ncaa

28752769 Manufactures de níquel ncaa
28759 Serveis industrials per a la fabricació,

instal·lació, reparació i manteniment
d’altres productes metàl·lics ncaa

287590 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment d’altres productes metàl·lics ncaa

28759000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment d’altres productes metàl·lics ncaa

287599 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes metàl·lics ncaa

28759900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres productes metàl·lics ncaa

291199 Serveis imdustrials per a la fabricació de
motors i turbines, excepte els destinats a
aeronaus, vehicles automòbils i ciclomo-
tors

29119900 Serveis imdustrials per a la fabricació de
motors i turbines, excepte els destinats a
aeronaus, vehicles automòbils i ciclomo-
tors

291299 Serveis industrials per a la fabricació de
bombes, compressors i sistemes hidràu-
lics

29129900 Serveis industrials per a la fabricació de
bombes, compressors i sistemes hidràu-
lics

29131134 Vàlvules reductores de pressió combina-
des amb filtres o untadors

29131134 Vàlvules reductores de pressió combina-
des amb filtres o untadors
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29131133 Vàlvules reductores de pressió, de fosa o
acer, combinades amb filtres o untadors

29131137 Vàlvules reductores de pressió (llevat de
les de fosa o acer), combinades amb
filtres o untadors

29131173 Vàlvules de retenció

29131175 Vàlvules d’alleugeriment o de seguretat

291390 Serveis de reparació i manteniment
d’aixetes i vàlvules

29139000 Serveis de reparació i manteniment
d’aixetes i vàlvules

291390 Serveis de reparació i manteniment
d’aixetes i vàlvules

29139000 Serveis de reparació i manteniment
d’aixetes i vàlvules

291390 Serveis de reparació i manteniment
d’aixetes i vàlvules

29139000 Serveis de reparació i manteniment
d’aixetes i vàlvules

29142250 Arbres de transmissió ncaa (llevat dels
cigonyals i dels destinats a aeronaus
civils)

29142250 Arbres de transmissió ncaa (llevat dels
cigonyals i dels destinats a aeronaus
civils)

29142430 Engranatges (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29142430 Engranatges (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29142430 Engranatges (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29142430 Engranatges (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29142450 Reductors, multiplicadors i variadors de
velocitat (llevat dels destinats a aeronaus
civils)

29142450 Reductors, multiplicadors i variadors de
velocitat (llevat dels destinats a aeronaus
civils)

29142450 Reductors, multiplicadors i variadors de
velocitat (llevat dels destinats a aeronaus
civils)

29142450 Reductors, multiplicadors i variadors de
velocitat (llevat dels destinats a aeronaus
civils)

29142450 Reductors, multiplicadors i variadors de
velocitat (llevat dels destinats a aeronaus
civils)

29142450 Reductors, multiplicadors i variadors de
velocitat (llevat dels destinats a aeronaus
civils)

29142450 Reductors, multiplicadors i variadors de
velocitat (llevat dels destinats a aeronaus
civils)

29142450 Reductors, multiplicadors i variadors de
velocitat (llevat dels destinats a aeronaus
civils)

29131135 Vàlvules reductores de pressió, de fosa o
acer, excepte les combinades amb filtres
o untadors

29131135 Vàlvules reductores de pressió, de fosa o
acer, excepte les combinades amb filtres
o untadors

29131172 Vàlvules de retenció d’aixetes i òrgans
reguladors similars per a canonades

29131176 Vàlvules d’alleugeriment o de seguretat
d’aixetes i òrgans reguladors similars per
a canonades (inclosos per a pneumàtics i
càmeres d’aire)

291391 Serveis d’instal·lació d’aixetes i vàlvules

29139100 Serveis d’instal·lació d’aixetes i vàlvules

291392 Serveis de reparació i manteniment
d’aixetes i vàlvules

29139200 Serveis de reparació i manteniment
d’aixetes i vàlvules

291399 Serveis industrials per a la fabricació de
vàlvules i aixetes

29139900 Serveis industrials per a la fabricació de
vàlvules i aixetes

29142253 Arbres de transmissió articulats, excepte
els cigonyals i els destinats a aeronaus
civils

29142255 Arbres de transmissió i manetes ncaa,
excepte els cigonyals i els destinats a
aeronaus civils

29142432 Engranatges cilíndrics, excepte els
destinats a aeronaus civils

29142433 Engranatges cònics i cilindrocònics,
excepte els destinats a aeronaus civils

29142434 Engranatges de cargol sense fi, excepte
els destinats a aeronaus civils

29142440 Engranatges ncaa

29142443 Reductors planetaris, excepte els
destinats a aeronaus civils

29142445 Reductors per a instal·lacions fixes ncaa

29142447 Reductors per a embarcacions

29142451 Reductors per a vehicles agrícoles

29142453 Reductors per a vehicles ncaa

29142455 Variadors de velocitat mecànica, excepte
els destinats a aeronaus civils

29142457 Variadors de velocitat hidrostàtica,
excepte els destinats a aeronaus civils

29142459 Variadors de velocitat hidrodinàmica,
convertidors de par, excepte els destinats
a aeronaus civils
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29142630 Embragatges i òrgans d’acoblament
(incloses les juntes d’articulació)

29142630 Embragatges i òrgans d’acoblament
(incloses les juntes d’articulació)

29142630 Embragatges i òrgans d’acoblament
(incloses les juntes d’articulació)

29142630 Embragatges i òrgans d’acoblament
(incloses les juntes d’articulació)

29142630 Embragatges i òrgans d’acoblament
(incloses les juntes d’articulació)

29143350 Altres components d’elements de
transmissió ncaa (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29143350 Altres components d’elements de
transmissió ncaa (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29143350 Altres components d’elements de
transmissió ncaa (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29143350 Altres components d’elements de
transmissió ncaa (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29143350 Altres components d’elements de
transmissió ncaa (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29143350 Altres components d’elements de
transmissió ncaa (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29143350 Altres components d’elements de
transmissió ncaa (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29143350 Altres components d’elements de
transmissió ncaa (llevat dels destinats a
aeronaus civils)

29221770 Aparells elevadors o transportadors,
d’acció contínua, per a mercaderies, de
banda o corretja

29221770 Aparells elevadors o transportadors,
d’acció contínua, per a mercaderies, de
banda o corretja

29221870 Carregadors dissenyats per a altres usos,
ncaa (llevat dels destinats a aeronaus
civils)

29142631 Òrgans d’acoblaments elàstics i òrgans
d’acoblaments flexibles

29142633 Òrgans d’acoblaments hidràulics

29142635 Embragatges i frens de fricció

29142637 Embragatges de roda lliure, inclosos els
antiinversors

29142639 Embragatges i òrgans d’acoblament ncaa

29143351 Components de rodes de cadena,
excepte els destinats a aeronaus civils

29143352 Components d’engranatges cilíndrics,
excepte els destinats a aeronaus civils

29143353 Components d’engranatges cònics,
excepte els destinats a aeronaus civils

29143354 Components d’engranatges de cargol
sense fi, excepte els destinats a aeronaus
civils

29143355 Components d’engranatges ncaa,
cremalleres, excepte els destinats a
aeronaus civils

29143356 Components de reductors i variadors de
velocitat, excepte els destinats a aero-
naus civils

29143357 Components d’òrgans acoblaments i
engranatges, excepte els destinats a
aeronaus civils

29143359 Components ncaa d’elements de trans-
missió (excepte els destinats a aeronaus
civils)

29149 Serveis industrials per a la fabricació,
instal·lació, reparació i manteniment de
coixinets, engranatges i òrgans mecànics
de transmissió

291490 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de coixinets, engranatges i òrgans
mecànics de transmissió

29149000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de coixinets, engranatges i òrgans
mecànics de transmissió

291499 Serveis industrials per a la fabricació de
coixinets, engranatges i òrgans mecànics
de transmissió

29149900 Serveis industrials per a la fabricació de
coixinets, engranatges i òrgans mecànics
de transmissió

292199 Serveis industrials per a la fabricació de
forns i cremadors

29219900 Serveis industrials per a la fabricació de
forns i cremadors

29221773 Aparells elevadors o transportadors,
d’acció contínua, per a mercaderies a
granel, de banda o corretja

29221775 Aparells elevadors o transportadors,
d’acció contínua, per a mercaderies
individuals, de banda o corretja

29221873 Taules elevadores, plataformes elevado-
res i plataformes d’accés
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29221870 Carregadors dissenyats per a altres usos,
ncaa (llevat dels destinats a aeronaus
civils)

29221870 Carregadors dissenyats per a altres usos,
ncaa (llevat dels destinats a aeronaus
civils)

29231130 Intercanviadors de calor

29231130 Intercanviadors de calor

29231130 Intercanviadors de calor

29231130 Intercanviadors de calor

29231230 Condicionadors d’aire per encastar o per
a finestres, formant un sol cos

29231250 Condicionadors d’aire amb equip de
refrigeració

29231250 Condicionadors d’aire amb equip de
refrigeració

29231410 Aparells per filtrar o depurar l’aire (llevat
dels filtres d’entrada d’aire) per a motors
d’encesa per guspira o compressió

29231410 Aparells per filtrar o depurar l’aire (llevat
dels filtres d’entrada d’aire) per a motors
d’encesa per guspira o compressió

29241230 Aparells per filtrar o depurar aigua

29241230 Aparells per filtrar o depurar aigua

29242330 Altres aparells i instruments per pesar
ncaa

29242330 Altres aparells i instruments per pesar
ncaa

29242330 Altres aparells i instruments per pesar
ncaa

29242430 Pistoles aerogràfiques i aparells similars

29221875 Màquines per a emmagatzematge i
ordenació

29221877 Carregadors dissenyats per a altres usos,
com ara excavadores, recollidores
mecàniques, incloent les manipuladores
de forges i enfornadors per a alts forns o
per a forns industrials

292299 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària d’elevació i manipulació

29229900 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària d’elevació i manipulació

29231132 Intercanviadors de calor per a aire
condicionat

29231133 Intercanviadors de calor per a la indústria
química

29231135 Intercanviadors de calor per a la indústria
alimentària

29231137 Intercanviadors de calor per a les indús-
tries ncaa

29231220 Condicionadors d’aire per a encastar o
per a finestres, formant un sol cos o del
tipus sistema d’elements separats (split-
system)

29231240 Condicionadors d’aire utilitzats en
vehicles automòbils

29231245 Condicionadors d’aire amb equip de
refrigeració, excepte els utilitzats en
vehicles automòbils i per a encastar o per
a finestres, formant un sol cos o del tipus
sistema d’elements separats (split-
system)

29231413 Aparells per filtrar o depurar l’aire, de gran
eficàcia, ncaa per a motors d’encesa per
guspira o compressió, excepte els filtres
d’entrada d’aire

29231415 Aparells per filtrar o depurar l’aire per a
motors d’encesa per guspira o compres-
sió, excepte els filtres d’entrada d’aire i
els de gran eficàcia

292399 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària de ventilació i refrigeració no
domèstica

29239900 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària de ventilació i refrigeració no
domèstica

29241233 Aparells per filtrar o depurar l’aigua per
procediments químics

29241235 Aparells per filtrar o depurar l’aigua per
procediments ncaa, excepte per procedi-
ments químics

29242333 Bàscules de plataforma

29242335 Aparells i instruments de diversos tipus
per pesar: instruments per pesar d’un o
més components, instal·lacions
dossificadores-mescladores

29242337 Balances ncaa

29242433 Pistoles aerogràfiques i aparells similars,
per a laca, pintura i cola
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29242430 Pistoles aerogràfiques i aparells similars

29242510 Juntes metal·loplàstiques i juntes mecàni-
ques d’estanquitat

29242510 Juntes metal·loplàstiques i juntes mecàni-
ques d’estanquitat

29243150 Centrifugadores ncaa

29243150 Centrifugadores ncaa

29243150 Centrifugadores ncaa

29244070 Aparells i dispositius per al tractament de
matèries mitjançant operacions que
impliquin un canvi de temperatura, ncaa

29244070 Aparells i dispositius per al tractament de
matèries mitjançant operacions que
impliquin un canvi de temperatura, ncaa

29244070 Aparells i dispositius per al tractament de
matèries mitjançant operacions que
impliquin un canvi de temperatura, ncaa

29245333 Components de les màquines i aparells
per polvoritzar, projectar o dispersar,
utilitzats en l’agricultura

29245335 Components de màquines i aparells per
polvoritzar, projectar o dispersar (excepte
els utilitzats en l’agricultura)

29247000 Components de màquines per rentar
vaixelles, omplir, tancar, envasar, etique-
tar, rentar ampolles, caixes, llaunes o
altres recipients similars per a ús industri-
al

29247000 Components de màquines per rentar
vaixelles, omplir, tancar, envasar, etique-
tar, rentar ampolles, caixes, llaunes o
altres recipients similars per a ús industri-
al

29312133 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència <= 18 kW, amb
dues rodes motrius

29312135 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència <= 18 kW, amb
quatre rodes motrius

29312153 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència > 18 kW, però
<= 37 kW, amb dues rodes motrius

29312155 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència > 18 kW, però
<= 37 kW, amb quatre rodes motrius

29312203 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència > 37 kW, però
<= 59 kW, amb dues rodes motrius

29242435 Pistoles aerogràfiques i aparells similars,
ncaa

29242513 Juntes metal·loplàstiques per a vehicles
automòbils

29242515 Juntes metal·loplàstiques, juntes mecàni-
ques d’estanquitat i assortiments de
juntes de diferent composició, excepte
per a automòbils

29243153 Centrifugadores per a la indústria química
i indústries afins

29243155 Centrifugadores per a la indústria alimen-
tària

29243157 Centrifugadores ncaa, incloses les
centrifugadores d’emulsions fotogràfi-
ques

29244073 Aparells i dispositius per al tractament de
matèries mitjançant operacions que
impliquin un canvi de temperatura per a la
indústria química

29244075 Aparells i dispositius per al tractament de
matèries mitjançant operacions que
impliquin un canvi de temperatura per a la
indústria alimentària

29244077 Aparells i dispositius per al tractament de
matèries mitjançant operacions que
impliquin un canvi de temperatura ncaa

29245330 Components de màquines i aparells per
polvoritzar, projectar o dispersar

29245330 Components de màquines i aparells per
polvoritzar, projectar o dispersar

29247010 Components de màquines per rentar
vaixelles

29247020 Components de màquines per omplir,
tancar, envasar, etiquetar, rentar ampo-
lles, caixes, llaunes o altres recipients
similars per a ús industrial

292499 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres tipus de maquinària d’ús general,
ncaa

29249900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres tipus de maquinària d’ús general,
ncaa

29312130 Tractors agrícoles nous, de potència
inferior o igual a 18 kW, excepte els
motocultors

29312130 Tractors agrícoles nous, de potència
inferior o igual a 18 kW, excepte els
motocultors

29312150 Tractors agrícoles nous, de potència
superior a 18 kW, però inferior o igual a
37 kW excepte els motocultors

29312150 Tractors agrícoles nous, de potència
superior a 18 kW, però inferior o igual a
37 kW excepte els motocultors

29312200 Tractors agrícoles nous, de potència
superior a 37 kW, però inferior o igual a
59 kW, excepte els motocultors
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29312205 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència > 37 kW, però
<= 59 kW, amb quatre rodes motrius

29312333 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència > 59 kW, però
<= 75 kW, amb dues rodes motrius

29312339 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència > 59 kW, però
<= 75 kW, amb quatre rodes motrius

29312353 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència > 75 kW, però
<= 90 kW, amb dues rodes motrius

29312355 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència > 75 kW, però
<= 90 kW, amb quatre rodes motrius

29312373 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència > 90 kW, amb
dues rodes motrius

29312375 Tractors agrícoles nous (llevat dels
motocultors), de potència > 90 kW, amb
quatre rodes motrius

29312401 Tractors agrícoles de rodes usats (llevat
dels motocultors)

29312401 Tractors agrícoles de rodes usats (llevat
dels motocultors)

29312403 Tractors amb dues rodes motrius ncaa
29312405 Tractors amb quatre rodes motrius ncaa

29321153 Arades de discos
29321155 Arades (llevat de reixa o de discos)
29321213 Escarificadores i conreadores de pues

29321215 Conreadores rotatives amb presa de
força

29321233 Rascles de pues del tipus tradicional

29321235 Rascles de pues amb presa de força
29321353 Plantadores de patates
29321355 Plantadores (llevat de les de patates) i

trasplantadores
29321433 Distribuïdors d’adobs minerals o químics,

centrífugs
29321435 Distribuïdors d’adobs minerals o químics

(llevat dels centrífugs)
29321503 Combinats d’esbrossadora, dalladora i

talladora de bardisses, amb braç hidràulic
articulat

29321505 Maquinària agrícola i per a la silvicultura,
destinada per a la preparació del sòl o
conreu, ncaa; rodets per a gespa o
terrenys d’esport

29323230 Rastells per a fenc, rastells de fileres i
voltadores de fileres

29312200 Tractors agrícoles nous, de potència
superior a 37 kW, però inferior o igual a
59 kW, excepte els motocultors

29312330 Tractors agrícoles nous, de potència
superior a 59 kW, però inferior o igual a
75 kW, excepte els motocultors

29312330 Tractors agrícoles nous, de potència
superior a 59 kW, però inferior o igual a
75 kW, excepte els motocultors

29312350 Tractors agrícoles nous, de potència
superior a 75 kW, però inferior o igual a
90 kW, excepte els motocultors

29312350 Tractors agrícoles nous, de potència
superior a 75 kW, però inferior o igual a
90 kW, excepte els motocultors

29312370 Tractors agrícoles nous, de potència
superior a 90 kW, excepte els
motocultors

29312370 Tractors agrícoles nous, de potència
superior a 90 kW, excepte els
motocultors

29312403 Tractors amb dues rodes motrius ncaa

29312405 Tractors amb quatre rodes motrius ncaa

29312403 Tractors amb dues rodes motrius ncaa
29312405 Tractors amb quatre rodes motrius ncaa
29319 Serveis industrials per a la fabricació,

reparació i manteniment de tractors
agrícoles

293190 Serveis de reparació i manteniment de
tractors agrícoles

29319000 Serveis de reparació i manteniment de
tractors agrícoles

293199 Serveis industrials per a la fabricació de
tractors agrícoles

29319900 Serveis industrials per a la fabricació de
tractors agrícoles

29321150 Arades, excepte de reixa
29321150 Arades, excepte de reixa
29321210 Escarificadores i conreadores

29321210 Escarificadores i conreadores

29321230 Rascles de pues

29321230 Rascles de pues
29321350 Plantadores i transplantadores
29321350 Plantadores i transplantadores

29321430 Distribuïdors d’adobs minerals o químics

29321430 Distribuïdors d’adobs minerals o químics

29321500 Maquinària agrícola i per a la silvicultura
ncaa; rodets per a la gespa o terrenys
d’esport

29321500 Maquinària agrícola i per a la silvicultura
ncaa; rodets per a la gespa o terrenys
d’esport

29323233 Rastells per a fenc i voltadores de fileres
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29323230 Rastells per a fenc, rastells de fileres i
voltadores de fileres

29324033 Aparells portàtils per dispersar líquids o
pols per a l’agricultura o l’horticultura,
sense motor

29324035 Aparells portàtils per dispersar líquids o
pols per a l’agricultura o l’horticultura,
amb motor

29325030 Escampadors d’adobs

29325050 Remolcs i semiremolcs de càrrega i
descàrrega automàtics per a usos
agrícoles (llevat dels escampadors
d’adobs)

29326130 Màquines per rentar i classificar ous

29326150 Màquines per rentar o classificar fruita i
altres productes agrícoles

29326333 Molins per a cereals, faves, pèsols i
productes similars

29326335 Màquines i aparells per preparar aliments
o pinsos per a animals ncaa

29326550 Màquines i aparells per a l’agricultura, la
ramaderia, la silvicultura i la pesca

29326550 Màquines i aparells per a l’agricultura, la
ramaderia, la silvicultura i la pesca

29326550 Màquines i aparells per a l’agricultura, la
ramaderia, la silvicultura i la pesca

29326550 Màquines i aparells per a l’agricultura, la
ramaderia, la silvicultura i la pesca

29326550 Màquines i aparells per a l’agricultura, la
ramaderia, la silvicultura i la pesca

29327010 Reixes d’arades

29327030 Components de maquinària agrícola i
components de maquinària per a la
silvicultura, colats o emmotllats, de fosa,
de ferro o acer

29327040 Components de màquines, aparells i
artefactes agrícoles, hortícoles i silvícoles,
ncaa

2940 Màquines eina

2940 Màquines eina

2940 Màquines eina

29323235 Rastells de fileres

29324034 Aparells portàtils, amb motor o sense, per
projectar, dispersar o polvoritzar matèries
líquides o en pols, per a l’agricultura o
l’horticultura, excepte aparells de reg

29324034 Aparells portàtils, amb motor o sense, per
projectar, dispersar o polvoritzar matèries
líquides o en pols, per a l’agricultura o
l’horticultura, excepte aparells de reg

29325040 Remolcs i semiremolcs de càrrega i
descàrrega automàtics per a usos
agrícoles

29325040 Remolcs i semiremolcs de càrrega i
descàrrega automàtics per a usos
agrícoles

29326100 Màquines per rentar, seleccionar o
classificar ous, fruita o altres productes
agrícoles

29326100 Màquines per rentar, seleccionar o
classificar ous, fruita o altres productes
agrícoles

29326336 Màquines i aparells per preparar aliments
o pinsos per a animals

29326336 Màquines i aparells per preparar aliments
o pinsos per a animals

29326551 Màquines i aparells per alimentar i
abeurar animals

29326553 Màquines per a la cria d’animals ncaa

29326555 Desensitjadores

29326557 Equips desmuntables per a l’emmagatze-
matge de productes agraris

29326559 Máquines i aparells per a l’agricultura,
horticultura, silvicultura, avicultura o
apicultura ncaa, inclosos els germinadors
amb dispositius mecànics o tèrmics i
criadores avícoles

29327020 Components de màquines, aparells i
artefactes agrícoles, hortícoles o silvíco-
les, per a la preparació del treball del sòl
o per al conreu

29327020 Components de màquines, aparells i
artefactes agrícoles, hortícoles o silvíco-
les, per a la preparació del treball del sòl
o per al conreu

29327020 Components de màquines, aparells i
artefactes agrícoles, hortícoles o silvíco-
les, per a la preparació del treball del sòl
o per al conreu

293299 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres tipus de maquinària agrària

29329900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres tipus de maquinària agrària

2941 Màquines eina elèctriques portàtils amb
els components

2942 Màquines eina per treballar els metalls,
excepte elèctriques portàtils

2943 Altres tipus de màquines eina
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29401 Màquines eina per treballar qualsevol
material per arrencada mitjançant làser o
mitjans similars per ultrasò, electroerosió,
processos electroquímics i similars;
centres de mecanitzat i similars per
treballar metalls

29401 Màquines eina per treballar qualsevol
material per arrencada mitjançant làser o
mitjans similars per ultrasò, electroerosió,
processos electroquímics i similars;
centres de mecanitzat i similars per
treballar metalls

294011 Màquines eina per treballar qualsevol
material per arrencada mitjançant làser o
mitjans similars per ultrasò, electroerosió,
processos electroquímics i similars

29401110 Màquines eina per treballar qualsevol
material per arrencada mitjançant làser o
altres fleixos de llum o de fotons

29401130 Màquines eina per treballar mitjançant
ultrasò

29401153 Màquines eina per treballar mitjançant
electroerosió, de control numèric

29401155 Màquines eina per treballar mitjançant
electroerosió, de control no numèric

29401170 Màquines eina per treballar mitjançant
processos electroquímics, feixos d’elec-
trons, feixos iònics o per rajos de plasma,
ncaa

294012 Centres de mecanitzat, màquines de llocs
fixos i màquines de llocs múltiples, per
treballar metalls

29401220 Centres de mecanitzat per treballar
metalls horitzontals

29401240 Centres de mecanitzat per treballar
metalls (llevat dels horitzontals)

29401250 Màquines de llocs fixos per treballar
metalls

29401270 Màquines de llocs múltiples per treballar
metalls

29402 Torns i màquines eina per trepar i fresar

294021 Torns per treballar mitjançant arrencada
de metalls (inclosos els centres de
tornejat)

29402123 Centres de tornejat horitzontals de
control numèric

29402127 Torns automàtics horitzontals de control
numèric

29402129 Torns horitzontals de control numèric
(llevat dels centres de tornejat i dels torns
automàtics)

29402143 Torns paral·lels horitzontals de control no
numèric

29402147 Torns automàtics horitzontals de control
no numèric

29402149 Torns horitzontals de control no numèric
(llevat dels torns paral·lels i dels automà-
tics)

29421 Màquines eina per treballar metalls per
arrencada mitjançant làser o mitjans
similars; centres de mecanitzat i similars

29431 Màquines eina per treballar la pedra, la
fusta i altres materials durs similars

294211 Màquines eina per treballar metalls per
arrencada mitjançant làser, ultrasons o
mitjans similars

29421110 Màquines eina per treballar metalls per
arrencada mitjançant làser o altres fleixos
de llum o de fotons

29421130 Màquines eina per treballar metalls
mitjançant ultrasons

29421153 Màquines eina per treballar metalls
mitjançant electroerosió, de control
numèric

29421155 Màquines eina per treballar metalls
mitjançant electroerosió, de control no
numèric

29421170 Màquines eina per treballar metalls
mitjançant processos electroquímics,
feixos d’electrons, feixos iònics o per
rajos de plasma, ncaa

294212 Centres de mecanitzat, màquines de llocs
fixos i màquines de llocs múltiples, per
treballar metalls

29421220 Centres de mecanitzat horitzontals per
treballar metalls

29421240 Centres de mecanitzat per treballar
metalls, excepte els horitzontals

29421250 Màquines de llocs fixos per treballar
metalls

29421270 Màquines de llocs múltiples per treballar
metalls

29422 Torns i màquines eina per trepar i fresar
metalls

294221 Torns per treballar mitjançant arrencada
de metalls, inclosos els centres de
tornejat

29422123 Centres de tornejat per treballar metalls
horitzontals de control numèric

29422127 Torns automàtics per treballar metalls
horitzontals de control numèric

29422129 Torns per treballar metalls horitzontals de
control numèric, excepte els centres de
tornejat i els torns automàtics

29422143 Torns paral·lels (de  motor o d’utillatge)
per treballar metalls horitzontals de
control no numèric

29422147 Torns automàtics per treballar metalls
horitzontals de control no numèric ncaa

29422149 Torns horitzontals que treballin per
arrencada de metall de control no
numèric, ncaa
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29402163 Centres de tornejat no horitzontals de
control numèric

29402169 Torns no horitzontals de control numèric
(llevat dels centres de tornejat)

29402190 Torns per treballar mitjançant arrencada
de metalls, ncaa

294022 Màquines eina de trepar, perforar o fresar
metalls

29402213 Màquines de trepar de control numèric

29402215 Mandrinadores fresadores de control
numèric

29402217 Fresadores de consola de control
numèric

29402223 Fresadores de control numèric de fresar
estris

29402225 Fresadores de control numèric (excepte
de fresar estris)

29402233 Unitats o capçals autònoms de trepar,
mandrinar, fresar o roscar metalls,
mitjançant arrencada de matèria

29402235 Màquines de trepar de control numèric,
ncaa

29402250 Mandrinadores fresadores de control no
numèric, ncaa

29402273 Mandrinadores de control numèric

29402275 Mandrinadores de control no numèric

29402277 Fresadores de consola de control no
numèric

29402283 Fresadores d’estris de control no numèric

29402285 Fresadores de control no numèric (llevat
de consola i d’estris)

294023 Màquines per roscar metalls mitjançant
arrencada de matèria, ncaa

29402300 Màquines per roscar metalls mitjançant
arrencada de matèria, ncaa

29403 Màquines eina per treballar els metalls
ncaa

294031 Màquines eina de desbarbar, esmolar,
planejar, rectificar, serrar, trossejar o fer
qualsevol altre tipus d’acabament de
metalls (fins i tot per tallar o acabar
engranatges)

29403113 Rectificadores de superfícies planes en
les quals la posició de la peça en un dels
eixos pugui reglar-se a <= 0,01 mm, de
control numèric

29403115 Rectificadores de superfícies cilíndriques
en les quals la posició de la peça en un
dels eixos pugui reglar-se a <= 0,01 mm,
de control numèric

29422163 Centres de tornejat per treballar metalls
verticals de control numèric

29422169 Torns per treballar metalls verticals de
control numèric, excepte els centres de
tornejat

29422190 Torns per treballar mitjançant arrencada
de metalls, ncaa

294222 Màquines eina de trepar, perforar o fresar
metalls

29422213 Màquines eina de trepar metalls de
control numèric

29422240 Mandrinadores i mandrinadores-fresado-
res de control numèric per a treballar
metalls, excepte màquines eina de trepar

29422217 Fresadores de consola de metalls, de
control numèric

29422223 Fresadores de metalls de control numèric
de fresar estris, ncaa

29422225 Fresadores i planejadores de metalls de
control numèric, excepte de fresar estris

29422233 Unitats o capçals autònoms de trepar,
mandrinar, fresar o roscar metalls,
mitjançant arrencada de matèria

29422235 Màquines eina de trepar metalls de
control numèric, ncaa

29422260 Mandrinadores i mandrinadores-fresado-
res de control no numèric per a treballar
metalls, excepte màquines eina de trepar

29422240 Mandrinadores i mandrinadores-fresado-
res de control numèric per a treballar
metalls, excepte màquines eina de trepar

29422260 Mandrinadores i mandrinadores-fresado-
res de control no numèric per a treballar
metalls, excepte màquines eina de trepar

29422277 Fresadores de consola de metalls de
control no numèric

29422287 Fresadores de control no numèric per a
treballar metalls, excepte mandrinadores-
fresadores i fresadores de consola

29422287 Fresadores de control no numèric per a
treballar metalls, excepte mandrinadores-
fresadores i fresadores de consola

294223 Màquines eina per roscar metalls mitjan-
çant arrencada de matèria ncaa

29422300 Màquines eina per roscar metalls mitjan-
çant arrencada de matèria ncaa

29423 Altres màquines eina per treballar els
metalls

294231 Màquines eina de desbarbar, esmolar,
planejar, rectificar, serrar, trossejar o fer
qualsevol altres tipus d’acabament de
metalls, fins i tot per tallar o acabar
engranatges

29423113 Rectificadores de superfícies planes en
les quals la posició de la peça en un dels
eixos pugui reglar-se a 0,01 mm o menys,
de control numèric

29423115 Rectificadores de superfícies cilíndriques
en les quals la posició de la peça en un
dels eixos pugui reglar-se a 0,01 mm o
menys, de control numèric
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29403117 Rectificadores en les quals la posició de
la peça en un dels eixos pugui reglar-se a
<= 0,01 mm, de control numèric (llevat de
superfícies planes i cilíndriques)

29403123 Rectificadores de superfícies planes en
les quals la posició de la peça en un dels
eixos pugui reglar-se a <= 0,01 mm, de
control no numèric

29403125 Rectificadores de superfícies cilíndriques
en les quals la posició de la peça en un
dels eixos pugui reglar-se a <= 0,01 mm,
de control no numèric

29403127 Rectificadores en les quals la posició de
la peça en un dels eixos pugui reglar-se a
<= 0,01 mm, de control no numèric (llevat
de superfícies planes i cilíndriques)

29403131 Afiladores de control numèric
29403133 Afiladores de control no numèric
29403135 Corredores
29403137 Màquines eina de desbarbar, esmolar,

rectificar, rodar, polir o fer qualsevol altre
tipus d’acabat de metalls, ncaa

29403153 Planejadores per treballar mitjançant
arrencada de metalls, carburs metàl·lics
sinteritzats

29403155 Llimadores o mortasadores, per treballar
mitjançant arrencada de metalls, carburs
metàl·lics sinteritzats

29403157 Brotxadores per treballar mitjançant
arrencada de metalls, carburs metàl·lics
sinteritzats

29403173 Màquines per tallar o acabar engranat-
ges, de control numèric

29403175 Màquines per tallar o acabar engranat-
ges, de control no numèric, ncaa

29403183 Serres o serres de trepar, per treballar
mitjançant arrencada de metalls, carburs
metàl·lics sinteritzats

29403189 Màquines eina per treballar mitjançant
arrencada de metalls, carburs metàl·lics
sinteritzats ncaa

294032 Màquines de control numèric per enrot-
llar, corbar, plegar, redreçar, aplanar,
cisallar, punxonar i entallar, metalls

29403233 Màquines per enrotllar, corbar, plegar,
redreçar o aplanar, per treballar produc-
tes plans, de control numèric

29403235 Màquines per enrotllar, corbar, plegar,
redreçar o aplanar (excepte per treballar
productes plans), de control numèric

29403250 Màquines (incloses les premses) per
cisallar, de control numèric

29403270 Màquines (incloses les premses) per
punxonar o entallar, de control numèric

294033 Màquines de control no numèric per
enrotllar, corbar, plegar, redreçar,
aplanar, cisallar, punxonar i entallar
metalls

29423117 Rectificadores en les quals la posició de
la peça en un dels eixos pugui reglar-se a
0,01 mm o menys, de control numèric,
excepte de superfícies planes i cilíndri-
ques

29423123 Rectificadores de superfícies planes en
les quals la posició de la peça en un dels
eixos pugui reglar-se a 0,01 mm o menys,
de control no numèric

29423125 Rectificadores de superfícies cilíndriques
en les quals la posició de la peça en un
dels eixos pugui reglar-se a 0,01 mm o
menys, de control no numèric

29423127 Rectificadores en les quals la posició de
la peça en un dels eixos pugui reglar-se a
0,01 mm o menys, de control no numèric,
excepte de superfícies planes i cilíndri-
ques

29423131 Esmoladores de control numèric
29423133 Esmoladores de control no numèric
29423135 Brunyidores
29423137 Màquines eina de desbarbar, esmolar,

rectificar, rodar, polir o fer qualsevol altre
tipus d’acabat de metalls, ncaa

29423190 Planejadores, llimadores i mortassadores
i altres màquines eina per treballar
mitjançant arrencada de metalls, carburs
metàl·lics sinteritzats o cermets, ncaa

29423190 Planejadores, llimadores i mortassadores
i altres màquines eina per treballar
mitjançant arrencada de metalls, carburs
metàl·lics sinteritzats o cermets, ncaa

29423157 Brotxadores per treballar mitjançant
arrencada de metalls, carburs metàl·lics
sinteritzats o cermets

29423173 Màquines per tallar o acabar engranat-
ges, de control numèric

29423175 Màquines per tallar o acabar engranat-
ges, de control no numèric, ncaa

29423183 Serres o serres de trepar, per treballar
mitjançant arrencada de metalls, carburs
metàl·lics sinteritzats o cermets

29423190 Planejadores, llimadores i mortassadores
i altres màquines eina per treballar
mitjançant arrencada de metalls, carburs
metàl·lics sinteritzats o cermets, ncaa

294232 Màquines de control numèric per enrot-
llar, corbar, plegar, redreçar, aplanar,
cisallar, punxonar i entallar metalls

29423233 Màquines per enrotllar, corbar, plegar,
redreçar o aplanar, per treballar produc-
tes plans, de control numèric

29423235 Màquines per enrotllar, corbar, plegar,
redreçar o aplanar, de control numèric,
excepte per treballar productes plans

29423250 Màquines (incloses les premses) per
cisallar, de control numèric

29423270 Màquines (incloses les premses) per
punxonar o entallar, de control numèric

294233 Màquines de control no numèric per
enrotllar, corbar, plegar, redreçar,
aplanar, cisallar, punxonar i entallar
metalls
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29403333 Màquines per enrotllar, corbar, plegar,
redreçar o aplanar, de control numèric,
per treballar productes plans

29403335 Màquines per enrotllar, corbar, plegar,
redreçar o aplanar, de control numèric
(excepte per treballar productes plans)

29403350 Màquines (incloses les premses) per
cisallar, de control no numèric

29403370 Màquines (incloses les premses) per
punxonar o entallar, de control no
numèric

294034 Màquines per forjar o estampar, martells
pilons i martinets; premses hidràuliques i
premses per treballar els metalls

29403410 Màquines per forjar o estampar, martells
pilons i martinets, de control numèric

29403420 Màquines per forjar o estampar, martells
pilons i martinets, de control no numèric

29403430 Premses (incloses les hidràuliques) per
emmotllar pols metàl·lica per sinterització
i premses per empaquetar ferralla

29403440 Premses hidràuliques de control numèric
ncaa

29403453 Premses (incloses les hidràuliques) per
fabricar reblons, perns i cargols, de
control no numèric

29403455 Premses hidràuliques de control no
numèric ncaa

29403470 Premses no hidràuliques de control
numèric ncaa

29403490 Premses no hidràuliques de control no
numèric ncaa

294035 Màquines eina per treballar els metalls,
carburs metàl·lics sinteritzats, sense
arrencada de material ncaa

29403510 Bancs d’estirar barres, tubs, perfils,
filferros o similars

29403530 Laminadores de rosques per treballar
metalls que no treballin per arrencada de
matèria

29403550 Màquines per treballar filferros que no
treballin per arrencada de matèria

29403570 Màquines eina per treballar metalls que
no treballin per arrencada de matèria,
ncaa

29404 Màquines eina per treballar la pedra, la
fusta i altres materials durs similars;
premses per a la fabricació de taulers de
partícules i similars

294041 Màquines eina per treballar la pedra, la
ceràmica, el formigó, l’amiantociment o
materials minerals similars, o per treballar
el vidre en fred

29404130 Serres per treballar la pedra, la ceràmica,
el formigó, l’amiantociment i altres
materials minerals o per treballar el vidre
en fred

29404150 Màquines d’esmolar o polir per treballar
la pedra, la ceràmica, el formigó,
l’amiantociment i altres materials minerals
o per treballar el vidre en fred

29423333 Màquines per enrotllar, corbar, plegar,
redreçar o aplanar, per treballar produc-
tes plans, de control no numèric

29423335 Màquines per enrotllar, corbar, plegar,
redreçar o aplanar, de control no numè-
ric, excepte per treballar productes plans

29423350 Màquines (incloses les premses) per
cisallar, de control no numèric

29423370 Màquines (incloses les premses) per
punxonar o entallar, de control no
numèric

294234 Màquines per forjar o estampar, martells
pilons i martinets; premses hidràuliques i
premses per treballar els metalls

29423410 Màquines per forjar o estampar, martells
pilons i martinets, de control numèric

29423420 Màquines per forjar o estampar, martells
pilons i martinets, de control no numèric

29423430 Premses (incloses les hidràuliques) per
emmotllar pols metàl·lica per sinterització
i premses per empaquetar ferralla

29423440 Premses hidràuliques de control numèric
ncaa

29423453 Premses (incloses les hidràuliques) per
fabricar reblons, perns i cargols, de
control no numèric

29423455 Premses hidràuliques de control no
numèric ncaa

29423470 Premses no hidràuliques de control
numèric ncaa

29423490 Premses no hidràuliques de control no
numèric ncaa

294235 Màquines eina per treballar els metalls,
carburs metàl·lics sinteritzats o cermets
sense arrencada de material, ncaa

29423510 Bancs d’estirar barres, tubs, perfils,
filferros o similars, carburs metàl·lics
sinteritzats o cermets

29423530 Laminadores de rosques per treballar
metalls sense arrencada de matèria

29423550 Màquines per treballar filferros sense
arrencada de matèria

29423570 Màquines eina per treballar metalls sense
arrencada de matèria, ncaa

29431 Màquines eina per treballar la pedra, la
fusta i altres materials durs similars

294311 Màquines eina per treballar la pedra, la
ceràmica, el formigó, l’amiantociment o
materials minerals similars, o per treballar
el vidre en fred

29431130 Serres per treballar la pedra, la ceràmica,
el formigó, l’amiantociment i altres
materials minerals o per treballar el vidre
en fred

29431150 Màquines d’esmolar o polir per treballar
la pedra, la ceràmica, el formigó,
l’amiantociment i altres materials minerals
o per treballar el vidre en fred
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29404170 Màquines eina per treballar la pedra, la
ceràmica, el formigó, l’amiantociment i
altres materials minerals o per treballar el
vidre en fred (llevat de serres i màquines
d’esmolar o polir)

294042 Màquines que fan diferents operacions
de mecanització sense canviar d’estri
amb col·locació manual entre cada
operació per treballar la fusta, el suro,
l’os, el cautxú endurit, el plàstic dur o
materials durs similars

29404210 Màquines que fan diferents operacions
de mecanització sense canviar d’estri
amb col·locació manual entre cada
operació, per treballar la fusta, el suro,
l’os, el cautxú endurit, el plàstic o matèri-
es dures similars

29404220 Màquines que fan diferents operacions
de mecanització sense canviar d’estri
sense col·locació manual entre cada
operació, per treballar la fusta, el suro,
l’os, el cautxú endurit, el plàstic o matèri-
es dures similars

29404233 Serres de cinta per treballar la fusta, el
suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29404235 Serres circulars per treballar la fusta, el
suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29404237 Serres (llevat de cinta i circulars) per
treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú
endurit, el plàstic o matèries dures
similars

29404250 Planejadores i màquines per fresar o
emmotllurar la fusta, el suro, l’os, el
cautxú endurit, el plàstic o matèries dures
similars

29404250 Planejadores i màquines per fresar o
emmotllurar la fusta, el suro, l’os, el
cautxú endurit, el plàstic o matèries dures
similars

29404250 Planejadores i màquines per fresar o
emmotllurar la fusta, el suro, l’os, el
cautxú endurit, el plàstic o matèries dures
similars

29404263 Màquines per esmolar, escatar o polir la
fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el
plàstic o matèries dures similars

29404265 Màquines per corbar o acoblar la fusta, el
suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29404267 Màquines per trepar o mortasar la fusta,
el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29404270 Màquines per fendre, trossejar o desen-
rotllar la fusta, el suro, l’os, el cautxú
endurit, el plàstic o matèries dures
similars

29404283 Torns per treballar la fusta, el suro, l’os, el
cautxú endurit, el plàstic o matèries dures
similars

29431170 Màquines eina per treballar la pedra, la
ceràmica, el formigó, l’amiantociment i
altres materials minerals o per treballar el
vidre en fred, excepte serres i màquines
d’esmolar o polir

294312 Màquines eina per treballar la fusta, el
suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic dur
o materials durs similars

29431210 Màquines que fan diferents operacions
de mecanització sense canviar d’estri
amb col·locació manual entre cada
operació, per treballar la fusta, el suro,
l’os, el cautxú endurit, el plàstic o matèri-
es dures similars

29431220 Màquines que fan diferents operacions
de mecanització sense canviar d’estri
sense col·locació manual entre cada
operació, per treballar la fusta, el suro,
l’os, el cautxú endurit, el plàstic o matèri-
es dures similars

29431233 Serres de cinta per treballar la fusta, el
suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431235 Serres circulars per treballar la fusta, el
suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431237 Serres per treballar la fusta, el suro, l’os,
el cautxú endurit, el plàstic o matèries
dures similars, excepte les de cinta i les
circulars

29431253 Planejadores i regruixadores per treballar
la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el
plàstic o matèries dures similars

29431255 Máquinas para fresar o motllurar la fusta,
el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431257 Planejadores i màquines per fresar o
motllurar la fusta, el suro, l’os, el cautxú
endurit, el plàstic o matèries dures
similars ncaa

29431263 Màquines per esmolar, escatar o polir la
fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, el
plàstic o matèries dures similars

29431265 Màquines per corbar o acoblar la fusta, el
suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431267 Màquines per trepar o mortasar la fusta,
el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431270 Màquines per fendre, trossejar o desen-
rotllar la fusta, el suro, l’os, el cautxú
endurit, el plàstic o matèries dures
similars

29431283 Torns per treballar la fusta, el suro, l’os, el
cautxú endurit, el plàstic o matèries dures
similars
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29404285 Màquines eina ncaa per treballar la fusta,
el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29404287 Màquines i aparells amb una funció
pròpia per treballar la fusta o el suro,
ncaa

29405 Eines pneumàtiques o amb motor, d’ús
manual

294051 Eines pneumàtiques, hidràuliques o amb
motor no elèctric, d’ús manual

29405110 Eines pneumàtiques rotatives (fins i tot de
percussió)

29405130 Eines pneumàtiques (llevat de les rotati-
ves)

29405150 Serres o serres de trepar de cadena, amb
motor no elèctric

29405170 Eines pneumàtiques, hidràuliques o amb
motor no elèctric, d’ús manual (llevat de
les serres o serres de trepar de cadena)

294052 Eines electromecàniques amb motor
elèctric, d’ús manual

29405213 Trepants, que funcionin sense font
d’energia externa, d’ús manual

29405215 Trepants electropneumàtics d’ús manual
29405217 Trepants no electropneumàtics d’ús

manual
29405223 Serres de trepar, amb motor elèctric, d’ús

manual
29405225 Serres circulars, amb motor elèctric, d’ús

manual
29405227 Serres i serres de trepar (llevat de les

circulars amb motor elèctric, d’ús manual)
29405233 Eines electromecàniques utilitzades per a

matèries tèxtils, d’ús manual, ncaa
29405235 Eines amb bateria d’ús manual ncaa
29405251 Esmoladores angulars, amb motor

elèctric, d’ús manual
29405253 Escatadores de banda, amb motor

elèctric, d’ús manual
29405255 Esmoladores i escatadores de banda,

amb motor elèctric, d’ús manual, ncaa
29405257 Planejadores, amb motor elèctric, d’ús

manual
29405270 Cisalles per tallar bardisses, cisalles per

tallar gespa i desherbadores, amb motor
elèctric, d’ús manual

29405290 Eines electromecàniques, amb motor
elèctric, d’ús manual, ncaa

29406 Eines per a soldadura blana, forta o
autògena i màquines i aparells per
trempar superfícies i projecció en calent

294060 Eines per a soldadura blana, forta o
autògena i màquines i aparells per
trempar superfícies i projecció en calent

29406013 Bufadors manuals de gas per soldar o per
trempar superfícies

29406015 Màquines i aparells de gas per soldar o
per trempar superfícies

29406017 Màquines i aparells per soldar (llevat de
gas i electrotèrmics)

29431285 Màquines eina ncaa per treballar la fusta,
el suro, l’os, el cautxú endurit, el plàstic o
matèries dures similars

29431287 Màquines i aparells amb una funció
pròpia per treballar la fusta o el suro,
ncaa

29411 Màquines eina elèctriques portàtils amb
els components

294111 Màquines eina elèctriques portàtils

29411103 Màquines eina elèctriques portàtils
pneumàtiques rotatives

29411105 Màquines eina elèctriques portàtils
pneumàtiques, excepte les rotatives

29411107 Serres o serres de trepar de cadena, amb
motor incorporat no elèctric

29411109 Màquines eina pneumàtiques d’ús
manual, hidràuliques o amb motor no
elèctric, excepte les serres o serres de
trepar de cadena

294111 Màquines eina elèctriques portàtils

29411113 Trepants, que funcionin sense font
d’energia externa, d’ús manual

29411115 Trepants electropneumàtics d’ús manual
29411117 Trepants no electropneumàtics d’ús

manual
29411123 Serres de trepar, amb motor elèctric, d’ús

manual
29411125 Serres circulars, amb motor elèctric, d’ús

manual
29411127 Serres i serres de trepar, excepte les

circulars amb motor elèctric, d’ús manual
29411133 Eines electromecàniques utilitzades per a

matèries tèxtils, d’ús manual, ncaa
29411135 Eines amb bateria d’ús manual ncaa
29411151 Esmoladores angulars, amb motor

elèctric, d’ús manual
29411153 Escatadores de banda, amb motor

elèctric, d’ús manual
29411155 Esmoladores i escatadores de banda,

amb motor elèctric, d’ús manual, ncaa
29411157 Planejadores, amb motor elèctric, d’ús

manual
29411180 Cisalles per tallar bardisses, cisalles per

tallar gespa i desherbadores, amb motor
elèctric, d’ús manual

29411190 Eines electromecàniques, amb motor
elèctric, d’ús manual, ncaa

29432 Eines per a soldadura blana, forta o
autògena i màquines i aparells per
trempar superfícies i projecció en calent

294320 Eines per a soldadura blana, forta o
autògena i màquines i aparells per
trempar superfícies i projecció en calent

29432013 Bufadors manuals de gas per soldar o per
trempar superfícies

29432015 Màquines i aparells de gas per soldar o
per trempar superfícies

29432017 Màquines i aparells per soldar, excepte
de gas i electrotèrmics
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29406023 Soldadors i pistoles, per a soldadura forta
o per a soldadura blana

29406025 Màquines i aparells per a soldadura forta
o per a soldadura blana (llevat de solda-
dors i pistoles per soldar)

29406030 Màquines i aparells per soldar metalls per
resistència, totalment o parcialment
automàtics

29406043 Màquines i aparells per soldar metalls per
resistència fins al topall

29406045 Màquines i aparells per soldar metalls per
resistència (llevat dels automàtics i per
soldar fins al topall)

29406050 Màquines i aparells d’arc o de raig de
plasma per soldar metalls, totalment o
parcialment, automàtics

29406063 Màquines i aparells d’arc o de raig de
plasma per soldar metalls i manuals amb
elèctrodes recoberts

29406065 Màquines i aparells d’arc o de raig de
plasma per soldar metalls (llevat dels
automàtics i manuals amb elèctrodes
recoberts)

29406070 Maquines i aparells per soldar metalls
ncaa

29406083 Màquines i aparells per soldar matèries
plàstiques per resistència

29406085 Màquines i aparells per soldar altres
materials (llevat dels metalls) ncaa

29407 Components i accessoris de màquines
eina

29407 Components i accessoris de màquines
eina

29407 Components i accessoris de màquines
eina

294071 Portaeines i capçals de roscar retracta-
bles automàticament

29407133 Mandrins, pinces i maniguets

29407135 Portaeines per a torns
29407153 Mandrins de trepar
29407155 Portaeines ncaa
29407170 Capçals de roscar retractables automàti-

cament
294072 Portapeces per a màquines eina
29407230 Muntatges de mecanitzat i els seus

conjunts de components estàndards
29407253 Mandrins i plats per a torns
29407255 Portapeces per a torns ncaa
29407273 Cargols de banc
29407275 Portapeces ncaa
294073 Dispositius divisors i altres dispositius

especials per muntar a les màquines eina
29407300 Dispositius divisors i altres dispositius

especials per muntar a les màquines eina
294074 Components i accessoris de màquines

eina per treballar els metalls
29407430 Components i accessoris de torns,

centres mecanitzats, esmoladores,
planejadores i màquines eina que
treballen mitjançant làser

29432023 Soldadors i pistoles, per a soldadura forta
o per a soldadura blana

29432025 Màquines i aparells per a soldadura forta
o per a soldadura blana, excepte de
soldadors i pistoles per soldar

29432030 Màquines i aparells per soldar metalls per
resistència, totalment o parcialment
automàtics

29432043 Màquines i aparells per soldar metalls per
resistència fins al topall

29432045 Màquines i aparells per soldar metalls per
resistència, excepte els automàtics i per
soldar fins al topall

29432050 Màquines i aparells d’arc o de raig de
plasma per soldar metalls, totalment o
parcialment, automàtics

29432063 Màquines i aparells d’arc o de raig de
plasma per soldar metalls i manuals amb
elèctrodes recoberts

29432065 Màquines i aparells d’arc o de raig de
plasma per soldar metalls, excepte els
automàtics i manuals amb elèctrodes
recoberts

29432070 Maquines i aparells per soldar metalls
ncaa

29432083 Màquines i aparells per soldar matèries
plàstiques per resistència

29432085 Màquines i aparells per soldar altres
materials, excepte els metalls ncaa

29411 Màquines eina elèctriques portàtils amb
els components

29424 Components i accessoris de màquines
eina per treballar els metalls

29433 Components i accessoris de màquines
eina

294331 Portaeines i capçals de roscar retracta-
bles automàticament per a màquines eina

29433133 Mandrins, pinces i maniguets per a
màquines eina

29433135 Portaeines per a torns
29433150 Mandrins de trepar i portaeines ncaa
29433150 Mandrins de trepar i portaeines ncaa
29433170 Capçals de roscar retractables automàti-

cament per a màquines eina
294332 Portapeces per a màquines eina
29433230 Portapeces, muntatges de mecanitzat i

els conjunts de components estàndards
29433250 Portapeces, mandrins i plats per a torns
29433250 Portapeces, mandrins i plats per a torns
29433270 Cargols de banc i portapeces ncaa
29433270 Cargols de banc i portapeces ncaa
294333 Dispositius divisors i altres dispositius

especials per muntar a les màquines eina
29433300 Dispositius divisors i altres dispositius

especials per muntar a les màquines eina
294240 Components i accessoris de màquines

eina per treballar els metalls
29424030 Components i accessoris de màquines

eina per treballar metalls per arrencada
mitjançant làser, ultrasons o mitjans
similars
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29424050 Components i accessoris de màquines
eina per enrotllar, corbar, plegar, redre-
çar, aplanar, cisallar, punxonar, entallar
metalls, ncaa

294334 Components i accessoris de màquines
eina per treballar la fusta, el suro, la
pedra, el cautxú endurit i materials durs
similars

29433430 Components i accessoris de màquines
per treballar la ceràmica, la pedra i el
formigó

29433450 Components i accessoris de màquines
per treballar la fusta, el suro, el cautxú
endurit i materials durs similars

294112 Components de màquines eina elèctri-
ques portàtils

29411240 Components de serres elèctriques
portàtils i altres components de màquines
eina portàtils amb motor incorporat,
excepte components de màquines eina
elèctriques pneumàtiques

29411250 Components de màquines eina elèctri-
ques portàtils pneumàtiques

294112 Components de màquines eina elèctri-
ques portàtils

29411250 Components de màquines eina elèctri-
ques portàtils pneumàtiques

294335 Components d’altres tipus de màquines
eina

29433530 Components de màquines i aparells per
soldar, encara que puguin tallar

29433550 Components de màquines i aparells per
soldar mitjançant làser, feixos de llum i
similars

29429 Serveis industrials per a la fabricació,
instal·lació, reparació i manteniment de
màquines eina per treballar els metalls

29439 Serveis industrials per a la fabricació,
instal·lació, manteniment i reparació de
màquines eina per treballar la fusta, el
suro, la pedra, el cautxú endurit i materi-
als durs similars

294291 Serveis d’instal·lació de màquines eina
per treballar els metalls

294391 Serveis d’instal·lació de màquines eina
per treballar la fusta, el suro, la pedra, el
cautxú endurit i materials durs similars

29429100 Serveis d’instal·lació de màquines eina
per treballar els metalls

29439100 Serveis d’instal·lació de màquines eina
per treballar la fusta, el suro, la pedra, el
cautxú endurit i materials durs similars

294292 Serveis de reparació i manteniment de
màquines eina per treballar els metalls

294392 Serveis de manteniment i reparació de
màquines eina per treballar la fusta, el
suro, la pedra, el cautxú endurit i materi-
als durs similars

29429200 Serveis de reparació i manteniment de
màquines eina per treballar els metalls

29407450 Components i accessoris de màquines
per forjar, estampar, embotir i operacions
similars, metalls

294075 Components i accessoris de màquines
eina per treballar la pedra, la ceràmica, el
formigó, la fusta, el suro, el cautxú endurit
i materials durs similars

29407530 Components i accessoris de màquines
per treballar la ceràmica, la pedra i el
formigó

29407550 Components i accessoris de màquines
per treballar la fusta, el suro, el cautxú
endurit i materials durs similars

294076 Components d’eines pneumàtiques,
hidràuliques o amb motor no elèctric,
d’ús manual

29407630 Components d’eines amb motor no
elèctric, d’ús manual

29407650 Components d’eines pneumàtiques o
hidràuliques, d’ús manual

294077 Components d’eines electromecàniques
amb motor elèctric, d’ús manual

29407700 Components d’eines electromecàniques
amb motor elèctric, d’ús manual

294078 Components de màquines i aparells per
soldar

29407830 Components de màquines i aparells per
soldar, encara que puguin tallar

29407850 Components de màquines i aparells per
soldar mitjançant làser, feixos de llum i
similars

29409 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de màquines eina

29409 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de màquines eina

294091 Serveis d’instal·lació de màquines eina

294091 Serveis d’instal·lació de màquines eina

29409100 Serveis d’instal·lació de màquines eina

29409100 Serveis d’instal·lació de màquines eina

294092 Serveis de reparació i manteniment de
màquines eina

294092 Serveis de reparació i manteniment de
màquines eina

29409200 Serveis de reparació i manteniment de
màquines eina
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29439200 Serveis de manteniment i reparació de
màquines eina per treballar la fusta, el
suro, la pedra, el cautxú endurit i materi-
als durs similars

29419 Serveis industrials per a la fabricació de
màquines eina elèctriques portàtils

294199 Serveis industrials per a la fabricació de
màquines eina elèctriques portàtils

29419900 Serveis industrials per a la fabricació de
màquines eina elèctriques portàtils

294299 Serveis industrials per a la fabricació de
màquines eina per treballar els metalls

29429900 Serveis industrials per a la fabricació de
màquines eina per treballar els metalls

294399 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres tipus de màquines eina

29439900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres tipus de màquines eina

295199 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària per a les indústries metal·-
lúrgiques

29519900 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària per a les indústries metal·-
lúrgiques

29522730 Retroexcavadores, pales mecàniques,
excavadores, carregadores i pales
carregadores, ncaa

29522730 Retroexcavadores, pales mecàniques,
excavadores, carregadores i pales
carregadores, ncaa

295299 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària per a les indústries extractives
i de la construcció

29529900 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària per a les indústries extractives
i de la construcció

29531400 Màquines i aparells per a la producció de
vi, sidra, sucs de fruites i begudes
similars

29531400 Màquines i aparells per a la producció de
vi, sidra, sucs de fruites i begudes
similars

29531400 Màquines i aparells per a la producció de
vi, sidra, sucs de fruites i begudes
similars

29532130 Components de munyidores i de màqui-
nes i aparells per a la indústria làctia

29532130 Components de munyidores i de màqui-
nes i aparells per a la indústria làctia

295399 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària per a les indústries de
l’alimentació, begudes i tabac

29539900 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària per a les indústries de
l’alimentació, begudes i tabac

29541450 Telers tipus Cotton i Paget, màquines
rectilínies de punt, màquines de cosit per
cadeneta i telers d’ordit

29541450 Telers tipus Cotton i Paget, màquines
rectilínies de punt, màquines de cosit per
cadeneta i telers d’ordit

29409200 Serveis de reparació i manteniment de
màquines eina

29522733 Retroexcavadores

29522735 Pales mecàniques excavadores, carrega-
dores i pales carregadores, ncaa

29531433 Premses i espremedores per a la produc-
ció de vi

29531435 Premses i espremedores (excepte per a
la producció de vi)

29531450 Màquines i aparells per a la producció de
vi, sidra, sucs de fruites o begudes
similars (llevat de premses i espremedo-
res)

29532133 Components de munyidores

29532135 Components de màquines i aparells per a
la indústria làctia (llevat dels components
de munyidores)

29541453 Tricotoses i altres màquines rectilínies de
punt, màquines de cosit per cadeneta

29541455 Telers d’ordit (inclosos els de Raschel)
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29542350 Màquines de cosir industrials automàti-
ques, excepte les unitats automàtiques

29542350 Màquines de cosir industrials automàti-
ques, excepte les unitats automàtiques

295499 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària per a les indústries tèxtils, de
la confecció i del cuir

29549900 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària per a les indústries tèxtils, de
la confecció i del cuir

295599 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària per a les indústries del paper i
del cartó

29559900 Serveis industrials per a la fabricació de
maquinària per a les indústries del paper i
del cartó

29561493 Màquines i aparells per imprimir matèries
tèxtils ncaa

29561495 Màquines i aparells per imprimir ncaa,
incloses les màquines per imprimir per
raig de tinta

29562310 Màquines per emmotllar per injecció
cautxú o plàstics

29562310 Màquines per emmotllar per injecció
cautxú o plàstics

29562382 Màquines per a la transformació de
resines reactives

29562384 Màquines per a la fabricació de produc-
tes esponjosos o cel·lulars, excepte per a
la transformació de resines reactives

29562391 Màquines per fragmentar el cautxú o el
plàstic

29562393 Màquines mescladores, malaxadores i
agitadores per treballar el cautxú o el
plàstic

29562395 Màquines talladores i peladores per
treballar el cautxú o el plàstic o per
fabricar productes d’aquestes matèries

29562397 Màquines i aparells per treballar el cautxú
o el plàstic o per a la fabricació de
productes d’aquestes matèries, ncaa

29562473 Motlles per a cautxú, per a emmotllament
per injecció o per compressió

29562475 Motlles per a plàstic, per a emmotllament
per injecció o per compressió

29562593 Màquines i aparells mecànics per al
muntatge ncaa, excepte els robots

29562595 Màquines i aparells mecànics per a la
manipulació ncaa, excepte els robots

29562597 Altres màquines i aparells mecànics ncaa
295699 Serveis industrials per a la fabricació

d’altres tipus de maquinària per a usos
específics

29569900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres tipus de maquinària per a usos
específics

296099 Serveis industrials per a la fabricació
d’armes i municions

29542353 Màquines de cosir industrials, de repunt,
no automàtiques

29542355 Màquines de cosir industrials, no automà-
tiques (llevat de les de repunt)

29561490 Màquines i aparells per imprimir ncaa
(incloses les màquines per imprimir per
raig de tinta)

29561490 Màquines i aparells per imprimir ncaa
(incloses les màquines per imprimir per
raig de tinta)

29562313 Màquines per emmotllar per injecció
cautxú

29562315 Màquines per emmotllar per injecció
plàstics

29562383 Màquines per a la fabricació de produc-
tes esponjosos o cel·lulars

29562383 Màquines per a la fabricació de produc-
tes esponjosos o cel·lulars

29562385 Màquines i aparells per treballar el cautxú
o el plàstic o per a la fabricació de
productes d’aquestes matèries, ncaa

29562385 Màquines i aparells per treballar el cautxú
o el plàstic o per a la fabricació de
productes d’aquestes matèries, ncaa

29562385 Màquines i aparells per treballar el cautxú
o el plàstic o per a la fabricació de
productes d’aquestes matèries, ncaa

29562385 Màquines i aparells per treballar el cautxú
o el plàstic o per a la fabricació de
productes d’aquestes matèries, ncaa

29562470 Motlles per a cautxú o plàstic, per a
emmotllament per injecció o per com-
pressió

29562470 Motlles per a cautxú o plàstic, per a
emmotllament per injecció o per com-
pressió

29562590 Màquines i aparells mecànics ncaa

29562590 Màquines i aparells mecànics ncaa

29562590 Màquines i aparells mecànics ncaa



524 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1
Codi Descripció Codi Descripció

29609900 Serveis industrials per a la fabricació
d’armes i municions

29711530 Ventiladors

29711530 Ventiladors

29719 Serveis industrials per a la fabricació,
instal·lació, reparació i manteniment
d’aparells electrodomèstics professionals

297190 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment d’aparells electrodomèstics profes-
sionals

29719000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment d’aparells electrodomèstics profes-
sionals

297199 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells electrodomèstics

29719900 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells electrodomèstics

29729 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells domèstics no elèctrics

297299 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells domèstics no elèctrics

29729900 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells domèstics no elèctrics

30012183 Fotocalcadores, diazocopiadores i altres
fotocopiadores de contacte

30012185 Fotocopiadores amb sistema òptic,
termocopiadores, excepte fotocopiado-
res electrostàtiques i impressores
tèrmiques

30012393 Aparells d’autoservei:enregistradores
automàtiques

30012399 Altres màquines i aparells d’oficina ncaa
300199 Serveis industrials per a la fabricació de

màquines d’oficina amb els components
30019900 Serveis industrials per a la fabricació de

màquines d’oficina amb els components
30022 Serveis de muntatge de mòduls informà-

tics
300220 Serveis de muntatge de mòduls informà-

tics
30022000 Serveis de muntatge de mòduls informà-

tics
31102230 Motors de corrent altern monofàsics,

amb una potència superior a 37,5 W i
inferior o igual a 750 W

31102230 Motors de corrent altern monofàsics,
amb una potència superior a 37,5 W i
inferior o igual a 750 W

31102230 Motors de corrent altern monofàsics,
amb una potència superior a 37,5 W i
inferior o igual a 750 W

31102540 Motors de corrent altern polifàsics amb
una potència superior a 75 kW i inferior i
igual a 375 kW

31102540 Motors de corrent altern polifàsics amb
una potència superior a 75 kW i inferior i
igual a 375 kW

31102560 Motors de corrent altern polifàsics amb
una potència superior a 375 kW i inferior
o igual a 750 kW

29711533 Ventiladors de sostre,
de potència <= 125 W

29711535 Ventiladors (llevat dels de sostre) de
potència <= 125 W

30012150 Fotocopiadores, fotocalcadores i
diazocopiadores

30012190 Fotocopiadores ncaa i termocopiadores

30012390 Altres màquines d’oficina ncaa

30012390 Altres màquines d’oficina ncaa

31102231 Motors de corrent altern monofàsics, 37,5
W < potència <= 75 W

31102233 Motors de corrent altern monofàsics, 75
W < potència <= 375 W

31102235 Motors de corrent altern monofàsics, 375
W < potència <= 750 W

31102541 Motors de corrent altern (llevat de tracció)
polifàsics, 75 kW < potència <= 375 kW,
<= 1.000 V

31102543 Motors de corrent altern (llevat de tracció)
polifàsics, 75 kW < potència <= 375 kW,
> 1.000 V

31102561 Motors de corrent altern (llevat de tracció)
polifàsics, 375 kW < potència <= 750 kW,
<= 1.000 V
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31102560 Motors de corrent altern polifàsics amb
una potència superior a 375 kW i inferior
o igual a 750 kW

31104330 Transformadors ncaa amb una potència
superior a 16 kVA i inferior o igual a 500
kVA

31104330 Transformadors ncaa amb una potència
superior a 16 kVA i inferior o igual a 500
kVA

31104350 Transformadors ncaa amb una potència
superior a 500 kVA

31104350 Transformadors ncaa amb una potència
superior a 500 kVA

31104350 Transformadors ncaa amb una potència
superior a 500 kVA

311099 Serveis industrials per a la fabricació de
motors elèctrics, transformadors i
generadors

31109900 Serveis industrials per a la fabricació de
motors elèctrics, transformadors i
generadors

31202230 Disjuntors d’una tensió inferior o igual a
1000 V i d’una intensitat inferior o igual a
63 A

31202230 Disjuntors d’una tensió inferior o igual a
1000 V i d’una intensitat inferior o igual a
63 A

31202250 Disjuntors d’una tensió inferior o igual a
1000 V i d’una intensitat superior a 63 A

31202250 Disjuntors d’una tensió inferior o igual a
1000 V i d’una intensitat superior a 63 A

31202250 Disjuntors d’una tensió inferior o igual a
1000 V i d’una intensitat superior a 63 A

31202450 Relés i contactors d’una tensió superior a
60 V i inferior o igual a 1.000 V, relés ncaa

31202450 Relés i contactors d’una tensió superior a
60 V i inferior o igual a 1.000 V, relés ncaa

31202450 Relés i contactors d’una tensió superior a
60 V i inferior o igual a 1.000 V, relés ncaa

31202450 Relés i contactors d’una tensió superior a
60 V i inferior o igual a 1.000 V, relés ncaa

31202450 Relés i contactors d’una tensió superior a
60 V i inferior o igual a 1.000 V, relés ncaa

31202600 Portalàmpades d’una tensió inferior o
igual a 1.000 V

31202600 Portalàmpades d’una tensió inferior o
igual a 1.000 V

31202751 Endolls per a ús industrial d’una tensió
inferior o igual a 1000 V

31202752 Connectors d’endolls per a ús domèstic
d’una tensió inferior o igual a 1000 V

31202753 Endolls per a ús domèstic d’una tensió
inferior o igual a 1000 V

31202755 Connectors circulars d’una tensió inferior
o igual a 1000 V

31202756 Connectors rectangulars d’una tensió
inferior o igual a 1000 V

31102563 Motors de corrent altern (llevat de tracció)
polifàsics, 375 kW < potència <= 750 kW,
> 1.000 V

31104333 Transformadors ncaa de mesura, 16 kVA
< potència <= 500 kVA

31104335 Transformadors ncaa (llevat dels de
mesura) 16 kVA < potència <= 500 kVA

31104353 Transformadors ncaa de mesura, 500
kVA < potència <= 1.600 kVA

31104355 Transformadors ncaa, potència > 1.600
kVA

31104357 Transformadors ncaa (llevat dels de
mesura) potència > 500 kVA

31202233 Disjuntors miniatura, tensió <= 1.000 V,
intensitat <= 63 A

31202235 Disjuntors (llevat dels miniatura) tensió <=
1.000 V, intensitat <= 63 A

31202253 Disjuntors miniatura, tensió <= 1.000 V,
intensitat > 63 A

31202255 Disjuntors tancats, tensió <= 1.000 V,
intensitat > 63 A

31202257 Disjuntors oberts, tensió <= 1.000 V,
intensitat > 63 A

31202451 Relès, 60 V < tensió <= 1.000 V, 2 A <
intensitat > 16 A

31202453 Relès, 60 V < tensió <= 1.000 V, 16 A <
intensitat <= 125 A

31202455 Relès, 60 V < tensió <= 1.000 V, intensitat
> 125 A

31202457 Relès de temps

31202459 Relès (llevat dels de temps) ncaa

31202603 Portalàmpades, tensió <= 1.000 V,
làmpades incandescents

31202605 Portalàmpades, tensió <= 1.000 V,
làmpades fluorescents

31202750 Clavilles i preses de corrent (llevat de
connectors coaxials) i per a circuits
impresos, tensió <= 1.000 V

31202750 Clavilles i preses de corrent (llevat de
connectors coaxials) i per a circuits
impresos, tensió <= 1.000 V

31202750 Clavilles i preses de corrent (llevat de
connectors coaxials) i per a circuits
impresos, tensió <= 1.000 V

31202750 Clavilles i preses de corrent (llevat de
connectors coaxials) i per a circuits
impresos, tensió <= 1.000 V

31202750 Clavilles i preses de corrent (llevat de
connectors coaxials) i per a circuits
impresos, tensió <= 1.000 V
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31202757 Connectors per a fibra òptica d’una
tensió inferior o igual a 1000 V

31202758 Connectors ncaa d’una tensió inferior o
igual a 1000 V

312099 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells de distribució i control elèctrics

31209900 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells de distribució i control elèctrics

31301373 Conductors elèctrics amb o sense peces
de connexió d’una tensió igual a 1.000 V

31301375 Conductors elèctrics amb o sense peces
de connexió d’una tensió superior a 80 V i
inferior a 1.000 V

31309 Serveis industrials per a la fabricació de
fils i cables elèctrics aïllats

313099 Serveis industrials per a la fabricació de
fils i cables elèctrics aïllats

31309900 Serveis industrials per a la fabricació de
fils i cables elèctrics aïllats

31402250 Acumuladors elèctrics de plom que
funcionin amb electròlit líquid ncaa,
excepte els de tracció i per a l’arrencada
de motors d’èmbol

31402250 Acumuladors elèctrics de plom que
funcionin amb electròlit líquid ncaa,
excepte els de tracció i per a l’arrencada
de motors d’èmbol

31402270 Acumuladors elèctrics de plom que
funcionin amb electròlit fix ncaa, excepte
els de tracció i per a l’arrencada de
motors d’èmbol

31402270 Acumuladors elèctrics de plom que
funcionin amb electròlit fix ncaa, excepte
els de tracció i per a l’arrencada de
motors d’èmbol

31402350 Acumuladors elèctrics de níquel-cadmi,
excepte els tancats hermèticament i els
de tracció

31402350 Acumuladors elèctrics de níquel-cadmi,
excepte els tancats hermèticament i els
de tracció

31409 Serveis industrials per a la fabricació
d’acumuladors i piles elèctriques

314099 Serveis industrials per a la fabricació
d’acumuladors i piles elèctriques

31409900 Serveis industrials per a la fabricació
d’acumuladors i piles elèctriques

31502100 Làmpades elèctriques portàtils que
funcionin amb piles, acumuladors o
magnetos

31502100 Làmpades elèctriques portàtils que
funcionin amb piles, acumuladors o
magnetos

31503300 Projectors i focus

31202750 Clavilles i preses de corrent (llevat de
connectors coaxials) i per a circuits
impresos, tensió <= 1.000 V

31202750 Clavilles i preses de corrent (llevat de
connectors coaxials) i per a circuits
impresos, tensió <= 1.000 V

31301370 Conductors elèctrics ncaa, amb peces de
connexió o sense, 80 V < tensió <= 1.000 V

31301370 Conductors elèctrics ncaa, amb peces de
connexió o sense, 80 V < tensió <= 1.000 V

31402253 Acumuladors elèctrics de plom (llevat
dels de tracció) (excepte per a l’arrencada
de motors d’èmbol) que funcionin amb
electròlit líquid, estacionaris

31402255 Acumuladors elèctrics de plom (llevat
dels de tracció) (excepte per a l’arrencada
de motors d’èmbol) que funcionin amb
electròlit líquid, no estacionaris

31402273 Acumuladors elèctrics de plom (llevat
dels de tracció) (excepte per a l’arrencada
de motors d’èmbol) (llevat que funcionin
amb electròlit líquid) estacionaris

31402275 Acumuladors elèctrics de plom (llevat
dels de tracció) (excepte per a l’arrencada
de motors d’èmbol) (llevat que funcionin
amb electròlit líquid) no estacionaris

31402353 Acumuladors elèctrics de níquel-cadmi
(llevat dels tancats hermèticament) (llevat
dels de tracció) estacionaris

31402355 Acumuladors elèctrics de níquel-cadmi
(llevat dels tancats hermèticament ) (llevat
dels de tracció) no estacionaris

31502103 Làmpades elèctriques portàtils que
funcionin amb piles, acumuladors o
magnetos, il·luminació d’emergència

31502105 Làmpades elèctriques portàtils que
funcionin amb piles, acumuladors o
magnetos (llevat d’il·luminació d’emer-
gència)

31503303 Projectors per a làmpades d’incandes-
cència
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31503300 Projectors i focus

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa
31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31503430 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa

31504250 Components d’aparells d’il·luminació,
ncaa, excepte de vidre i plàstic

31504250 Components d’aparells d’il·luminació,
ncaa, excepte de vidre i plàstic

31504250 Components d’aparells d’il·luminació,
ncaa, excepte de vidre i plàstic

31509 Serveis industrials per a la fabricació de
llums elèctrics i aparells d’il·luminació

315099 Serveis industrials per a la fabricació de
llums elèctrics i aparells d’il·luminació

31509900 Serveis industrials per a la fabricació de
llums elèctrics i aparells d’il·luminació

31619 Serveis industrials per a la fabricació i la
instal·lació de material elèctric, ncaa, per a
motors, vehicles automòbils i motocicletes

31503305 Projectors per a làmpades (llevat de les
d’incandescència)

31503433 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa, per
a il·luminació d’escenaris

31503435 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa, per
a exteriors i jardins, làmpades d’incan-
descència

31503437 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa, per
a exteriors i jardins, làmpades (llevat de
les d’incandescència)

31503441 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa, per
a il·luminació de carreteres (decorativa
per a zones de vianants), làmpades
d’incandescència

31503442 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa, per
a il·luminació de carreteres (decorativa
per a zones de vianants), làmpades
fluorescents

31503443 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa, per
a il·luminació de carreteres (decorativa
per a zones de vianants), làmpades ncaa

31503444 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa, per
a il·luminació de carreteres (no decorativa
per a zones de vianants), làmpades
d’incandescència

31503445 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa, per
a il·luminació de carreteres (no decorativa
per a zones de vianants), làmpades
fluorescents

31503446 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa, per
a il·luminació de carreteres (no decorativa
per a zones de vianants), làmpades de
sodi a alta pressió

31503447 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa, per
a il·luminació de carreteres (no decorativa
per a zones de vianants), làmpades de
sodi a baixa pressió

31503448 Aparells elèctrics d’enllumenat ncaa, per
a il·luminació de carreteres (no decorativa
per a zones de vianants), làmpades  ncaa

31503453 Il·luminació de túnels
31503455 Il·luminació per a senyalització marítima,

fluvial i aèria
31503459 Altres aparells elèctrics d’enllumenat,

ncaa
31504253 Rails per a aparells d’enllumenat elèctric i

els seus components
31504255 Pantalles de paper i cartó

31504257 Altres components de làmpades elèctri-
ques i aparells elèctrics per penjar
(excepte per a les vies públiques)
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316190 Serveis d’instal·lació de material elèctric,
ncaa, per a motors, vehicles automòbils i
motocicletes

31619000 Serveis d’instal·lació de material elèctric,
ncaa, per a motors, vehicles automòbils i
motocicletes

316199 Serveis industrials per a la fabricació de
materials elèctric per a motors i vehicles,
ncaa

31619900 Serveis industrials per a la fabricació de
materials elèctric per a motors i vehicles,
ncaa

31621370 Màquines i aparells de galvanotècnia,
d’electròlisi o electroforesi

31621370 Màquines i aparells de galvanotècnia,
d’electròlisi o electroforesi

31621390 Màquines elèctriques rotatives i aparells
elèctrics amb funció pròpia ncaa

31621390 Màquines elèctriques rotatives i aparells
elèctrics amb funció pròpia ncaa

316299 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres tipus d’equips i materials elèctrics

31629900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres tipus d’equips i materials elèctrics

32105125 Díodes, excepte els fotodíodes i dels
díodes emissors de llum

32105125 Díodes, excepte els fotodíodes i dels
díodes emissors de llum

321061 Targetes provistes de circuits integrats
electrònics (targetes intel·ligents)

321062 Altres circuits integrats i microestructures
electròniques

32106215 Circuits integrats monolítics numèrics,
discos, sense retallar en microplaquetes

32106217 Circuits integrats monolítics numèrics,
microplaquetes (xips)

32106225 Memòria dinàmica de lectura-escriptura
d’accés aleatori de tipus MOS (D-RAMs),
amb una capacitat d’emmagatzematge
inferior o igual a 4 Mbits

32106227 Memòria dinàmica de lectura-escriptura
d’accés aleatori (D-RAMs), amb una
capacitat d’emmagatzematge superior a
4 Mbits

32106234 Memoria estática de lectura-escriptura
d’accés aleatori (S-RAMs) incloses les
Cache - RAMs

32106234 Memoria estática de lectura-escriptura
d’accés aleatori (S-RAMs) incloses les
Cache - RAMs

31621373 Màquines i aparells de galvanotècnia

31621375 Màquines i aparells d’electròlisi o electro-
foresi

31621393 Màquines elèctriques rotatives ncaa
(generadors per a taquimetria)

31621395 Altres màquines i aparells elèctrics amb
funció pròpia ncaa

32105120 Díodes no rectificadors de potència (llevat
dels fotodíodes i dels díodes emissors de
llum)

32105130 Díodes rectificadors de potència (llevat
dels fotodíodes i dels díodes emissors de
llum)

321060 Circuits integrats i microestructures
electròniques

321060 Circuits integrats i microestructures
electròniques

32106015 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, discos, sense
retallar en microplaquetes

32106017 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, microplaquetes
(xips)

32106025 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, memòria dinàmica
de lectura-escriptura d’accés aleatori (D-
RAMs), amb una capacitat d’emmagatze-
matge <= 4 Mbits

32106027 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, memòria dinàmica
de lectura-escriptura d’accés aleatori (D-
RAMs), amb una capacitat d’emmagatze-
matge > 4 Mbits

32106033 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, memòria estàtica
de lectura-escriptura d’accés aleatori, (S-
RAMs) 64 Kbits < capacitat d’emmagat-
zematge <= 256 Kbits

32106035 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, memòria estàtica
de lectura-escriptura d’accés aleatori (S-
RAMs) 256 Kbits < capacitat d’emmagat-
zematge <= 1 Mbit
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32106234 Memoria estática de lectura-escriptura
d’accés aleatori (S-RAMs) incloses les
Cache - RAMs

32106254 Memòria exclussivament de lectura,
programable, que es pugui  esborrar
mitjançant raigs ultraviolats (EPROMs)

32106254 Memòria exclussivament de lectura,
programable, que es pugui  esborrar
mitjançant raigs ultraviolats (EPROMs)

32106254 Memòria exclussivament de lectura,
programable, que es pugui  esborrar
mitjançant raigs ultraviolats (EPROMs)

32106265 Memòria exclussivament de lectura,
programables que es pugui esborrar
elèctricament, (E2PROMs), incloses les
FLASH E2 PROMS

32106269 Memòria exclussivament de lectura, ncaa

32106270 Circuits integrats monolítics numèrics,
microprocessadors

32106293 Circuits integrats monolítics numèrics
ncaa

32106295 Circuits integrats monolítics ncaa,
excepte els numèrics o digitals

32106297 Circuits integrats híbrids
32106100 Targetes provistes de circuits integrats

electrònics (targetes intel·ligents)
32106299 Microestructures electròniques

32109 Serveis relacionats amb la impressió de
circuits integrats electrònics i serveis
relacionats amb la fabricació de circuits
integrats electrònics

321091 Serveis relacionats amb la impressió de
circuits integrats electrònics

32109100 Serveis relacionats amb la impressió de
circuits integrats electrònics

321092 Serveis relacionats amb la fabricació de
circuits integrats electrònics

32109200 Serveis relacionats amb la fabricació de
circuits integrats electrònics

322099 Serveis industrials per a la fabricació de
transmissors de radiodifusió i televisió, i
d’aparells per a la radiotelefonia i radiote-
legrafia amb fils

32209900 Serveis industrials per a la fabricació de
transmissors de radiodifusió i televisió, i
d’aparells per a la radiotelefonia i radiote-
legrafia amb fils

32106037 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, memòria estàtica
de lectura-escriptura d’accés aleatori (S-
RAMs), amb una capacitat d’emmagatze-
matge > 1 Mbit

32106053 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, memòria exclusi-
vament de lectura, programable i que es
pugui esborrar mitjançant UV (EPROMs),
amb una capacitat d’emmagatzematge
<= 1 Mbit

32106055 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, memòria exclusi-
vament de lectura, programable i que es
pugui esborrar mitjançant UV (EPROMs),
1 Mbit < capacitat d’emmagatzematge
<= 4 Mbits

32106057 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, memòria exclusi-
vament de lectura, programable, que es
pugui esborrar mitjançant UV (EPROMs),
amb capacitat d’emmagatzematge > 4
Mbits

32106065 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, memòria exclusi-
vament de lectura, programable, que es
pugui esborrar elèctricament (E2PROMs)

32106069 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, memòries, ncaa

32106070 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, microprocessa-
dors

32106093 Circuits integrats monolítics numèrics o
digitals de tipus MOS, ncaa

32106095 Circuits integrats monolítics (llevat dels
numèrics o digitals)

32106097 Circuits integrats híbrids
32106099 Circuits integrats elèctrics i

microacoblats, ncaa
32106099 Circuits integrats elèctrics i

microacoblats, ncaa
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323099 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells de recepció, enregistrament i
reproducció de so i imatge

32309900 Serveis industrials per a la fabricació
d’aparells de recepció, enregistrament i
reproducció de so i imatge

33101170 Dispositius generadors de rajos X i
generadors de tensió ncaa, inclosos els
components i accessoris

33101170 Dispositius generadors de rajos X i
generadors de tensió ncaa, inclosos els
components i accessoris

331099 Serveis industrials per a la fabricació
d’equips i instruments medicoquirúrgics i
d’aparells ortopèdics

33109900 Serveis industrials per a la fabricació
d’equips i instruments medicoquirúrgics i
d’aparells ortopèdics

33203330 Calibres ncaa
33203330 Calibres ncaa
33205274 Manòmetres no electrònics d’espira o

membrana manomètrica metàl·lica,
excepte els destinats a aeronaus civiles

33205274 Manòmetres no electrònics d’espira o
membrana manomètrica metàl·lica,
excepte els destinats a aeronaus civiles

33205320 Cromatògrafs i aparells d’electroforesi
33205320 Cromatògrafs i aparells d’electroforesi
332099 Serveis industrials per a la fabricació

d’instruments i aparells de mesura,
verificació, control, navegació i altres fins,
excepte equips de control per a proces-
sos industrials

33209900 Serveis industrials per a la fabricació
d’instruments i aparells de mesura,
verificació, control, navegació i altres fins,
excepte equips de control per a proces-
sos industrials

33309 Serveis de reparació i manteniment
d’equips de control per a processos
industrials

333090 Serveis de reparació i manteniment
d’equips de control per a processos
industrials

33309000 Serveis de reparació i manteniment
d’equips de control per a processos
industrials

33403230 Aparells fotogràfics per a la preparació de
clixés o cilindres d’impremta

33403230 Aparells fotogràfics per a la preparació de
clixés o cilindres d’impremta

33403670 Aparells i materials per a laboratoris
fotogràfics o cinematogràfics ncaa;
negatoscopis

33403670 Aparells i materials per a laboratoris
fotogràfics o cinematogràfics ncaa;
negatoscopis

33101175 Dispositius generadors de rajos X,
generadors de tensió, ncaa (inclosos els
components i accessoris) ressonància
magnètica

33101179 Dispositius generadors de rajos X,
generadors de tensió, ncaa (inclosos els
components i accessoris) (llevat de la
ressonància magnètica)

33203335 Calibres estàtics
33203339 Calibres no estàtics
33205273 Manòmetres d’espira no electrònics per a

la mesura i regulació no automàtica de la
pressió dels pneumàtics

33205275 Manòmetres d’espira no electrònics
(excepte per a la mesura i regulació no
automàtica de la pressió dels pneumà-
tics)

33205323 Cromatògrafs
33205329 Aparells d’electroforesi

33403235 Aparells fotogràfics per a la preparació de
clixés o cilindres d’impremta, escànners

33403239 Aparells fotogràfics per a la preparació de
clixés o cilindres d’impremta (llevat dels
escànners)

33403675 Aparells i material per a laboratoris
fotogràfics o cinematogràfics ncaa,
plaques i pel·lícules per a revelatge

33403679 Aparells i material per a laboratoris
fotogràfics o cinematogràfics ncaa (llevat
de les plaques i pel·lícules per a revelatge)
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334091 Serveis d’instal·lació d’instruments
fotogràfics, cinematogràfics i òptics
professionals

334092 Serveis de reparació i manteniment
d’instruments fotogràfics, cinematogrà-
fics i òptics professionals

33409100 Serveis d’instal·lació d’instruments
fotogràfics, cinematogràfics i òptics
professionals

33409200 Serveis de reparació i manteniment
d’instruments fotogràfics, cinematogrà-
fics i òptics professionals

334099 Serveis industrials per a la fabricació
d’instruments d’òptica i equips fotogrà-
fics

33409900 Serveis industrials per a la fabricació
d’instruments d’òptica i equips fotogrà-
fics

33501150 Rellotges de butxaca i rellotges similars
elèctrics (fins i tot amb comptador de
temps i amb caixa de metalls preciosos o
xapats de metalls preciosos)

33501150 Rellotges de butxaca i rellotges similars
elèctrics (fins i tot amb comptador de
temps i amb caixa de metalls preciosos o
xapats de metalls preciosos)

33501150 Rellotges de butxaca i rellotges similars
elèctrics (fins i tot amb comptador de
temps i amb caixa de metalls preciosos o
xapats de metalls preciosos)

33501250 Rellotges de butxaca i similars elèctrics,
excepte amb caixa de metalls preciosos i
xapats de metalls preciosos

33501250 Rellotges de butxaca i similars elèctrics,
excepte amb caixa de metalls preciosos i
xapats de metalls preciosos

33501250 Rellotges de butxaca i similars elèctrics,
excepte amb caixa de metalls preciosos i
xapats de metalls preciosos

33501450 Rellotges de paret i de cucut, excepte els
elèctrics i els que porten un petit meca-
nisme de rellotgeria

33501450 Rellotges de paret i de cucut, excepte els
elèctrics i els que porten un petit meca-
nisme de rellotgeria

33501450 Rellotges de paret i de cucut, excepte els
elèctrics i els que porten un petit meca-
nisme de rellotgeria

33501460 Rellotges de piles ncaa, acumulador, amb
connexió a la xarxa elèctrica, distribució i
unificació del temps

33501460 Rellotges de piles ncaa, acumulador, amb
connexió a la xarxa elèctrica, distribució i
unificació del temps

33501460 Rellotges de piles ncaa, acumulador, amb
connexió a la xarxa elèctrica, distribució i
unificació del temps

334090 Serveis de reparació i manteniment
d’instruments fotogràfics, cinematogrà-
fics i òptics professionals

334090 Serveis de reparació i manteniment
d’instruments fotogràfics, cinematogrà-
fics i òptics professionals

33409000 Serveis de reparació i manteniment
d’instruments fotogràfics, cinematogrà-
fics i òptics professionals

33409000 Serveis de reparació i manteniment
d’instruments fotogràfics, cinematogrà-
fics i òptics professionals

33501153 Rellotges de butxaca i rellotges similars,
elèctrics (fins i tot amb comptador de
temps, amb caixa de metalls preciosos o
de xapats de metalls preciosos) amb
indicador mecànic

33501155 Rellotges de butxaca i rellotges similars,
elèctrics (fins i tot amb comptador de
temps, amb caixa de metalls preciosos o
de xapats de metalls preciosos) amb
indicador optoelectrònic

33501157 Rellotges de butxaca i rellotges similars,
elèctrics (fins i tot amb comptador de
temps, amb caixa de metalls preciosos o
de xapats de metalls preciosos) ncaa

33501253 Rellotges de butxaca i rellotges similars
elèctrics (excepte amb caixa de metalls
preciosos o de xapats de metalls precio-
sos) amb indicador mecànic

33501255 Rellotges de butxaca i rellotges similars
elèctrics (excepte amb caixa de metalls
preciosos o de xapats de metalls precio-
sos) amb indicador optoelectrònic

33501257 Rellotges de butxaca i rellotges similars
elèctrics (excepte amb caixa de metalls
preciosos o de xapats de metalls precio-
sos) ncaa

33501453 Rellotges de paret (llevat dels elèctrics i
cucuts) amb diagonal de l’esfera > 10 cm

33501455 Rellotges de paret (llevat dels elèctrics i
cucuts) amb diagonal de l’esfera <= 10
cm

33501457 Rellotges de paret, de cucut (llevat dels
que porten un petit mecanisme de
rellotgeria)

33501463 Rellotges de paret principals de distribu-
ció i unificació de temps

33501465 Rellotges de paret secundaris de distribu-
ció i unificació de temps

33501467 Rellotges ncaa, elèctrics (llevat dels de
distribució i unificació del temps)
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335029 Registradors d’assistència i datadors i
comptadors, parquímetres i interruptors
horaris amb mecanisme de rellotgeria

33502910 Registradors d’assistència, datadors i
comptadors

33502930 Parquímetres i altres comptadors de
temps ncaa, excepte els comptadors de
minuts i de segons

33502950 Comptadors de minuts i de segons
33502970 Interruptors horaris i altres aparells que

permeten accionar un dispositiu en un
moment determinat, ncaa

33502970 Interruptors horaris i altres aparells que
permeten accionar un dispositiu en un
moment determinat, ncaa

33502654 Caixes de rellotges i altres productes del
SA 91

33502654 Caixes de rellotges i altres productes del
SA 91

335099 Serveis industrials per a la fabricació de
rellotges

33509900 Serveis industrials per a la fabricació de
rellotges

34101153 Motors d’èmbol alternatiu o rotatiu
d’encesa per guspira (motors d’explosió)
per a la propulsió de motocicletes, d’una
cilindrada superior o igual a 250 cc i
inferior a 1.000 cc

34101155 Motors d’èmbol alternatiu o rotatiu
d’encesa per guspira (motors d’explosió)
per a la propulsió de vehicles (excepte
motocicletes), d’una cilindrada superior o
igual a 250 cc i inferior a < 1.000 cc

34102136 Vehicles automòbils (incloses les
autocaravanes) ncaa amb motor d’èmbol
alternatiu,  de cilindrada superior a 1.000
cc i inferior o igual a 1.500 cc

34102136 Vehicles automòbils (incloses les
autocaravanes) ncaa amb motor d’èmbol
alternatiu,  de cilindrada superior a 1.000
cc i inferior o igual a 1.500 cc

34109 Serveis d’instal·lació de subconjunts i
conjunts de construcció complets per a
vehicles automòbils dins del procés de
fabricació

341091 Serveis d’instal·lació de subconjunts per
a vehicles automòbils dins del procés de
fabricació

34109100 Serveis d’instal·lació de subconjunts per
a vehicles automòbils dins del procés de
fabricació

341092 Serveis d’instal·lació de conjunts de
construcció complets per a vehicles
automòbils dins del procés de fabricació

34109200 Serveis d’instal·lació de conjunts de
construcció complets per a vehicles
automòbils dins del procés de fabricació

34202103 Contenidors mòbils

335015 Registradors d’assistència, datadors i
comptadors; parquímetres, interruptors
horaris amb mecanisme de rellotgeria

33501510 Registradors d’assistència, datadors i
comptadors

33501530 Parquímetres i altres comptadors de
temps ncaa (llevat dels comptadors de
minuts i de segons)

33501550 Comptadors de minuts i de segons
33501575 Interruptors horaris per a canvi de tarifa

elèctrics o electrònics

33501579 Interruptors horaris i altres aparells que
permeten accionar un dispositiu en un
moment determinat, ncaa

33502653 Caixes i similars per a aparells de rellot-
geria, de metall

33502655 Caixes i similars per a aparells de rellot-
geria (llevat de les de metall)

34101150 Motors d’èmbol alternatiu o rotatiu
d’encesa per guspira (motors d’explosió)
per a la propulsió de vehicles, 250 cc <=
cilindrada < 1.000 cc

34101150 Motors d’èmbol alternatiu o rotatiu
d’encesa per guspira (motors d’explosió)
per a la propulsió de vehicles, 250 cc <=
cilindrada < 1.000 cc

34102135 Vehicles automòbils nous amb motor
d’èmbol d’encesa per guspira (motors
d’explosió), 1.000 cc < cilindrada <=
1.500 cc (llevat de les autocaravanes)

34102150 Autocaravanes noves amb motor d’èmbol
d’encesa per guspira (motors d’explosió),
1.000 cc < cilindrada <= 1.500 cc

34202100 Contenidors (inclosos els contenidors
cisterna i els contenidors dipòsit)
especialment projectats i equipats per a
un o diversos mitjans de transport



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 533

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1
Codi Descripció Codi Descripció

34202105 Contenidors marítims

34202107 Contenidors de residus

34202109 Contenidors ncaa

34202303 Semirremolcs per al transport de merca-
deries ncaa

34202305 Remolcs, amb un sol eix, per al transport
de mercaderies ncaa

34202309 Remolcs per al transport de mercaderies,
ncaa

34207 Serveis de recondicionament, muntatge,
equipament i carrosseries de vehicles
automòbils

342070 Serveis de recondicionament, muntatge,
equipament i carrosseries de vehicles
automòbils

34207000 Serveis de recondicionament, muntatge,
equipament i carrosseries de vehicles
automòbils

34208 Serveis d’equipament de caravanes i
habitatges mòbils

342080 Serveis d’equipament de caravanes i
habitatges mòbils

34208000 Serveis d’equipament de caravanes i
habitatges mòbils

34209 Serveis de reparació i manteniment de
contenidors

342090 Serveis de reparació i manteniment de
contenidors

34209000 Serveis de reparació i manteniment de
contenidors

34301103 Blocs de motor, cilindres, camises,
càrters i culates de motors d’èmbol
d’encesa per guspira (motors d’explosió),
excepte per a avions

34301105 Bieles, pistons i segments de pistons, de
motors d’èmbol d’encesa per guspira
(motors d’explosió), excepte per a avions

34301107 Carburadors, injectors i portainjectors per
a motors d’èmbol d’encesa per guspira
(motors d’explosió), excepte per a avions

34301109 Components de motors d’èmbol d’ence-
sa per guspira (motors d’explosió),
excepte per a avions, ncaa

34301203 Bieles, pistons i segments per a motors
d’èmbol d’encesa per compressió
(motors dièsel o semidièsel)

34301205 Injectors i portainjectors per a motors
d’èmbol d’encesa per compressió
(motors dièsel o semidièsel), per a
automòbils

34301207 Injectors i portainjectors per a motors
d’èmbol d’encesa per compressió
(motors dièsel o semidièsel), ncaa

34202100 Contenidors (inclosos els contenidors
cisterna i els contenidors dipòsit)
especialment projectats i equipats per a
un o diversos mitjans de transport

34202100 Contenidors (inclosos els contenidors
cisterna i els contenidors dipòsit)
especialment projectats i equipats per a
un o diversos mitjans de transport

34202100 Contenidors (inclosos els contenidors
cisterna i els contenidors dipòsit)
especialment projectats i equipats per a
un o diversos mitjans de transport

34202300 Remolcs i semiremolcs per al transport
de mercaderies ncaa

34202300 Remolcs i semiremolcs per al transport
de mercaderies ncaa

34202300 Remolcs i semiremolcs per al transport
de mercaderies ncaa

34301100 Components de motors d’èmbol d’ence-
sa per guspira (motors d’explosió)
(excepte per a avions)

34301100 Components de motors d’èmbol d’ence-
sa per guspira (motors d’explosió)
(excepte per a avions)

34301100 Components de motors d’èmbol d’ence-
sa per guspira (motors d’explosió)
(excepte per a avions)

34301100 Components de motors d’èmbol d’ence-
sa per guspira (motors d’explosió)
(excepte per a avions)

34301200 Components de motors ncaa (excepte
per a avions)

34301200 Components de motors ncaa (excepte
per a avions)

34301200 Components de motors ncaa (excepte
per a avions)
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34301209 Components per a motors d’èmbol
d’encesa per compressió (motors dièsel o
semidièsel) ncaa

34302080 Coixins de seguretat “airbags” amb
sistema per inflar incorporat

34302091 Dipòsits de combustible

34302093 Dispositius de climatització

34302095 Dispositius de suspensió, excepte dels
amortidors

34302097 Dispositius de transmissió, excepte de les
caixes de canvi i eixos

34302099 Altres components i accessoris ncaa per
a vehicles automòbils

34309 Serveis de muntatge de components i
accessoris de vehicles automòbils, ncaa

343090 Serveis de muntatge de components i
accessoris de vehicles automòbils, ncaa

34309000 Serveis de muntatge de components i
accessoris de vehicles automòbils, ncaa

351193 Serveis d’equipament de vaixells,
plataformes i artefactes flotants

35119350 Serveis d’equipament de vaixells,
plataformes i artefactes flotants

35121234 Embarcacions inflables, de pes unitari
inferior a 100 kg

35121234 Embarcacions inflables, de pes unitari
inferior a 100 kg

35201100 Locomotores i locotractors, amb submi-
nistrament exterior d’energia elèctrica

35201100 Locomotores i locotractors, amb submi-
nistrament exterior d’energia elèctrica

35201100 Locomotores i locotractors, amb submi-
nistrament exterior d’energia elèctrica

35201200 Locomotores dièsel elèctriques

35201200 Locomotores dièsel elèctriques

35201390 Locomotores, locotractors ncaa i tènders

35201390 Locomotores, locotractors ncaa i tènders

35201390 Locomotores, locotractors ncaa i tènders

35202030 Automotors i tramvies amb motor, amb
subministrament exterior d’energia
elèctrica i automotors de metros pesants
automàtics i tramvies i metros lleugers

35202030 Automotors i tramvies amb motor, amb
subministrament exterior d’energia
elèctrica i automotors de metros pesants
automàtics i tramvies i metros lleugers

35202030 Automotors i tramvies amb motor, amb
subministrament exterior d’energia
elèctrica i automotors de metros pesants
automàtics i tramvies i metros lleugers

34301200 Components de motors ncaa (excepte
per a avions)

34302070 Altres components i accessoris ncaa per
a vehicles automòbils

34302070 Altres components i accessoris ncaa per
a vehicles automòbils

34302070 Altres components i accessoris ncaa per
a vehicles automòbils

34302070 Altres components i accessoris ncaa per
a vehicles automòbils

34302070 Altres components i accessoris ncaa per
a vehicles automòbils

34302070 Altres components i accessoris ncaa per
a vehicles automòbils

351193 Serveis de desballestament de vaixells,
plataformes i artefactes flotants

35119300 Serveis de desballestament de vaixells,
plataformes i artefactes flotants

35121233 Embarcacions inflables, pes unitari <= 20
kg, longitud <= 2,5 m

35121235 Embarcacions inflables, 20 kg < pes
unitari < 100 kg, longitud > 2,5 m

35201103 Locomotores i locotractores, amb
subministrament exterior d’energia
elèctrica, de corrent continu <= 1.000 kW

35201105 Locomotores i locotractores, amb
subministrament exterior d’energia
elèctrica, de corrent continu > 1.000 kW,
de velocitat <= 250 km/h

35201107 Locomotores i locotractores, amb
subministrament exterior d’energia
elèctrica, de corrent continu > 1.000 kW,
de velocitat > 250 km/h

35201203 Locomotores dièsel elèctriques, de
corrent continu <= 1.000 kW

35201205 Locomotores dièsel elèctriques, de
corrent continu > 1.000 kW

35201393 Locomotores dièsel hidràuliques i dièsel
mecàniques, de corrent continu <= 1.000
kW

35201395 Locomotores dièsel hidràuliques i dièsel
mecàniques, de corrent continu > 1.000
kW

35201399 Locomotores i locotractores ncaa i
tènders

35202031 Automotors i tramvies amb motor, amb
subministrament exterior d’energia
elèctrica, d’alta velocitat => 250 km/h

35202033 Automotors i tramvies amb motor, amb
subministrament exterior d’energia
elèctrica, d’alta velocitat < 250 km/h

35202035 Automotors de metros pesats automàtics
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35202030 Automotors i tramvies amb motor, amb
subministrament exterior d’energia
elèctrica i automotors de metros pesants
automàtics i tramvies i metros lleugers

35203200 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars

35203200 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars

35203200 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars

35203200 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars

35203200 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars

35203200 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars

35203200 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars

353099 Serveis industrials per a la construcció
aeronàutica i espacial

35309900 Serveis industrials per a la construcció
aeronàutica i espacial

35419 Serveis industrials per a la fabricació de
motocicletes

354199 Serveis industrials per a la fabricació de
motocicletes

35419900 Serveis industrials per a la fabricació de
motocicletes

35429 Serveis industrials per a la fabricació de
bicicletes

354299 Serveis industrials per a la fabricació de
bicicletes

35429900 Serveis industrials per a la fabricació de
bicicletes

35439 Serveis industrials per a la fabricació,
reparació i manteniment de vehicles per a
persones amb discapacitat

354390 Serveis de reparació i manteniment de
vehicles per a persones amb discapacitat

35439000 Serveis de reparació i manteniment de
vehicles per a persones amb discapacitat

354399 Serveis industrials per a la fabricació de
vehicles per a persones amb discapacitat

35439900 Serveis industrials per a la fabricació de
vehicles per a persones amb discapacitat

35509 Serveis industrials per a la fabricació,
reparació i manteniment d’altres materials
de transport

35202037 Tramvies i metros lleugers

35203201 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars,
remolcats a una velocitat > 250 km/h

35203202 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars,
remolcats a una velocitat <= 250 km/h,
interurbans

35203203 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars,
remolcats a una velocitat <= 250 km/h,
suburbans

35203204 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars,
remolcats per metros pesats

35203205 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars,
remolcats per tramvies o metros lleugers

35203206 Vagons de passatgers, furgons d’equi-
patges, vagons de correus i altres vagons
especials, per a vies fèrries i similars,
remolcats per tramvies amb motor dièsel

35203209 Altres vagons especials ncaa, per a vies
fèrries o similars
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355090 Serveis de reparació i manteniment
d’altres materials de transport

35509000 Serveis de reparació i manteniment
d’altres materials de transport

355099 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres materials de transport

35509900 Serveis industrials per a la fabricació
d’altres materials de transport

36111175 Seients amb una carcassa de metall,
entapissats, per a oficina

36111179 Seients amb una carcassa de metall,
entapissats, ncaa

36111255 Seients amb carcassa de fusta, entapis-
sats, per a oficina

36111259 Seients amb carcassa de fusta, entapis-
sats, ncaa

36111305 Seients de jardí, sintètics
36111309 Altres seients, excepte de jardi, sintètics
36112 Serveis d’entapissat de cadires i altres

seients
361120 Serveis d’entapissat de cadires i altres

seients
36112000 Serveis d’entapissat de cadires i altres

seients
36119 Serveis industrials per a la fabricació,

reparació i manteniment de cadires i
altres seients

361190 Serveis de reparació i manteniment de
seients

36119000 Serveis de reparació i manteniment de
seients

361199 Serveis industrials per a la fabricació de
cadires i altres seients

36119900 Serveis industrials per a la fabricació de
cadires i altres seients

36121153 Taules metàl·liques ncaa, d’alçària inferior
o igual a 80 cm

36121155 Prestatgeries d’oficina i altres tipus de
mobiliari d’oficina, alçària inferior o igual a
80 cm

36121195 Mobles metàl·lics d’oficina d’elements
compostos per a separació, d’alçària
superior a 80 cm

36121199 Mobles metàl·lics d’oficina ncaa, d’alçària
superior a 80 cm

36121253 Mobles de fusta d’oficina ncaa, d’alçària
inferior o igual a 80 cm

36121255 Mobles de fusta d’oficina (armaris i
prestatgeries), ncaa, d’alçària inferior o
igual a 80 cm

36121273 Mobles de fusta d’oficina, compostos,
d’alçària superior a 80 cm

36121275 Mobles de fusta d’oficina (armaris i
prestatgeries), d’alçària superior a 80 cm

36121295 Mobles de fusta d’oficina, d’elements
compostos per a separació, alçària
superior a 80 cm

36121299 Mobles de fusta d’oficina ncaa, d’alçària
superior a 80 cm

36129 Serveis industrials per a la fabricació de
mobles d’oficina i d’establiments comer-
cials

36111170 Seients amb una carcassa de metall,
entapissats, ncaa

36111170 Seients amb una carcassa de metall,
entapissats, ncaa

36111250 Seients amb carcassa de fusta, entapis-
sats, ncaa

36111250 Seients amb carcassa de fusta, entapis-
sats, ncaa

36111300 Altres seients ncaa
36111300 Altres seients ncaa

36121150 Mobles metàl·lics d’oficina (llevat de les
taules), alçària <= 80 cm

36121150 Mobles metàl·lics d’oficina (llevat de les
taules), alçària <= 80 cm

36121190 Mobles metàl·lics d’oficina ncaa, alçària >
80 cm

36121190 Mobles metàl·lics d’oficina ncaa, alçària >
80 cm

36121250 Mobles de fusta d’oficina ncaa (llevat de
les taules), alçària <= 80 cm

36121250 Mobles de fusta d’oficina ncaa (llevat de
les taules), alçària <= 80 cm

36121270 Armaris, classificadors i fitxers, de fusta,
d’oficina, alçària > 80 cm

36121270 Armaris, classificadors i fitxers, de fusta,
d’oficina, alçària > 80 cm

36121290 Mobles de fusta d’oficina ncaa, alçària >
80 cm

36121290 Mobles de fusta d’oficina ncaa, alçària >
80 cm
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361299 Serveis industrials per a la fabricació de
mobles d’oficina i d’establiments comer-
cials

36129900 Serveis industrials per a la fabricació de
mobles d’oficina i d’establiments comer-
cials

36139 Serveis industrials per a la fabricació de
mobles de cuina i bany

361399 Serveis industrials per a la fabricació de
mobles de cuina i bany

36139900 Serveis industrials per a la fabricació de
mobles de cuina i bany

36149 Serveis de reparació, manteniment i
restauració de mobles

361490 Serveis de reparació, manteniment i
restauració de mobles

36149000 Serveis de reparació, manteniment i
restauració de mobles

36159 Serveis industrials per a la fabricació de
matalassos

361599 Serveis industrials per a la fabricació de
matalassos

36159900 Serveis industrials per a la fabricació de
matalassos

36219 Serveis industrials per a la fabricació de
monedes i medalles

362199 Serveis industrials per a la fabricació de
monedes i medalles

36219900 Serveis industrials per a la fabricació de
monedes i medalles

36222 Serveis de transformació de pedres
precioses i articles de joieria

362220 Serveis de transformació de pedres
precioses i articles de joieria

36222000 Serveis de transformació de pedres
precioses i articles de joieria

36301897 Components i accessoris d’instruments
musicals ncaa

36301897 Components i accessoris d’instruments
musicals ncaa

363092 Serveis de reparació i manteniment
d’instruments musicals

36309200 Serveis de reparació i manteniment
d’instruments musicals

363091 Serveis d’instal·lació d’instruments
musicals

36309100 Serveis d’instal·lació d’instruments
musicals

363099 Serveis industrials per a la fabricació
d’instruments musicals

36309900 Serveis industrials per a la fabricació
d’instruments musicals

36409 Serveis industrials per a la fabricació,
instal·lació, reparació i manteniment de
material esportiu

364090 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de material esportiu

36409000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment de material esportiu

364099 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles d’esport

36301850 Components i accessoris per a acordions
i harmòniques

36301899 Altres components i accessoris per a
instruments musicals ncaa

363090 Serveis de reparació i manteniment
d’instruments musicals

36309000 Serveis de reparació i manteniment
d’instruments musicals
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36409900 Serveis industrials per a la fabricació
d’articles d’esport

36509 Serveis industrials per a la fabricació,
instal·lació, reparació i manteniment
d’equips per a bitlles automàtiques i
altres articles per a jocs de societat, de
taula i de saló

365090 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment d’equips per a bitlles automàtiques i
altres articles per a jocs de societat, de
taula i de saló

36509000 Serveis d’instal·lació, reparació i manteni-
ment d’equips per a bitlles automàtiques i
altres articles per a jocs de societat, de
taula i de saló

365099 Serveis industrials per a la fabricació de
jocs i joguines

36509900 Serveis industrials per a la fabricació de
jocs i joguines

36619 Serveis industrials per a la fabricació de
bijuteria

366199 Serveis industrials per a la fabricació de
bijuteria

36619900 Serveis industrials per a la fabricació de
bijuteria

36621153 Raspalls d’ús domèstic

36621155 Raspalls i raspalls escombra per a la
neteja de superfícies

36621157 Raspalls per a la llar ncaa

36621237 Brotxes per a l’afaitada i altres raspalls
per a la higiene personal

36621237 Brotxes per a l’afaitada i altres raspalls
per a la higiene personal

36621333 Brotxes i pinzells rectangulars per a
pintar, emblanquinar i similars

36621335 Brotxes i pinzells rodons, plans o ovals
per envernissar o pintar

36629 Serveis industrials per a la fabricació
d’escombres, brotxes i raspalls

366299 Serveis industrials per a la fabricació
d’escombres, brotxes i raspalls

36629900 Serveis industrials per a la fabricació
d’escombres, brotxes i raspalls

36639 Serveis de taxidermia
366390 Serveis de taxidermia
36639000 Serveis de taxidermia
37102 Serveis de desballestament de vaixells,

plataformes i artefactes flotants
371020 Serveis de desballestament de vaixells,

plataformes i artefactes flotants
37102000 Serveis de desballestament de vaixells,

plataformes i artefactes flotants
371 Serveis de reciclatge de ferralla i residus

de metall
372 Serveis de reciclatge de residus no

metàl·lics
3710 Serveis de reciclatge de ferralla i residus

de metall
3720 Serveis de reciclatge de residus no

metàl·lics

36621150 Raspalls per a neteja de vies públiques,
llars i animals, ncaa

36621150 Raspalls per a neteja de vies públiques,
llars i animals, ncaa

36621150 Raspalls per a neteja de vies públiques,
llars i animals, ncaa

36621233 Brotxes d’afaitar

36621239 Raspalls per a higiene personal ncaa

36621330 Brotxes i pinzells per pintar, emblanqui-
nar, envernissar o similars

36621330 Brotxes i pinzells per pintar, emblanqui-
nar, envernissar o similars

372 Serveis de reciclatge de rebutjos no
metàl·lics

372 Serveis de reciclatge de rebutjos no
metàl·lics

3720 Serveis de reciclatge de rebutjos no
metàl·lics

3720 Serveis de reciclatge de rebutjos no
metàl·lics
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37101 Serveis de reciclatge de ferralla i residus
de metall

37201 Serveis de reciclatge de residus no
metàl·lics

371010 Serveis de reciclatge de ferralla i residus
de metall

372010 Serveis de reciclatge de residus no
metàl·lics

37201051 Serveis de valorització de dissolvents
37101050 Serveis de valorització de vehicles fora

d’ús
37201052 Serveis de valorització d’hidrocarburs

37201059 Serveis de valorització de substàncies
químiques orgàniques ncaa

37201092 Serveis de valorització de substàncies
químiques inorgàniques

37201093 Serveis de valorització de tèxtils

37201094 Serveis de valorització de runa i residus
de la construcció

37201095 Serveis de valorització de pneumàtics

37201099 Serveis de valorització de residus no
metàl·lics ncaa

EE ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AGUA
4011 Serveis de producció d’energia elèctrica

4012 Serveis de transport d’energia elèctrica

4013 Serveis de distribució i comerç d’energia
elèctrica

40111 Energia elèctrica
401110 Energia elèctrica
40111020 Energia elèctrica d’origen tèrmic, centrals

de PCCE (produïda a partir de combusti-
bles fòssils, biomassa o residus)

40111030 Energia elèctrica d’origen tèrmic (excepte
de centrals de PCCE, produïda a partir de
combustibles fòssils, biomassa o residus)

40111050 Energia elèctrica d’origen nuclear
(produïda per centrals nuclears)

40111072 Energia hidroelèctrica (produïda per
centrals hidroelèctriques)

40111073 Energia elèctrica d’origen eòlic (produïda
mitjançant turbines eòliques)

40111075 Energia elèctrica d’origen solar (produïda
mitjançant cèl·lules fotovoltaiques,
connectades a la xarxa)

40111077 Energia elèctrica d’origen geotèrmic
(generada per centrals geotèrmiques,
connectades a xarxa)

40111079 Energia elèctrica d’altres tipus (cèl·lules
energètiques i similars, connectades a la
xarxa)

40112 Elements combustibles (cartutxos)
esgotats (irradiats) de reactors nuclears

401120 Elements combustibles (cartutxos)
esgotats (irradiats) de reactors nuclears

40112000 Elements combustibles (cartutxos)
esgotats (irradiats) de reactors nuclears

37201 Serveis de reciclatge de rebutjos no
metàl·lics

37201 Serveis de reciclatge de rebutjos no
metàl·lics

372010 Serveis de reciclatge de rebutjos no
metàl·lics

372010 Serveis de reciclatge de rebutjos no
metàl·lics

37201050 Serveis de valorització de dissolvents
37201091 Serveis de valorització de vehicles fora

d’ús
37201099 Serveis de valorització de rebutjos no

metàl·lics ncaa
37201099 Serveis de valorització de rebutjos no

metàl·lics ncaa
37201099 Serveis de valorització de rebutjos no

metàl·lics ncaa
37201099 Serveis de valorització de rebutjos no

metàl·lics ncaa
37201099 Serveis de valorització de rebutjos no

metàl·lics ncaa
37201099 Serveis de valorització de rebutjos no

metàl·lics ncaa
37201099 Serveis de valorització de rebutjos no

metàl·lics ncaa

4010 Serveis de producció i distribució
d’energia elèctrica

4010 Serveis de producció i distribució
d’energia elèctrica

4010 Serveis de producció i distribució
d’energia elèctrica

40101 Energia elèctrica
401010 Energia elèctrica
40101000 Energia elèctrica

40101000 Energia elèctrica

40101000 Energia elèctrica

40101000 Energia elèctrica

40101000 Energia elèctrica

40101000 Energia elèctrica

40101000 Energia elèctrica

40101000 Energia elèctrica

40102 Elements combustibles (cartutxos)
esgotats (irradiats) de reactors nuclears

401020 Elements combustibles (cartutxos)
esgotats (irradiats) de reactors nuclears

40102000 Elements combustibles (cartutxos)
esgotats (irradiats) de reactors nuclears
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40121 Serveis de transport d’energia elèctrica

40131 Serveis de distribució i comerç d’energia
elèctrica

401210 Serveis de transport d’energia elèctrica

401311 Serveis de distribució d’energia elèctrica

401312 Serveis de comerç d’energia elèctrica

40121000 Serveis de transport d’energia elèctrica

40131100 Serveis de distribució d’energia elèctrica

40131200 Serveis de comerç d’energia elèctrica

4021 Gas manufacturat

4022 Serveis de distribució i comerç de
combustibles gasosos per conductes
urbans, excepte gasoductes

40211 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i
gasos similars, excepte els gasos de
petroli

402110 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i
gasos similars, excepte els gasos de
petroli

40211003 Gas de coqueria (gas recuperat com a
producte derivat de les coqueries)

40211005 Gas d’alt forn (gas recuperat com a
producte derivat dels alts forns)

40211007 Gas de fàbrica de gas (gasos que
s’obtenen mitjançant la carbonització,
craqueig, conversió, gasificació o bé per
simple mescla de gas i/o aire en fàbri-
ques de gas)

40211008 Gas de convertidor a l’oxigen (gas
recuperat com a producte derivat de la
producció de l’acer en convertidors a
l’oxigen)

40221 Serveis de distribució i comerç de
combustibles gasosos per conductes
urbans, excepte gasoductes

402211 Serveis de distribució de combustibles
gasosos per conductes urbans, excepte
gasoductes

402212 Serveis de comerç de combustibles
gasosos per conductes urbans, excepte
gasoductes

40221100 Serveis de distribució de combustibles
gasosos per conductes urbans, excepte
gasoductes

40221200 Serveis de comerç de combustibles
gasosos per conductes urbans, excepte
gasoductes

40301003 Calor de central calorífica (produïda a
partir de combustibles fòssils, biomassa
o residus, venuda a tercers)

40103 Serveis de subministrament d’energia
elèctrica

40103 Serveis de subministrament d’energia
elèctrica

401030 Serveis de subministrament d’energia
elèctrica

401030 Serveis de subministrament d’energia
elèctrica

401030 Serveis de subministrament d’energia
elèctrica

40103000 Serveis de subministrament d’energia
elèctrica

40103000 Serveis de subministrament d’energia
elèctrica

40103000 Serveis de subministrament d’energia
elèctrica

4020 Gas manufacturat i serveis de distribució
de combustibles gasosos per conductes
urbans (llevat de gasoductes)

4020 Gas manufacturat i serveis de distribució
de combustibles gasosos per conductes
urbans (llevat de gasoductes)

40201 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i
gasos similars (llevat dels gasos de
petroli)

402010 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i
gasos similars (llevat dels gasos de
petroli)

40201000 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i
gasos similars (llevat dels gasos de
petroli)

40201000 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i
gasos similars (llevat dels gasos de
petroli)

40201000 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i
gasos similars (llevat dels gasos de
petroli)

40201000 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i
gasos similars (llevat dels gasos de
petroli)

40202 Serveis de distribució de combustibles
gasosos per conductes urbans (llevat
dels gasoductes)

402020 Serveis de distribució de combustibles
gasosos per conductes urbans (llevat
dels gasoductes)

402020 Serveis de distribució de combustibles
gasosos per conductes urbans (llevat
dels gasoductes)

40202000 Serveis de distribució de combustibles
gasosos per conductes urbans (llevat
dels gasoductes)

40202000 Serveis de distribució de combustibles
gasosos per conductes urbans (llevat
dels gasoductes)

40301000 Serveis de producció i distribució de
vapor i aigua calenta
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40301005 Calor geotèrmica (produïda en camps
geotèrmics, venuda a tercers)

40301007 Calor de centrals de PCCE (produïda per
centrals de producció combinada de
calor i electricitat, venuda a tercers)

40301009 Altres tipus de calor (recuperació de calor
residual, calor resultant de processos
químics i altres, venuda a tercers)

FF TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
GG SERVEIS DE COMERÇ I REPARACIÓ

DE VEHICLES AUTOMÒBILS, MOTO-
CICLETES I CICLOMOTORS, I ARTI-
CLES PERSONALS I D’ÚS DOMÈSTIC

518 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària i equips

5181 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina

51811 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina

518111 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar la fusta

51811100 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar la fusta

518112 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar els metalls

51811200 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar els metalls

518113 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar altres materials,
excepte la fusta i els metalls

51811300 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar altres materials,
excepte la fusta i els metalls

5182 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a la mineria, la construcció i
l’enginyeria civil

51821 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a la mineria, la construcció i
l’enginyeria civil

518210 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a la mineria, la construcció i
l’enginyeria civil

51821000 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a la mineria, la construcció i
l’enginyeria civil

5183 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries tèxtils, màquines
de cosir i de tricotar

51831 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries tèxtils, màquines
de cosir i de tricotar

518310 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries tèxtils, màquines
de cosir i de tricotar

51831000 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries tèxtils, màquines
de cosir i de tricotar

5184 Serveis de comerç a l’engròs d’ordina-
dors, perifèrics i programes informàtics

5185 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
tipus de màquines i equips d’oficina

40301000 Serveis de producció i distribució de
vapor i aigua calenta

40301000 Serveis de producció i distribució de
vapor i aigua calenta

40301000 Serveis de producció i distribució de
vapor i aigua calenta

516 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària i equips

5161 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina

51611 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina

516111 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar la fusta

51611100 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar la fusta

516112 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar el metall

51611200 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar el metall

516113 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar altres materials
(llevat de la fusta i els metalls)

51611300 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes eina per treballar altres materials
(llevat de la fusta i els metalls)

5162 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a la construcció

51621 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a la construcció

516210 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a la construcció

51621000 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a la construcció

5163 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries tèxtils, màquines
de cosir i de tricotar

51631 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries tèxtils, màquines
de cosir i de tricotar

516310 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries tèxtils, màquines
de cosir i de tricotar

51631000 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries tèxtils, màquines
de cosir i de tricotar

5164 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes i equips d’oficina

5164 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes i equips d’oficina
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51841 Serveis de comerç a l’engròs d’ordina-
dors, perifèrics i programes informàtics

51851 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
tipus de màquines i equips d’oficina

518511 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes d’oficina i equips d’oficina (màquines
d’escriure, fotocopiadores i calculadores)

51851100 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes d’oficina i equips d’oficina (màquines
d’escriure, fotocopiadores i calculadores)

518410 Serveis de comerç a l’engròs d’ordina-
dors, perifèrics i programes informàtics

51841000 Serveis de comerç a l’engròs d’ordina-
dors, perifèrics i programes informàtics

518512 Serveis de comerç a l’engròs de material
d’oficina

51851200 Serveis de comerç a l’engròs de material
d’oficina

5186 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
components i equips electrònics

5187 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
tipus de maquinària per a la indústria, el
comerç i la navegació

51861 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
components i equips electrònics

51871 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
tipus de maquinària per a la indústria, el
comerç i la navegació

518711 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
tipus de material de transport, excepte
vehicles automòbils, motocicletes i
bicicletes

51871100 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
tipus de material de transport, excepte
vehicles automòbils, motocicletes i
bicicletes

518712 Serveis de comerç a l’engròs de submi-
nistrament de maquinària i material
industrial

51871200 Serveis de comerç a l’engròs de submi-
nistrament de maquinària i material
industrial

518713 Serveis de comerç a l’engròs d’equips
d’elevació i manipulació

51871300 Serveis de comerç a l’engròs d’equips
d’elevació i manipulació

518714 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries de l’alimentació,
begudes i tabac

51871400 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries de l’alimentació,
begudes i tabac

518610 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
components i equips electrònics

518715 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària, aparells i material professional
elèctric

51641 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes i equips d’oficina

51641 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes i equips d’oficina

516411 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes d’oficina

51641100 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes d’oficina

516412 Serveis de comerç a l’engròs d’ordina-
dors i equips perifèrics

51641200 Serveis de comerç a l’engròs d’ordina-
dors i equips perifèrics

516413 Serveis de comerç a l’engròs de mobiliari
d’oficina

51641300 Serveis de comerç a l’engròs de mobiliari
d’oficina

5165 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
tipus de maquinària per a la indústria, el
comerç i la navegació

5165 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
tipus de maquinària per a la indústria, el
comerç i la navegació

51651 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
tipus de maquinària per a la indústria, el
comerç i la navegació

51651 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
tipus de maquinària per a la indústria, el
comerç i la navegació

516511 Serveis de comerç a l’engròs d’equips de
transport naval, aeri i ferroviari

51651100 Serveis de comerç a l’engròs d’equips de
transport naval, aeri i ferroviari

516512 Serveis de comerç a l’engròs de submi-
nistraments de maquinària i material
industrial

51651200 Serveis de comerç a l’engròs de submi-
nistraments de maquinària i material
industrial

516513 Serveis de comerç a l’engròs d’equips
d’elevació i manipulació

51651300 Serveis de comerç a l’engròs d’equips
d’elevació i manipulació

516514 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries de l’alimentació

51651400 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per a les indústries de l’alimentació

516515 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària, aparells i material professional
elèctric i electrònic (inclòs el material de
telecomunicacions)

516515 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària, aparells i material professional
elèctric i electrònic (inclòs el material de
telecomunicacions)
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51861000 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
components i equips electrònics

51871500 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària, aparells i material professional
elèctric

518716 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària, aparells i material amb altres
funcions generals i específiques, ncaa

51871600 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària, aparells i material amb altres
funcions generals i específiques, ncaa

51871600 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària, aparells i material amb altres
funcions generals i específiques, ncaa

5188 Serveis de comerç de màquines, acces-
soris i eines agrícoles, inclosos els
tractors

51881 Serveis de comerç de màquines, acces-
soris i eines agrícoles, inclosos els
tractors

518811 Serveis de comerç a l’engròs de tractors
agrícoles

51881100 Serveis de comerç a l’engròs de tractors
agrícoles

518812 Serveis de comerç a l’engròs màquines,
accessoris i eines agrícoles, excepte els
tractors agrícoles

51881200 Serveis de comerç a l’engròs màquines,
accessoris i eines agrícoles, excepte els
tractors agrícoles

519 Altres serveis de comerç a l’engròs
5190 Altres serveis de comerç a l’engròs
51901 Altres serveis de comerç a l’engròs
519010 Altres serveis de comerç a l’engròs
51901000 Altres serveis de comerç a l’engròs
521111 Serveis de comerç al detall, amb predo-

mini d’aliments congelats, en establi-
ments no especialitzats

52111100 Serveis de comerç al detall, amb predo-
mini d’aliments congelats, en establi-
ments no especialitzats

521112 Serveis de comerç al detall, amb predo-
mini d’aliments, begudes i tabac, en
establiments no especialitzats, excepte
aliments congelats

52111200 Serveis de comerç al detall, amb predo-
mini d’aliments, begudes i tabac, en
establiments no especialitzats, excepte
aliments congelats

52421030 Serveis de comerç al detall de vestuaris
per les arts escèniques i musicals

52421040 Serveis de comerç al detall de peces de
vestir, excepte les de pelleteria i vestuaris
per les arts escèniques i musicals

52461610 Serveis de comerç al detall d’attrezzo
utilitzat en el muntatge d’una escenogra-
fia per a les arts escèniques i musicals i
arts visuals

51651500 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària, aparells i material professional
elèctric i electrònic (inclòs el material de
telecomunicacions)

51651500 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària, aparells i material professional
elèctric i electrònic (inclòs el material de
telecomunicacions)

516516 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària, aparells i material amb altres
funcions generals i específiques, ncaa

51651610 Serveis de comerç a l’engròs d’altres
tipus de maquinària d’ús industrial

51651620 Serveis de comerç a l’engròs de maqui-
nària per al comerç i els serveis

5166 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes, accessoris i estris agrícoles (inclosos
els tractors)

51661 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes, accessoris i estris agrícoles (inclosos
els tractors)

516611 Serveis de comerç a l’engròs de tractors
agrícoles

51661100 Serveis de comerç a l’engròs de tractors
agrícoles

516612 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes, accessoris i eines agrícoles

51661200 Serveis de comerç a l’engròs de màqui-
nes, accessoris i eines agrícoles

517 Altres serveis de comerç a l’engròs
5170 Altres serveis de comerç a l’engròs
51701 Altres serveis de comerç a l’engròs
517010 Altres serveis de comerç a l’engròs
51701000 Altres serveis de comerç a l’engròs
521110 Serveis de comerç al detall, amb predo-

mini d’aliments, begudes i tabac, en
establiments no especialitzats

52111000 Serveis de comerç al detall, amb predo-
mini d’aliments, begudes i tabac, en
establiments no especialitzats

521110 Serveis de comerç al detall, amb predo-
mini d’aliments, begudes i tabac, en
establiments no especialitzats

52111000 Serveis de comerç al detall, amb predo-
mini d’aliments, begudes i tabac, en
establiments no especialitzats

52421020 Serveis de comerç al detall de peces de
vestir (llevat de les de pelleteria)

52421020 Serveis de comerç al detall de peces de
vestir (llevat de les de pelleteria)

52461600 Serveis de comerç al detall de materials
de construcció ncaa
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52461620 Serveis de comerç al detall de materials
de construcció ncaa, excepte d’attrezzo

52611 Serveis de comerç al detall per corres-
pondència o altres mitjans, excepte
Internet

52612 Serveis de comerç al detall per Internet

526111 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans (excepte Internet),
especialitzades en productes tèxtils i
peces de vestir

526120 Serveis de comerç al detall per Internet

52611100 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans (excepte Internet),
especialitzades en productes tèxtils i
peces de vestir

52612000 Serveis de comerç al detall per Internet

526112 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans (excepte Internet),
especialitzades en altres articles

526120 Serveis de comerç al detall per Internet

52611200 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans (excepte Internet),
especialitzades en altres articles

52612000 Serveis de comerç al detall per Internet

526113 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans (excepte Internet), no
especialitzades

526120 Serveis de comerç al detall per Internet

52611300 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans (excepte Internet), no
especialitzades

52612000 Serveis de comerç al detall per Internet

HH SERVEIS D’HOSTALERIA
5510 Serveis d’allotjament en hotels i pensions

55101 Serveis d’allotjament en hotels i pensions

551010 Serveis d’allotjament en hotels i pensions

52461600 Serveis de comerç al detall de materials
de construcció ncaa

52611 Serveis de comerç al detall per corres-
pondència o altres mitjans

52611 Serveis de comerç al detall per corres-
pondència o altres mitjans

526111 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, especialitzades en
productes tèxtils i peces de vestir

526111 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, especialitzades en
productes tèxtils i peces de vestir

52611100 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, especialitzades en
productes tèxtils i peces de vestir

52611100 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, especialitzades en
productes tèxtils i peces de vestir

526112 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, especialitzades en altres
articles

526112 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, especialitzades en altres
articles

52611200 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, especialitzades en altres
articles

52611200 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, especialitzades en altres
articles

526113 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, no especialitzades

526113 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, no especialitzades

52611300 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, no especialitzades

52611300 Serveis de comerç al detall mitjançant
empreses de venda per correspondència
o altres mitjans, no especialitzades

5511 Serveis d’allotjament en hotels, motels,
hostals i pensions amb restaurant

55111 Serveis d’allotjament en hotels, motels,
hostals i pensions amb restaurant

551110 Serveis d’allotjament en hotels, motels,
hostals i pensions amb restaurant
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55101000 Serveis d’allotjament en hotels i pensions

55101000 Serveis d’allotjament en hotels i pensions

5510 Serveis d’allotjament en hotels i pensions

55101 Serveis d’allotjament en hotels i pensions

551010 Serveis d’allotjament en hotels i pensions

55101000 Serveis d’allotjament en hotels i pensions

55101000 Serveis d’allotjament en hotels i pensions

55231340 Serveis de lloguer d’apartaments turístics
55231340 Serveis de lloguer d’apartaments turístics
55231360 Altres serveis d’allotjament turístics
55231350 Serveis d’allotjament en cases de turisme

rural
55231360 Altres serveis d’allotjament turístics

II SERVEIS DE TRANSPORT, EMMAGAT-
ZEMATGE I COMUNICACIONS

60212 Serveis de transport mixte urbà per
carretera i suburbà per ferrocarril, de
passatgers

602120 Serveis de transport mixte urbà per
carretera i suburbà per ferrocarril, de
passatgers

60212000 Serveis de transport mixte urbà per
carretera i suburbà per ferrocarril, de
passatgers

60212 Serveis de transport mixte urbà per
carretera i suburbà per ferrocarril, de
passatgers

60213 Serveis de transport urbà i suburbà de
passatgers per altres mitjans de trans-
port, excepte per ferrocarril

602120 Serveis de transport mixte urbà per
carretera i suburbà per ferrocarril, de
passatgers

602131 Serveis de transport regular urbà i
suburbà de passatgers per altres mitjans
de transport, excepte per ferrocarril

60212000 Serveis de transport mixte urbà per
carretera i suburbà per ferrocarril, de
passatgers

60213100 Serveis de transport regular urbà i
suburbà de passatgers per altres mitjans
de transport, excepte per ferrocarril

602120 Serveis de transport mixte urbà per
carretera i suburbà per ferrocarril, de
passatgers

602132 Serveis de transport especial urbà i
suburbà de passatgers per altres mitjans
de transport, excepte per ferrocarril

60212000 Serveis de transport mixte urbà per
carretera i suburbà per ferrocarril, de
passatgers

60213200 Serveis de transport especial urbà i
suburbà de passatgers per altres mitjans
de transport, excepte per ferrocarril

55111010 Serveis d’allotjament en hotels i motels
amb restaurant

55111020 Serveis d’allotjament en hostals i pensi-
ons amb restaurant

5512 Serveis d’allotjament en hotels, motels,
hostals i pensions sense restaurant

55121 Serveis d’allotjament en hotels, motels,
hostals i pensions sense restaurant

551210 Serveis d’allotjament en hotels, motels,
hostals i pensions sense restaurant

55121010 Serveis d’allotjament en hotels i motels
sense restaurant

55121020 Serveis d’allotjament en hostals i pensi-
ons sense restaurant

55231310 Serveis de lloguer d’apartaments
55231320 Serveis de lloguer de xalets i similars
55231320 Serveis de lloguer de xalets i similars
55231330 Serveis de lloguer d’habitacions en cases

i similars
55231330 Serveis de lloguer d’habitacions en cases

i similars

60211 Serveis de transport urbà i suburbà de
passatgers per ferrocarril (metro i superfí-
cie)

602110 Serveis de transport urbà i suburbà de
passatgers per ferrocarril (metro i superfí-
cie)

60211000 Serveis de transport urbà i suburbà de
passatgers per ferrocarril (metro i superfí-
cie)

60212 Serveis de transport urbà i suburbà de
passatgers per carretera

60212 Serveis de transport urbà i suburbà de
passatgers per carretera

602121 Serveis de transport regular urbà i
suburbà de passatgers per carretera

602121 Serveis de transport regular urbà i
suburbà de passatgers per carretera

60212100 Serveis de transport regular urbà i
suburbà de passatgers per carretera

60212100 Serveis de transport regular urbà i
suburbà de passatgers per carretera

602122 Serveis de transport especial urbà i
suburbà de passatgers per carretera

602122 Serveis de transport especial urbà i
suburbà de passatgers per carretera

60212200 Serveis de transport especial urbà i
suburbà de passatgers per carretera

60212200 Serveis de transport especial urbà i
suburbà de passatgers per carretera
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60214 Serveis de transport interurbà de passat-
gers per carretera

602141 Serveis de transport regular interurbà de
passatgers per carretera

60214100 Serveis de transport regular interurbà de
passatgers per carretera

602142 Serveis de transport especial interurbà de
passatgers per carretera

60214200 Serveis de transport especial interurbà de
passatgers per carretera

60215 Serveis d’altres tipus de transport regular
de passatgers

602151 Serveis de transport de passatgers per
funicular, telefèric i telesquí

60215100 Serveis de transport de passatgers per
funicular, telefèric i telesquí

602152 Serveis d’altres tipus de transport regular
de passatgers ncaa

60215200 Serveis d’altres tipus de transport regular
de passatgers ncaa

63301210 Centrals de reserves

63301220 Altres serveis de venda de bitllets,
allotjament i viatges amb desplaçament i
allotjament (fins i tot amb comissió o amb
contracte), excepte centrals de reserves

642018 Serveis de subministrament d’accés a
Internet

64201800 Serveis de subministrament d’accés a
Internet

642028 Altres serveis de telecomunicacions
64202800 Altres serveis de telecomunicacions
642028 Altres serveis de telecomunicacions
64202800 Altres serveis de telecomunicacions
642028 Altres serveis de telecomunicacions
64202800 Altres serveis de telecomunicacions
642028 Altres serveis de telecomunicacions
64202800 Altres serveis de telecomunicacions
JJ SERVEIS DE MEDIACIÓ FINANCERA
6601 Serveis d’assegurances de vida
66011 Serveis d’assegurances de vida
660111 Serveis d’assegurances de vida, excepte

els serveis de reassegurances relacionats
amb els serveis d’assegurances de vida

660112 Serveis de reassegurances relacionats
amb els serveis d’assegurances de vida

66011100 Serveis d’assegurances de vida, excepte
els serveis de reassegurances relacionats
amb els serveis d’assegurances de vida

66011200 Serveis de reassegurances relacionats
amb els serveis d’assegurances de vida

6602 Serveis de plans de pensions
66021 Serveis de plans de pensions
660210 Serveis de plans de pensions
66021000 Serveis de plans de pensions
6601 Serveis d’assegurances de vida

6602 Serveis de plans de pensions

6603 Serveis d’assegurances i reassegurances,
excepte assegurances de vida

60213 Serveis de transport interurbà de passat-
gers per carretera

602131 Serveis de transport regular interurbà de
passatgers per carretera

60213100 Serveis de transport regular interurbà de
passatgers per carretera

602132 Serveis de transport especial interurbà de
passatgers per carretera

60213200 Serveis de transport especial interurbà de
passatgers per carretera

60214 Serveis d’altres tipus de transport regular
de passatgers

602141 Serveis de transport de passatgers per
funicular, telefèric i telesquí

60214100 Serveis de transport de passatgers per
funicular, telefèric i telesquí

602142 Serveis d’altres tipus de transport regular
de passatgers ncaa

60214200 Serveis d’altres tipus de transport regular
de passatgers ncaa

63301200 Serveis de venda de bitllets, allotjament i
viatges amb desplaçament i allotjament
(fins i tot amb comissió o amb contracte)

63301200 Serveis de venda de bitllets, allotjament i
viatges amb desplaçament i allotjament
(fins i tot amb comissió o amb contracte)

642017 Serveis de transmissió electrònica de
missatges i informació

64201700 Serveis de transmissió electrònica de
missatges i informació

642024 Serveis de telecomunicacions integrades
64202400 Serveis de telecomunicacions integrades
642025 Serveis de cercapersones
64202500 Serveis de cercapersones
642026 Serveis de videoconferència
64202600 Serveis de videoconferència
642027 Altres serveis de telecomunicació ncaa
64202700 Altres serveis de telecomunicació ncaa

6601 Serveis d’assegurances de vida
66011 Serveis d’assegurances de vida
660110 Serveis d’assegurances de vida

660110 Serveis d’assegurances de vida

66011000 Serveis d’assegurances de vida

66011000 Serveis d’assegurances de vida

6602 Serveis de plans de pensions
66021 Serveis de plans de pensions
660210 Serveis de plans de pensions
66021000 Serveis de plans de pensions
6603 Serveis d’assegurances (llevat de les de

vida) i reassegurances
6603 Serveis d’assegurances (llevat de les de

vida) i reassegurances
6603 Serveis d’assegurances (llevat de les de

vida) i reassegurances
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66031 Serveis d’assegurances d’accidents i
malaltia

66032 Serveis d’assegurances de vehicles
automòbils

66033 Serveis d’assegurances de transport i
mercaderies

66034 Serveis d’assegurances d’incendis i altres
danys als béns

66035 Serveis d’assegurances de responsabili-
tat civil

66036 Serveis d’assegurances de crèdit i caució

66037 Serveis d’assegurances d’assistència,
defensa jurídica i pèrdues financeres

66038 Altres serveis d’assegurances, excepte
assegurances de vida

660311 Serveis d’assegurances d’accidents

660312 Serveis d’assegurances de malaltia

660313 Serveis d’assegurances permanents de
malaltia

660321 Serveis d’assegurances de vehicles
automòbils i de responsabilitat de tercers

660322 Altres serveis d’assegurances de vehicles
automòbils

660331 Serveis d’assegurances marítimes, aèries
i de transport

660332 Serveis d’assegurances de mercaderies

660340 Serveis d’assegurances d’incendis i altres
danys als béns

660350 Serveis d’assegurances de responsabili-
tat civil

660360 Serveis d’assegurances de crèdit i caució

660371 Serveis d’assegurances d’assistència

660372 Serveis d’assegurances de defensa
jurídica

660373 Serveis d’assegurances de pèrdues
financeres

660380 Altres serveis d’assegurances, excepte
assegurances de vida

66031100 Serveis d’assegurances d’accidents

66031200 Serveis d’assegurances de malaltia

66031300 Serveis d’assegurances permanents de
malaltia

66032100 Serveis d’assegurances de vehicles
automòbils i de responsabilitat de tercers

66032200 Altres serveis d’assegurances de vehicles
automòbils

66033100 Serveis d’assegurances marítimes, aèries
i de transport

66033200 Serveis d’assegurances de mercaderies

66034000 Serveis d’assegurances d’incendis i altres
danys als béns

66035000 Serveis d’assegurances de responsabili-
tat civil

66031 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

660310 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)
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66036000 Serveis d’assegurances de crèdit i caució

66037100 Serveis d’assegurances d’assistència

66037200 Serveis d’assegurances de defensa
jurídica

66037300 Serveis d’assegurances de pèrdues
financeres

66038000 Altres serveis d’assegurances, excepte
assegurances de vida

66011 Serveis d’assegurances de vida
66021 Serveis de plans de pensions
66039 Serveis de reassegurances relacionats

amb assegurances, excepte asseguran-
ces de vida

660112 Serveis de reassegurances relacionats
amb els serveis d’assegurances de vida

660212 Serveis de reassegurances relacionats
amb els serveis de plans de pensions

660390 Serveis de reassegurances relacionats
amb assegurances, excepte asseguran-
ces de vida

66011200 Serveis de reassegurances relacionats
amb els serveis d’assegurances de vida

66021200 Serveis de reassegurances relacionats
amb els serveis de plans de pensions

66039000 Serveis de reassegurances relacionats
amb assegurances, excepte asseguran-
ces de vida

67201 Serveis auxiliars d’assegurances i plans
de pensions, excepte serveis de corredo-
ria d’agents d’assegurances

67202 Serveis de corredoria d’agents d’assegu-
rances

672010 Serveis auxiliars d’assegurances i plans
de pensions, excepte serveis de corredo-
ria d’agents d’assegurances

672020 Serveis de corredoria d’agents d’assegu-
rances

67201000 Serveis auxiliars d’assegurances i plans
de pensions, excepte serveis de corredo-
ria d’agents d’assegurances

67202000 Serveis de corredoria d’agents d’assegu-
rances

KK SERVEIS IMMOBILIARIS I DE LLO-
GUER; SERVEIS EMPRESARIALS

703111 Serveis de venda d’edificis i terrenys
residencials per compte d’altri

703115 Serveis de valoració d’immobles i
terrenys per compte d’altri

70311100 Serveis de venda d’edificis i terrenys
residencials per compte d’altri

70311500 Serveis de valoració d’immobles i
terrenys per compte d’altri

703112 Serveis de venda de terrenys edificables
desocupats per compte d’altri

703115 Serveis de valoració d’immobles i
terrenys per compte d’altri

70311200 Serveis de venda de terrenys edificables
desocupats per compte d’altri

70311500 Serveis de valoració d’immobles i
terrenys per compte d’altri

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66031000 Serveis d’assegurances (llevat de les de
vida)

66032 Serveis de reassegurances
66032 Serveis de reassegurances
66032 Serveis de reassegurances

660320 Serveis de reassegurances

660320 Serveis de reassegurances

660320 Serveis de reassegurances

66032000 Serveis de reassegurances

66032000 Serveis de reassegurances

66032000 Serveis de reassegurances

67201 Serveis auxiliars d’assegurances i plans
de pensions

67201 Serveis auxiliars d’assegurances i plans
de pensions

672010 Serveis auxiliars d’assegurances i plans
de pensions

672010 Serveis auxiliars d’assegurances i plans
de pensions

67201000 Serveis auxiliars d’assegurances i plans
de pensions

67201000 Serveis auxiliars d’assegurances i plans
de pensions

703111 Serveis de venda d’edificis residencials
per compte d’altri

703111 Serveis de venda d’edificis residencials
per compte d’altri

70311100 Serveis de venda d’edificis residencials
per compte d’altri

70311100 Serveis de venda d’edificis residencials
per compte d’altri

703112 Serveis de venda de terrenys edificables
per compte d’altri

703112 Serveis de venda de terrenys edificables
per compte d’altri

70311200 Serveis de venda de terrenys edificables
per compte d’altri

70311200 Serveis de venda de terrenys edificables
per compte d’altri



Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1 549

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1
Codi Descripció Codi Descripció

703113 Serveis de venda d’edificis i terrenys no
residencials per compte d’altri

703115 Serveis de valoració d’immobles i
terrenys per compte d’altri

70311300 Serveis de venda d’edificis i terrenys no
residencials per compte d’altri

70311500 Serveis de valoració d’immobles i
terrenys per compte d’altri

703114 Serveis de venda de terrenys no edifica-
bles desocupats per compte d’altri

703115 Serveis de valoració d’immobles i
terrenys per compte d’altri

70311400 Serveis de venda de terrenys no edifica-
bles desocupats per compte d’altri

70311500 Serveis de valoració d’immobles i
terrenys per compte d’altri

703211 Serveis de gestió i administració d’edificis
residencials per compte d’altri

703213 Serveis de gestió d’instal·lacions i de
consergeria

70321100 Serveis de gestió i administració d’edificis
residencials per compte d’altri

70321300 Serveis de gestió d’instal·lacions i de
consergeria

703212 Serveis de gestió i administració d’edificis
no residencials per compte d’altri

703213 Serveis de gestió d’instal·lacions i de
consergeria

70321200 Serveis de gestió i administració d’edificis
no residencials per compte d’altri

70321300 Serveis de gestió d’instal·lacions i de
consergeria

7221 Serveis d’edició de programes informà-
tics

7222 Serveis de consultoria i subministrament
de programes informàtics ncaa

72212 Mitjans de suport de dades registrades
utilitzats en màquines de tractament de
dades

722120 Mitjans de suport de dades registrades
utilitzats en màquines de tractament de
dades

72212000 Mitjans de suport de dades registrades
utilitzats en màquines de tractament de
dades

72211 Serveis de programació de paquets
complets de programes informàtics

72212 Mitjans de suport de dades registrades
utilitzats en màquines de tractament de
dades

722111 Serveis de programació de sistemes i
paquets d’eines per a l’usuari

72211100 Serveis de programació de sistemes i
paquets d’eines per a l’usuari

722112 Serveis d’edició de paquets d’aplicacions
informàtiques

72211200 Serveis d’edició de paquets d’aplicacions
informàtiques

722111 Serveis de programació de sistemes i
paquets d’eines per a l’usuari

703113 Serveis de venda d’edificis no residenci-
als per compte d’altri

703113 Serveis de venda d’edificis no residenci-
als per compte d’altri

70311300 Serveis de venda d’edificis no residenci-
als per compte d’altri

70311300 Serveis de venda d’edificis no residenci-
als per compte d’altri

703114 Serveis de venda de terrenys no edifica-
bles per compte d’altri

703114 Serveis de venda de terrenys no edifica-
bles per compte d’altri

70311400 Serveis de venda de terrenys no edifica-
bles per compte d’altri

70311400 Serveis de venda de terrenys no edifica-
bles per compte d’altri

703211 Serveis de gestió i administració d’edificis
residencials per compte d’altri

703211 Serveis de gestió i administració d’edificis
residencials per compte d’altri

70321100 Serveis de gestió i administració d’edificis
residencials per compte d’altri

70321100 Serveis de gestió i administració d’edificis
residencials per compte d’altri

703212 Serveis de gestió i administració d’edificis
no residencials per compte d’altri

703212 Serveis de gestió i administració d’edificis
no residencials per compte d’altri

70321200 Serveis de gestió i administració d’edificis
no residencials per compte d’altri

70321200 Serveis de gestió i administració d’edificis
no residencials per compte d’altri

7220 Serveis de consultoria d’aplicacions
informàtiques i subministrament de
programes informàtics

7220 Serveis de consultoria d’aplicacions
informàtiques i subministrament de
programes informàtics

72201 Serveis de suports informàtics enregis-
trats

722010 Serveis de suports informàtics enregis-
trats

72201000 Serveis de suports informàtics enregis-
trats

72202 Serveis de programació de paquets
complets

72202 Serveis de programació de paquets
complets

722021 Serveis de programació de sistemes i
paquets d’eines per a l’usuari

72202100 Serveis de programació de sistemes i
paquets d’eines per a l’usuari

722021 Serveis de programació de sistemes i
paquets d’eines per a l’usuari

72202100 Serveis de programació de sistemes i
paquets d’eines per a l’usuari

722022 Serveis de programació de paquets
d’aplicacions
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72211100 Serveis de programació de sistemes i
paquets d’eines per a l’usuari

722120 Mitjans de suport de dades registrades
utilitzats en màquines de tractament de
dades

72212000 Mitjans de suport de dades registrades
utilitzats en màquines de tractament de
dades

72221 Serveis de consultoria i subministrament
de programes informàtics ncaa

722211 Serveis de consultoria de sistemes i
aspectes tècnics

72221100 Serveis de consultoria de sistemes i
aspectes tècnics

722212 Serveis de desenvolupament de progra-
mes personalitzats

72221200 Serveis de desenvolupament de progra-
mes personalitzats

722213 Serveis d’anàlisi de sistemes i programa-
ció

72221300 Serveis d’anàlisi de sistemes i programa-
ció

722214 Serveis de manteniment de sistemes
72221400 Serveis de manteniment de sistemes
722215 Altres serveis professionals relacionats

amb la informàtica
72221500 Altres serveis professionals relacionats

amb la informàtica
723023 Serveis de servidors de pàgines web
723024 Serveis de tractament informàtic ncaa
72302300 Serveis de servidors de pàgines web
72302400 Serveis de tractament informàtic ncaa
72303 Venda d’espais publicitaris a Internet per

servidors de pàgines web
723030 Venda d’espais publicitaris a Internet per

servidors de pàgines web
72303000 Venda d’espais publicitaris a Internet per

servidors de pàgines web
724011 Edició en línia de bases de dades
724012 Serveis de portals de recerca web
724013 Altres serveis relacionats amb bases de

dades
72401100 Edició en línia de bases de dades
72401200 Serveis de portals de recerca web
72401300 Altres serveis relacionats amb bases de

dades
72402 Venda d’espais publicitaris a Internet

ncaa
724020 Venda d’espais publicitaris a Internet

ncaa
72402000 Venda d’espais publicitaris a Internet

ncaa
73201191 Serveis de recerca i desenvolupament en

patrimoni cultural
73201192 Serveis de recerca i desenvolupament en

arts escèniques i musicals i arts visuals
73201193 Serveis de recerca i desenvolupament en

patrimoni etnològic
73201199 Altres serveis de recerca i desenvolupa-

ment de ciències culturals
741422 Altres serveis afins a l’administració ncaa

72202200 Serveis de programació de paquets
d’aplicacions

722022 Serveis de programació de paquets
d’aplicacions

72202200 Serveis de programació de paquets
d’aplicacions

72203 Serveis de consultoria de programes i
altres tipus de subministrament

722031 Serveis de consultoria de sistemes i
aspectes tècnics

72203100 Serveis de consultoria de sistemes i
aspectes tècnics

722032 Serveis de desenvolupament de progra-
mes personalitzats

72203200 Serveis de desenvolupament de progra-
mes personalitzats

722033 Serveis d’anàlisi de sistemes i programa-
ció

72203300 Serveis d’anàlisi de sistemes i programa-
ció

722034 Serveis de manteniment de sistemes
72203400 Serveis de manteniment de sistemes
722035 Serveis de consultoria de programes i

altres tipus de subministrament ncaa
72203500 Serveis de consultoria de programes i

altres tipus de subministrament ncaa
723023 Serveis de tractament informàtic ncaa
723023 Serveis de tractament informàtic ncaa
72302300 Serveis de tractament informàtic ncaa
72302300 Serveis de tractament informàtic ncaa

724010 Serveis relacionats amb bases de dades
724010 Serveis relacionats amb bases de dades
724010 Serveis relacionats amb bases de dades

72401000 Serveis relacionats amb bases de dades
72401000 Serveis relacionats amb bases de dades
72401000 Serveis relacionats amb bases de dades

73201190 Altres serveis de recerca i desenvolupa-
ment de ciències culturals

73201190 Altres serveis de recerca i desenvolupa-
ment de ciències culturals

73201190 Altres serveis de recerca i desenvolupa-
ment de ciències culturals

73201190 Altres serveis de recerca i desenvolupa-
ment de ciències culturals

741422 Serveis d’arbritatge i conciliació
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74142200 Altres serveis afins a l’administració ncaa
741422 Altres serveis afins a l’administració ncaa
74142200 Altres serveis afins a l’administració ncaa
742075 Serveis de consultoria tècnica, excepte la

consultoria en enginyeria
74207500 Serveis de consultoria tècnica, excepte la

consultoria en enginyeria
74402 Venda d’espais publicitaris ncaa
744020 Venda d’espais publicitaris ncaa
74402000 Venda d’espais publicitaris ncaa
748122 Serveis de retrats fotogràfics

74812200 Serveis de retrats fotogràfics

748122 Serveis de retrats fotogràfics
74812200 Serveis de retrats fotogràfics
7485 Serveis de secretaria, traducció i serveis

afins
7486 Serveis de centres d’atenció telefònica

74851 Serveis de secretaria, reprografia i
traducció

74861 Serveis de centres d’atenció telefònica

748511 Serveis de contestació de trucades
telefòniques

748610 Serveis de centres d’atenció telefònica

74851100 Serveis de contestació de trucades
telefòniques

74861000 Serveis de centres d’atenció telefònica

748512 Serveis de fotocòpia i reprografia
74851200 Serveis de fotocòpia i reprografia
748513 Serveis de traducció
74851300 Serveis de traducció
748514 Serveis d’interpretació
74851400 Serveis d’interpretació
748515 Serveis generals de secretaria
74851500 Serveis generals de secretaria
74852 Serveis de recopilació de llistes per a

trameses per correu i serveis de trameses
per correu

748520 Serveis de recopilació de llistes per a
trameses per correu i serveis de trameses
per correu

74852000 Serveis de recopilació de llistes per a
trameses per correu i serveis de trameses
per correu

748520 Serveis de recopilació de llistes per a
trameses per correu i serveis de trameses
per correu

74852000 Serveis de recopilació de llistes per a
trameses per correu i serveis de trameses
per correu

7487 Altres serveis empresarials ncaa
74871 Altres serveis empresarials ncaa
748711 Serveis d’informació financera sobre

clients
74871100 Serveis d’informació financera sobre

clients

74142200 Serveis d’arbritatge i conciliació
741423 Altres serveis de gestió empresarial ncaa
74142300 Altres serveis de gestió empresarial ncaa

748121 Serveis de retrats fotogràfics en màqui-
nes d’autoservei que funcionen amb
monedes

74812100 Serveis de retrats fotogràfics en màqui-
nes d’autoservei que funcionen amb
monedes

748122 Altres serveis de retrats fotogràfics
74812200 Altres serveis de retrats fotogràfics
7483 Serveis de secretaria, traducció i serveis

afins
7483 Serveis de secretaria, traducció i serveis

afins
74831 Serveis de secretaria, reprografia i

traducció
74831 Serveis de secretaria, reprografia i

traducció
748311 Serveis de contestació de trucades

telefòniques
748311 Serveis de contestació de trucades

telefòniques
74831100 Serveis de contestació de trucades

telefòniques
74831100 Serveis de contestació de trucades

telefòniques
748312 Serveis de fotocòpia i reprografia
74831200 Serveis de fotocòpia i reprografia
748313 Serveis de traducció
74831300 Serveis de traducció
748314 Serveis d’interpretació
74831400 Serveis d’interpretació
748315 Serveis generals de secretaria
74831500 Serveis generals de secretaria
74832 Serveis de recopilació de llistes per a

trameses per correu i serveis de trameses
per correu

748321 Serveis de recopilació de llistes per a
trameses per correu

74832100 Serveis de recopilació de llistes per a
trameses per correu

748322 Serveis de trameses per correu

74832200 Serveis de trameses per correu

7484 Altres serveis empresarials ncaa
74841 Altres serveis empresarials ncaa
748411 Serveis d’informació financera sobre

clients
74841100 Serveis d’informació financera sobre

clients
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748712 Serveis de gestió de cobraments
74871200 Serveis de gestió de cobraments
748713 Serveis especialitzats de disseny
74871300 Serveis especialitzats de disseny
748714 Altres serveis d’assessorament, com ara

agència comercial i taxació, excepte els
relatius als béns immobiliaris

74871400 Altres serveis d’assessorament, com ara
agència comercial i taxació, excepte els
relatius als béns immobiliaris

748715 Serveis d’organització d’exhibicions, fires
i congressos

74871500 Serveis d’organització d’exhibicions, fires
i congressos

748716 Altres serveis de consultoria ncaa,
excepte de caràcter tècnic

74871600 Altres serveis de consultoria ncaa,
excepte de caràcter tècnic

748717 Altres serveis comercials ncaa
74871700 Altres serveis comercials ncaa
LL SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA,

DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL
OBLIGATÒRIA

75121410 Serveis de regulació i gestió d’activitats
recreatives

75121420 Serveis de regulació i gestió d’activitats
culturals

75121430 Serveis de regulació i gestió d’activitats
religioses

MM SERVEIS D’EDUCACIÓ
802210 Serveis d’ensenyament secundari de

formació tècnica i professional

80221010 Serveis d’ensenyament secundari de
formació professional específica de grau
mitjà

80221020 Serveis d’ensenyament secundari de
formació professional artístics de grau
mitjà i elemental

80221030 Altres serveis d’ensenyament secundari
de formació tècnica i professional

802210 Serveis d’ensenyament secundari de
formació tècnica i professional

80221030 Altres serveis d’ensenyament secundari
de formació tècnica i professional

80301201 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, públic, centre
integrat, títol homologat, excepte l’ense-
nyament a distància

80301202 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, públic, centre
integrat, títol propi, excepte l’ensenya-
ment a distància

80301203 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre adscrit a
universitat pública, títol homologat,
excepte l’ensenyament a distància

748412 Serveis de gestió de cobraments
74841200 Serveis de gestió de cobraments
748413 Serveis especialitzats de disseny
74841300 Serveis especialitzats de disseny
748414 Altres serveis d’assessorament ncaa

74841400 Altres serveis d’assessorament ncaa

748415 Serveis d’organització d’exhibicions, fires
i congressos

74841500 Serveis d’organització d’exhibicions, fires
i congressos

748416 Altres serveis diversos empresarials ncaa

74841600 Altres serveis diversos empresarials ncaa

748416 Altres serveis diversos empresarials ncaa
74841600 Altres serveis diversos empresarials ncaa

75121400 Serveis de regulació i gestió d’activitats
recreatives, culturals i religioses

75121400 Serveis de regulació i gestió d’activitats
recreatives, culturals i religioses

75121400 Serveis de regulació i gestió d’activitats
recreatives, culturals i religioses

802211 Serveis d’ensenyament secundari de
formació tècnica i professional (excepte
per a estudiants amb disminució)

80221110 Serveis d’ensenyament secundari de
formació professional específica de grau
mitjà

80221120 Serveis d’ensenyament secundari de
formació professional artístics de grau
mitjà i elemental

80221130 Altres serveis d’ensenyament secundari
de formació tècnica i professional
(excepte per a estudiants amb disminu-
ció)

802212 Serveis d’ensenyament secundari de
formació tècnica i professional per a
estudiants amb disminició

80221200 Serveis d’ensenyament secundari de
formació tècnica i professional per a
estudiants amb disminició

80301211 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, públic, centre
integrat, títol homologat (llevat de l’ense-
nyament a distància)

80301212 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, públic, centre
integrat, títol propi (llevat de l’ensenya-
ment a distància)

80301213 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre adscrit a
universitat pública, títol homologat (llevat
de l’ensenyament a distància)
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80301205 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre adscrit a
universitat pública, títol propi, excepte
l’ensenyament a distància

80301207 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre integrat,
títol homologat, excepte l’ensenyament a
distància

80301208 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre integrat,
títol propi, excepte l’ensenyament a
distància

80301209 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre associat
o vinculat a universitat pública, títol
homologat, excepte l’ensenyament a
distància

80301210 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre associat
o vinculat a universitat privada, títol
homologat, excepte l’ensenyament a
distància

80301220 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre associat
o vinculat a universitat pública, títol propi,
excepte l’ensenyament a distància

80301230 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre associat
o vinculat a universitat privada, títol propi,
excepte l’ensenyament a distància

80301240 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, a distància, títol
homologat

80301249 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, a distància, títol propi

80301250 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, públic, centre
integrat, títol homologat, excepte l’ense-
nyament a distància

80301255 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, públic, centre
integrat, títol propi, excepte l’ensenya-
ment a distància

80301256 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
adscrit a universitat pública, títol homolo-
gat, excepte l’ensenyament a distància

80301258 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
adscrit a universitat pública, títol propi,
excepte l’ensenyament a distància

80301261 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
integrat, títol homologat, excepte l’ense-
nyament a distància

80301262 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
integrat, títol propi, excepte l’ensenya-
ment a distància

80301263 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
associat o vinculat a universitat pública,
títol homologat, excepte l’ensenyament a
distància

80301214 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre adscrit a
universitat pública, títol propi (llevat de
l’ensenyament a distància)

80301215 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre integrat,
títol homologat (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301216 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre integrat,
títol propi (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301217 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre associ-
at, títol homologat (llevat de l’ensenya-
ment a distància)

80301217 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre associ-
at, títol homologat (llevat de l’ensenya-
ment a distància)

80301218 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre associ-
at, títol propi (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301218 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, privat, centre associ-
at, títol propi (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301219 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, a distància

80301219 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, a distància

80301221 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, públic, centre
integrat, títol homologat (llevat de l’ense-
nyament a distància)

80301222 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, públic, centre
integrat, títol propi (llevat de l’ensenya-
ment a distància)

80301223 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
adscrit a universitat pública, títol homolo-
gat (llevat de l’ensenyament a distància)

80301224 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
adscrit a universitat pública, títol propi
(llevat de l’ensenyament a distància)

80301225 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
integrat, títol homologat (llevat de l’ense-
nyament a distància)

80301226 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
integrat, títol propi (llevat de l’ensenya-
ment a distància)

80301227 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
associat, títol homologat (llevat de
l’ensenyament a distància)
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80301264 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
associat o vinculat a universitat privada,
títol homologat, excepte l’ensenyament a
distància

80301265 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
associat o vinculat a universitat pública,
títol propi, excepte l’ensenyament a
distància

80301266 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
associat o vinculat a universitat privada,
títol propi, excepte l’ensenyament a
distància

80301267 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, títol homolo-
gat, a distància

80301268 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, títol propi, a
distància

80301272 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, públic, centre integrat,
títol homologat, excepte l’ensenyament a
distància

80301273 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, públic, centre integrat,
títol propi, excepte l’ensenyament a
distància

80301274 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre adscrit a
universitat pública, títol homologat,
excepte l’ensenyament a distància

80301276 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre adscrit a
universitat pública, títol propi, excepte
l’ensenyament a distància

80301278 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre integrat,
títol homologat, excepte l’ensenyament a
distància

80301279 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre integrat,
títol propi, excepte l’ensenyament a
distància

80301280 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre associat
o vinculat a universitat pública, títol
homologat, excepte l’ensenyament a
distància

80301281 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre associat
o vinculat a universitat privada, títol
homologat, excepte l’ensenyament a
distància

80301282 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre associat
o vinculat a universitat pública, títol propi,
excepte l’ensenyament a distància

80301283 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre associat
o vinculat a universitat privada, títol propi,
excepte l’ensenyament a distància

80301227 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
associat, títol homologat (llevat de
l’ensenyament a distància)

80301228 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
associat, títol propi (llevat de l’ensenya-
ment a distància)

80301228 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
associat, títol propi (llevat de l’ensenya-
ment a distància)

80301229 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, a distància

80301229 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, a distància

80301231 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, públic, centre integrat,
títol homologat (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301232 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, públic, centre integrat,
títol propi (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301233 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre adscrit a
universitat pública, títol homologat (llevat
de l’ensenyament a distància)

80301234 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre adscrit a
universitat pública, títol propi (llevat de
l’ensenyament a distància)

80301235 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre integrat,
títol homologat (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301236 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre integrat,
títol propi (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301237 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre associ-
at, títol homologat (llevat de l’ensenya-
ment a distància)

80301237 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre associ-
at, títol homologat (llevat de l’ensenya-
ment a distància)

80301238 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre associ-
at, títol propi (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301238 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, privat, centre associ-
at, títol propi (llevat de l’ensenyament a
distància)
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80301284 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, títol homologat, a
distància

80301285 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, títol propi, a distància

80301286 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, públic, doctorat,
excepte l’ensenyament a distància

80301287 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, públic, màsters,
excepte l’ensenyament a distància

80301288 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, públic, cursos de
postgrau, excepte l’ensenyament a
distància

80301289 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, públic, cursos d’espe-
cialització, excepte l’ensenyament a
distància

80301290 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, privat, doctorats,
excepte l’ensenyament a distància

80301291 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, privat, màsters,
excepte l’ensenyament a distància

80301292 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, privat, cursos de
postgrau, excepte l’ensenyament a
distància

80301293 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, privat, cursos d’espe-
cialització, excepte l’ensenyament a
distància

80301294 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari tercer cicle, doctorats, a distància

80301295 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari tercer cicle, màsters, a distància

80301296 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari tercer cicle, cursos de postgrau, a
distància

80301297 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari tercer cicle, cursos d’especialització,
a distància

80301204 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, públic, centre adscrit
a universitat pública, títol homologat,
excepte l’ensenyament a distància

80301206 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer cicle, públic, centre adscrit
a universitat pública, títol propi, excepte
l’ensenyament a distància

80301257 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, privat, centre
adscrit a universitat pública, títol homolo-
gat, excepte l’ensenyament a distància

80301259 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de primer i segon cicle, públic, centre
adscrit a universitat pública, títol propi,
excepte l’ensenyament a distància

80301275 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, públic, centre adscrit
a universitat pública, títol homologat,
excepte l’ensenyament a distància

80301239 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, a distància

80301239 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, a distància

80301241 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, públic, doctorat (llevat
de l’ensenyament a distància)

80301242 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, públic, màsters (llevat
de l’ensenyament a distància)

80301243 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, públic, cursos de
postgrau (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301244 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, públic, cursos d’espe-
cialització (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301245 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, privat, doctorats (llevat
de l’ensenyament a distància)

80301246 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, privat, màsters (llevat
de l’ensenyament a distància)

80301247 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, privat, cursos de
postgrau (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301248 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de tercer cicle, privat, cursos d’espe-
cialització (llevat de l’ensenyament a
distància)

80301251 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari tercer cicle, doctorats, a distància

80301252 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari tercer cicle, màsters, a distància

80301253 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari tercer cicle, cursos de postgrau, a
distància

80301254 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari tercer cicle, cursos d’especialització,
a distància

80301260 Altres serveis d’ensenyament superior
universitari

80301260 Altres serveis d’ensenyament superior
universitari

80301260 Altres serveis d’ensenyament superior
universitari

80301260 Altres serveis d’ensenyament superior
universitari

80301260 Altres serveis d’ensenyament superior
universitari
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80301277 Serveis d’ensenyament superior universi-
tari de segon cicle, públic, centre adscrit
a universitat pública, títol propi, excepte
l’ensenyament a distància

80301298 Altres serveis d’ensenyament superior
universitari

80301299 Altres serveis d’ensenyament superior no
universitari

NN SERVEIS SANITARIS I VETERINARIS,
SERVEIS SOCIALS

85311110 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a persones grans mitjançant llars
residències i residències assistides

85311120 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a persones grans mitjançant
habitatges tutelats

85311210 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a persones amb discapacitats
físiques o psíquiques mitjançant habitat-
ges amb serveis comuns

85311220 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a persones amb discapacitats
físiques o psíquiques mitjançant centres
residencials, excepte habitatges amb
serveis comuns

85311310 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a infants i adolescents mitjançant
centres d’acolliment

85311320 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a infants i adolescents mitjançant
centres residencials en règim de guarda o
tutela administrativa i mitjançant pisos
assistits per a joves de 16 a 18 anys

85311430 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a dones maltractades mitjançant
cases d’acolliment i pisos amb suport

85311490 Altres serveis socials amb allotjament
proporcionats a altres col·lectius

85311440 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a toxicòmans mitjançant centres
residencials

85311490 Altres serveis socials amb allotjament
proporcionats a altres col·lectius

85311510 Serveis socials amb allotjament en
centres residencials d’estada limitada

85311590 Serveis socials amb allotjament ncaa,
excepte en centres residencials d’estada
limitada

85321210 Serveis de centres oberts per a infants i
adolescents

85321220 Serveis d’atenció precoç

85321230 Serveis de centres de dia d’atenció
especialitzada per a persones amb
discapacitat

85321240 Serveis de centres ocupacionals per a
persones amb discapacitat

85321250 Serveis de valoració i orientació per a
persones amb discapacitat

80301260 Altres serveis d’ensenyament superior
universitari

80301260 Altres serveis d’ensenyament superior
universitari

80301270 Altres serveis d’ensenyament superior no
universitari

85311100 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a persones grans mitjançant
centres residencials

85311100 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a persones grans mitjançant
centres residencials

85311200 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a persones amb disminucions
físiques o psíquiques mitjançant centres
residencials

85311200 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a persones amb disminucions
físiques o psíquiques mitjançant centres
residencials

85311300 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a infants i adolescents mitjançant
centres residencials

85311300 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a infants i adolescents mitjançant
centres residencials

85311410 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a mares solteres i dones maltracta-
des

85311410 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a mares solteres i dones maltracta-
des

85311420 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a toxicòmans (drogodependents i
alcohòlics)

85311420 Serveis socials amb allotjament proporci-
onats a toxicòmans (drogodependents i
alcohòlics)

85311500 Serveis socials amb allotjament ncaa

85311500 Serveis socials amb allotjament ncaa

85321200 Serveis d’atenció diürna per a infants i
adolescents amb disminució

85321200 Serveis d’atenció diürna per a infants i
adolescents amb disminució

85321200 Serveis d’atenció diürna per a infants i
adolescents amb disminució

85321200 Serveis d’atenció diürna per a infants i
adolescents amb disminució

85321200 Serveis d’atenció diürna per a infants i
adolescents amb disminució
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85321410 Serveis de centres de dia per a persones
grans

85321420 Serveis d’atenció diürna per a persones
grans, excepte els centres de dia

85321630 Serveis socials sense allotjament per a
dones que pateixen violència de gènere
en centres d’intervenció especialitzada

85321640 Serveis socials d’atenció especialitzada
de suport a la dona en situació d’urgència

85321650 Serveis bàsics d’atenció social primària

85321660 Serveis socials d’atenció domiciliària

85321670 Serveis socials de menjador

85321680 Serveis socials d’integració familiar

85321690 Altres serveis socials sense allotjament
ncaa

OO ALTRES SERVEIS SOCIALS I SERVEIS
PRESTATS A LA COMUNITAT; SER-
VEIS PERSONALS

9001 Serveis de recollida i tractament d’aigües
residuals

9002 Serveis de recollida i tractament de
residus

9003 Serveis de sanejament, descontaminació
i altres serveis similars

90011 Serveis de depuració d’aigües residuals i
clavegueram

900111 Serveis de depuració i tractament
d’aigües residuals

90011110 Serveis de depuració i tractament
d’aigües residuals industrials

90011120 Serveis de depuració i tractament
d’aigües residuals urbanes

90011130 Serveis de tractament dels fangs d’aigües
residuals

900112 Serveis de tractament de pous negres i
fosses sèptiques

90011200 Serveis de tractament de pous negres i
fosses sèptiques

90021 Serveis de tractament de residus
900211 Serveis de recollida de residus
90021110 Serveis de recollida de residus, excepte

els serveis d’emmagatzematge temporal
de residus

90021180 Serveis d’emmagatzematge temporal de
residus

900212 Serveis d’incineració de residus
90021210 Serveis d’incineració de residus perillosos

90021220 Serveis d’incineració de residus no
perillosos

90021230 Altres serveis d’incineració de residus
(com ara residus sanitaris)

900215 Altres serveis de tractament de residus
90021511 Serveis de dipòsit controlat de residus

perillosos
90021512 Serveis de dipòsit controlat de residus no

perillosos

85321400 Serveis d’atenció diürna per a persones
grans

85321400 Serveis d’atenció diürna per a persones
grans

85321610 Serveis d’assessorament i informació per
a la dona

85321610 Serveis d’assessorament i informació per
a la dona

85321620 Altres serveis socials sense allotjament
ncaa

85321620 Altres serveis socials sense allotjament
ncaa

85321620 Altres serveis socials sense allotjament
ncaa

85321620 Altres serveis socials sense allotjament
ncaa

85321620 Altres serveis socials sense allotjament
ncaa

9000 Serveis de sanejament públic

9000 Serveis de sanejament públic

9000 Serveis de sanejament públic

90001 Serveis de depuració d’aigües residuals i
clavegueram

900011 Serveis de depuració i tractament
d’aigües residuals

90001110 Serveis de depuració i tractament
d’aigües residuals industrials

90001120 Serveis de depuració i tractament
d’aigües residuals urbanes

90001130 Serveis de tractament dels fangs d’aigües
residuals

900012 Serveis de tractament de pous negres i
fosses sèptiques

90001200 Serveis de tractament de pous negres i
fosses sèptiques

90002 Serveis de tractament de deixalles
900021 Serveis de recollida de deixalles
90002100 Serveis de recollida de deixalles

90002100 Serveis de recollida de deixalles

900022 Serveis d’incineració de deixalles
90002210 Serveis d’incineració de residus munici-

pals
90002220 Serveis d’incineració de residus industri-

als
90002290 Altres serveis d’incineració de deixalles

(com ara residus sanitaris)
900023 Serveis de dipòsit controlat de residus
90002310 Serveis de dipòsit controlat de residus

municipals
90002310 Serveis de dipòsit controlat de residus

municipals
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90002310 Serveis de dipòsit controlat de residus
municipals

90002320 Serveis de dipòsit controlat de residus
industrials

90002320 Serveis de dipòsit controlat de residus
industrials

90002320 Serveis de dipòsit controlat de residus
industrials

90002330 Serveis de dipòsit controlat de residus de
la construcció

90002330 Serveis de dipòsit controlat de residus de
la construcció

90002330 Serveis de dipòsit controlat de residus de
la construcció

90002390 Serveis de dipòsit controlat de residus
ncaa

900024 Serveis de tractament fisicoquímic de
residus

90002410 Serveis de tractament fisicoquímic de
residus industrials

90002490 Serveis de tractament fisicoquímic de
residus ncaa

900025 Serveis de centre de recollida i transfe-
rència de residus

90002510 Serveis de centre de recollida i transfe-
rència de residus municipals

90002510 Serveis de centre de recollida i transfe-
rència de residus municipals

90002520 Serveis de centre de recollida i transfe-
rència de residus industrials

90002520 Serveis de centre de recollida i transfe-
rència de residus industrials

90002590 Serveis de centre de recollida i transfe-
rència de residus ncaa

900026 Serveis de deixalleria de residus
90002610 Serveis de deixalleria de residus munici-

pals
90002690 Serveis de deixalleria de residus ncaa

900027 Serveis de compostatge de residus
90002710 Serveis de compostatge de residus

municipals
90002790 Serveis de compostatge de residus ncaa
900028 Serveis especials de tractament de

deixalles
90002810 Tractament de sòls contaminats

90002820 Tractament de marees negres
90002890 Serveis especials de tractament de

deixalles ncaa
900029 Serveis de tractament de deixalles ncaa
90002910 Serveis d’aplicació agrícola
90002990 Altres serveis de tractament de deixalles

ncaa
90002990 Altres serveis de tractament de deixalles

ncaa
90002990 Altres serveis de tractament de deixalles

ncaa
90002990 Altres serveis de tractament de deixalles

ncaa
90002990 Altres serveis de tractament de deixalles

ncaa

90021513 Serveis de dipòsit controlat de residus
inerts

90021511 Serveis de dipòsit controlat de residus
perillosos

90021512 Serveis de dipòsit controlat de residus no
perillosos

90021513 Serveis de dipòsit controlat de residus
inerts

90021511 Serveis de dipòsit controlat de residus
perillosos

90021512 Serveis de dipòsit controlat de residus no
perillosos

90021513 Serveis de dipòsit controlat de residus
inerts

90021519 Serveis de dipòsit controlat de residus
ncaa

900215 Altres serveis de tractament de residus

90021521 Serveis de tractament fisicoquímic de
residus industrials

90021529 Serveis de tractament fisicoquímic de
residus ncaa

900215 Altres serveis de tractament de residus

90021531 Serveis de centre de recollida i transfe-
rència de residus perillosos

90021532 Serveis de centre de recollida i transfe-
rència de residus no perillosos

90021531 Serveis de centre de recollida i transfe-
rència de residus perillosos

90021532 Serveis de centre de recollida i transfe-
rència de residus no perillosos

90021539 Serveis de centre de recollida i transfe-
rència de residus ncaa

900215 Altres serveis de tractament de residus
90021540 Serveis de deixalleria de residus munici-

pals
90021540 Serveis de deixalleria de residus munici-

pals
900215 Altres serveis de tractament de residus
90021551 Serveis de compostatge de residus

municipals
90021559 Serveis de compostatge de residus ncaa
900216 Serveis especials de tractament de

residus
90021610 Serveis de tractament de sòls contami-

nats
90021620 Serveis de tractament de marees negres
90021690 Serveis especials de tractament de

residus ncaa
900215 Altres serveis de tractament de residus
90021591 Serveis d’aplicació agrícola de residus
90021560 Serveis de tractament biològic de residus

90021570 Serveis d’esterilització de residus

90021581 Serveis de triatge de residus municipals

90021589 Serveis de triatge de residus ncaa

90021599 Altres serveis de tractament de residus
ncaa
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90003 Serveis de neteja de vies públiques i
altres serveis de sanejament públic

900030 Serveis de neteja de vies públiques i
altres serveis de sanejament públic

900030 Serveis de neteja de vies públiques i
altres serveis de sanejament públic

900030 Serveis de neteja de vies públiques i
altres serveis de sanejament públic

90003000 Serveis de neteja de vies públiques i
altres serveis de sanejament públic

90003000 Serveis de neteja de vies públiques i
altres serveis de sanejament públic

90003000 Serveis de neteja de vies públiques i
altres serveis de sanejament públic

92312120 Serveis relacionats amb l’espectacle
92312120 Serveis relacionats amb l’espectacle

92312120 Serveis relacionats amb l’espectacle

92312120 Serveis relacionats amb l’espectacle

92312120 Serveis relacionats amb l’espectacle

92312120 Serveis relacionats amb l’espectacle

92312220 Serveis proporcionats per autors literaris
(poetes, dramaturgs, novel·listes, assa-
gistes i altres autors literaris)

92312220 Serveis proporcionats per autors literaris
(poetes, dramaturgs, novel·listes, assa-
gistes i altres autors literaris)

92312220 Serveis proporcionats per autors literaris
(poetes, dramaturgs, novel·listes, assa-
gistes i altres autors literaris)

930510 Altres serveis personals ncaa
930510 Altres serveis personals ncaa
93051000 Altres serveis personals ncaa
93051000 Altres serveis personals ncaa

90031 Serveis de sanejament, descontaminació
i altres serveis similars

900311 Serveis de sanejament de sòls i aigües
subterrànies

900312 Serveis de descontaminació i neteja
d’aigües superficials contaminades

900313 Serveis de neteja de vies públiques i
altres serveis de sanejament públic

90031100 Serveis de sanejament de sòls i aigües
subterrànies

90031200 Serveis de descontaminació i neteja
d’aigües superficials contaminades

90031300 Serveis de neteja de vies públiques i
altres serveis de sanejament públic

90012 Serveis de llots de depuració
900120 Serveis de llots de depuració
90012000 Serveis de llots de depuració
90022 Residus
900220 Residus
90022011 Residus municipals domèstics
90022019 Residus municipals comercials
90022020 Residus industrials
90022030 Residus sanitaris
90022040 Residus de la construcció
90022050 Residus ramaders
92202 Venda d’espais publicitaris de ràdio i

televisió
922020 Venda d’espais publicitaris de ràdio i

televisió
92202000 Venda d’espais publicitaris de ràdio i

televisió
92312121 Serveis dels promotors culturals
92312122 Serveis d’organització d’esdeveniments

culturals (festivals, fires, exposicions i
espectacles multimèdia)

92312123 Serveis de difusió d’esdeveniments
culturals (patrimoni, museus, biblioteques
i arxius)

92312124 Serveis de difusió d’espectacles culturals
(programacions regulars i temporals)

92312125 Serveis d’organismes de desenvolupa-
ment i promoció cultural

92312129 Altres serveis relacionats amb l’especta-
cle

92312221 Serveis proporcionats per poetes,
novel·listes i assagistes

92312222 Serveis proporcionats per dramaturgs i
guionistes

92312229 Serveis proporcionats per altres autors
literaris

930511 Serveis per a animals de companyia
930512 Altres serveis personals ncaa
93051100 Serveis per a animals de companyia
93051200 Altres serveis personals ncaa
PP SERVEIS DE LES LLARS
96 SERVEIS DE LES LLARS QUE PRODUEI-

XEN BÉNS PER A ÚS PROPI
960 Serveis de les llars que produeixen béns

per a ús propi
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9600 Serveis de les llars que produeixen béns
per a ús propi

96001 Serveis de les llars que produeixen béns
per a ús propi

960010 Serveis de les llars que produeixen béns
per a ús propi

96001000 Serveis de les llars que produeixen béns
per a ús propi

97 SERVEIS DE LES LLARS QUE PRODUEI-
XEN SERVEIS PER A ÚS PROPI

970 Serveis de les llars que produeixen
serveis per a ús propi

9700 Serveis de les llars que produeixen
serveis per a ús propi

97001 Serveis de les llars que produeixen
serveis per a ús propi

970010 Serveis de les llars que produeixen
serveis per a ús propi

97001000 Serveis de les llars que produeixen
serveis per a ús propi

QQ SERVEIS DELS ORGANISMES EXTRA-
TERRITORIALS
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8. Taula de correspondències entre la CPA-2002 i la CCPA-96 Rev.1

401110 Energia elèctrica
660210 Serveis de plans de pensions

731011 Serveis de recerca i desenvolupament de
física

731019 Serveis cientificotècnics generals de
recerca i desenvolupament de ciències
naturals i enginyeria

731012 Serveis de recerca i desenvolupament de
química i biologia

731019 Serveis cientificotècnics generals de
recerca i desenvolupament de ciències
naturals i enginyeria

731013 Serveis de recerca i desenvolupament
d’enginyeria i tecnologia

731019 Serveis cientificotècnics generals de
recerca i desenvolupament de ciències
naturals i enginyeria

731014 Serveis de recerca i desenvolupament
d’agronomia

731019 Serveis cientificotècnics generals de
recerca i desenvolupament de ciències
naturals i enginyeria

731015 Serveis de recerca i desenvolupament de
ciències mèdiques i farmàcia

731019 Serveis cientificotècnics generals de
recerca i desenvolupament de ciències
naturals i enginyeria

731016 Serveis de recerca i desenvolupament
d’altres ciències naturals

731019 Serveis cientificotècnics generals de
recerca i desenvolupament de ciències
naturals i enginyeria

732011 Serveis de recerca i desenvolupament de
ciències culturals, sociologia i psicologia

732019 Serveis cientificotècnics generals de
recerca i desenvolupament de ciències
socials i humanitats

732012 Serveis de recerca i desenvolupament
d’economia

732019 Serveis cientificotècnics generals de
recerca i desenvolupament de ciències
socials i humanitats

732013 Serveis de recerca i desenvolupament de
dret

732019 Serveis cientificotècnics generals de
recerca i desenvolupament de ciències
socials i humanitats

732014 Serveis de recerca i desenvolupament de
lingüística i idiomes

732019 Serveis cientificotècnics generals de
recerca i desenvolupament de ciències
socials i humanitats

732015 Serveis de recerca i desenvolupament
d’altres ciències socials i humanitats

732019 Serveis cientificotècnics generals de
recerca i desenvolupament de ciències
socials i humanitats

900215 Altres serveis de tractament de residus
900216 Serveis especials de tractament de residus

401111 Energia elèctrica
660211 Serveis de plans de pensions, excepte els

serveis de reassegurances relacionats amb
els serveis de plans de pensions

731011 Serveis de recerca i desenvolupament
de ciències físiques

731011 Serveis de recerca i desenvolupament
de ciències físiques

731012 Serveis de recerca i desenvolupament
de química i biologia

731012 Serveis de recerca i desenvolupament
 de química i biologia

731013 Serveis de recerca i desenvolupament
d’enginyeria i tecnologia

731013 Serveis de recerca i desenvolupament
d’enginyeria i tecnologia

731014 Serveis de recerca i desenvolupament
d’agronomia

731014 Serveis de recerca i desenvolupament
d’agronomia

731015 Serveis de recerca i desenvolupament
de ciències mèdiques i farmàcia

731015 Serveis de recerca i desenvolupament
de ciències mèdiques i farmàcia

731016 Serveis de recerca i desenvolupament
d’altres ciències naturals

731016 Serveis de recerca i desenvolupament
d’altres ciències naturals

732011 Serveis de recerca i desenvolupament de
ciències culturals, sociologia i psicologia

732011 Serveis de recerca i desenvolupament de
ciències culturals, sociologia i psicologia

732012 Serveis de recerca i desenvolupament
d’economia

732012 Serveis de recerca i desenvolupament
d’economia

732013 Serveis de recerca i desenvolupament
de dret

732013 Serveis de recerca i desenvolupament
de dret

732014 Serveis de recerca i desenvolupament
de lingüística i idiomes

732014 Serveis de recerca i desenvolupament
de lingüística i idiomes

732015 Serveis de recerca i desenvolupament
d’altres ciències socials i humanitats

732015 Serveis de recerca i desenvolupament
d’altres ciències socials i humanitats

900213 Altres serveis de tractament de residus
900214 Serveis especials de tractament

de residus

CCPA-96 CCPA-96 Rev.1
Codi Descripció Codi Descripció
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Ordre ECF/75/2007, de 13 de març, per la qual s’aprova la revisió de la
Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96)

Mitjançant el Decret 131/1999, de 4 de maig, es va aprovar la Classificació catalana de pro-
ductes per activitats (CCPA-96), i en la seva disposició final s’autoritzava el conseller d’Econo-
mia i Finances perquè dugués a terme una revisió periòdica de l’esmentada classificació, a
proposta de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb la consulta prèvia al Consell Català d’Es-
tadística.

Vista la conveniència de compatibilitzar les classificacions homòlogues d’ús obligatori en els
àmbits estatal, europeu i internacional per fer-ne un sistema coherent, homogeni i comparable
amb les del seu entorn, derivades del compliment del Reglament de la Comissió de les Comu-
nitats Europees núm. 204/2002, de 19 de desembre de 2001, pel qual es modifica el Regla-
ment del Consell de la Comunitat Econòmica Europea núm. 3696/1993 relatiu a la Classificació
estadística de productes per activitats (CPA) d’àmbit d’aplicació per a les comunitats europe-
es, i que aprova una actualització o revisió d’aquesta classificació, anomenada CPA-2002, i el
Reial decret 331/2003, de 14 de març, pel qual es deroga el Reial decret 81/1996, de 26 de
gener, pel qual s’aprova la Classificació nacional de productes per activitats (CNPA-96) i, des
del 14 de març de 2003, s’oficialitza directament la CPA-2002 d’àmbit comunitari com la nova
classificació estatal de productes per activitats vigent a partir de la data esmentada;

Vistes, també, les modificacions derivades del desenvolupament tecnològic i econòmic en els
darrers deu anys i, al mateix temps, les conseqüències de l’expiració del Tractat de la Comuni-
tat Europea del Carbó i de l’Acer;

Atès el que disposa l’article 10.q) de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de
Catalunya;

Atès el que estableix la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, i
el que disposa el Decret 262/2006, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Programa anual d’actua-
ció estadística per a l’any 2006;

A proposta de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb l’assessorament terminològic del
Termcat i una vegada consultats la Junta de Govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya i el
Consell Català d’Estadística,

ORDENO:

Article únic

1. S’aprova la revisió de la Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96), que
s’anomena Classificació catalana de productes per activitats 1996 Revisió 1 (abreujadament,
CCPA-96 Rev. 1), aprovada pel Decret 131/1999, de 4 de maig, pel qual s’aprova la Classifica-
ció catalana de productes per activitats (CCPA-96).

2. L’estructura de la Classificació catalana de productes per activitats 1996 Revisió 1 (CCPA-
96 Rev. 1) figura a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

3. Les modificacions de la Classificació catalana de productes per activitats 1996 (CCPA 96)
introduïdes per la revisió figuren a l’annex 2 d’aquesta Ordre.



566 Institut d’Estadística de Catalunya-CCPA-96 Rev. 1

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

L’Institut d’Estadística de Catalunya elaborarà, dins dels sis mesos següents a l’entrada en vi-
gor d’aquesta Ordre, una publicació sobre la Classificació catalana de productes per activitats
1996 Revisió 1 que contingui la informació següent:

a) L’estructura de la Classificació catalana de productes per activitats 1996 Revisió 1.

b) Les notes explicatives relatives a la Classificació catalana de productes per activitats 1996
Revisió 1.

c) Les correspondències de la Classificació catalana de productes per activitats 1996 Revisió 1
amb les seves homòlogues d’ús obligatori en els àmbits estatal i comunitari.

Segona

L’Institut d’Estadística de Catalunya prestarà suport tècnic a aquells òrgans de les administra-
cions públiques catalanes que per la seva activitat específica requereixin d’una desagregació
més gran de la classificació de productes per activitats econòmiques aprovada per aquesta
Ordre.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

El règim d’obligatorietat d’ús de la Classificació catalana de productes per activitats 1996 Re-
visió 1 (CCPA-96 Rev. 1) és el que estableix el Decret 131/1999, de 4 de maig, pel qual s’apro-
va la Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96).

Segona

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 13 de març de 2007

Antoni Castells

Conseller d’Economia i Finances
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Criteris metodològics aplicats a la traducció catalana

La Classificació catalana de productes per activitats 1996 Revisió 1 (CCPA-96 Rev.1) s’em-
marca dins del projecte de traducció de les classificacions i nomenclatures utilitzades en l’es-
tadística, desenvolupat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els criteris que s’han
seguit són els mateixos que per a la resta de classificacions, és a dir, s’ha dut a terme una
equivalència estricta a partir de fonts terminològiques reconegudes o assessorades pel Centre
de Terminologia Termcat per tal d’obtenir-ne una adaptació fidel a l’original i facilitar-ne la
comprensió.

Els criteris generals aplicats en la traducció ha estat els següents:

La traducció s’ha fet al màxim de literal possible per tal de respectar els conceptes i la seva
agrupació, llevat d’aquells casos en què per coherència o per mantenir la unitat de la classifi-
cació ha estat necessari no traduir literalment, com ha passat en els casos següents:

Els articles i les preposicions s’han unificat sempre que s’ha pogut. Això ha comportat alguns
desfasaments entre el text original en castellà i la traducció corresponent.

S’han unificat les construccions del tipus ”llevat de” i s’han posat sempre entre parèntesis.

Els signes de puntuació en molts casos han estat modificats per tal de donar més coherència
al text.

S’ha donat preferència sempre al nombre singular menys en aquells casos en què era forçat
aplicar-lo.

S’han incorporat les novetats del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, s’ha aplicat la nova normativa del guionet i el criteri del masculí genèric (representatiu per
als dos sexes), oficialitzat tant a la Gramàtica normativa de l’IEC com a la presentació de la se-
gona edició del diccionari acadèmic.

Si hi havia dos sinònims com a traducció d’un mot en castellà, s’ha optat, pràcticament sem-
pre, pel que té l’entrada preferent (amb definició) en el Gran diccionari de la llengua catalana
d’Enciclopèdia Catalana o en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Cata-
lans.

Els casos d’homonímia s’han eliminat mitjançant la utilització de sinònims, addició d’adjectius
o complements de nom.
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