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7. Suport a la codificació  
 
 
 
 
 
La llista d’ocupacions que es relaciona seguidament està destinada a facilitar la 
consulta de la Classificació catalana d’ocupacions 2011 (CCO-2011). S’hi presenta 
una relació d’ocupacions ordenada alfabèticament i el codi assignat a cada ocupació 
considerada. 
 
A 
 
Acobladors d'elements prefabricats lleugers (plaques de guix laminat) 7199 
Acompanyants en clubs nocturns 5899 
Acompanyants socials 5899 
Acompanyants turístics 5823 
Acròbates 2939 
Actors 2935 
Actuaris 2415 
Acupuntors 3331 
Administradors civils de l’Estat 2623 
Administradors d’instal·lacions sanitàries 1323 
Administradors de bases de dades 2721 
Administradors de la propietat immobiliària 3534 
Administradors de llocs web 3814 
Administradors de sistemes informàtics 2722 
Administradors de xarxes informàtiques 2722 
Administratius comptables 4111 
Adobers 7836 
Adornistes, de pedra o marbre 7122 
Advocats 2511 
Advocats de l'Estat 2511 
Afinadors d'instruments musicals 7612 
Agents censals 4430 
Agents comercials 3510 
Agents comercials de publicitat 3539 
Agents d'assegurances 3521 
Agents de canvi i borsa 3401 
Agents de compres 3522 
Agents de desenvolupament local 2827 
Agents de duanes que treballen en tasques pròpies de l'Administració pública 362 
Agents de la guàrdia civil  5910 
Agents de la propietat immobiliària 3534 
Agents de la propietat industrial 2622 
Agents de logística de transports 4123 
Agents de maniobres ferroviàries 8312 
Agents de policia autonòmics 5922 
Agents de policia local 5923 
Agents de policia nacional 5921 
Agents de relacions públiques 3535 
Agents de tren 4123 
Agents de tributs que treballen en tasques pròpies de l'Administració pública 362 
Agents d'enquestes per telèfon 4430 
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Agents d'igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2825 
Agents d'oficines de col·locació 3533 
Agents en la contractació de mà d'obra 3533 
Agents esportius 3539 
Agents forestals 5995 
Agents immobiliaris 3534 
Agents judicials 4309 
Agents literaris 3539 
Agents marítims 3531 
Agents municipals 5923 
Agents musicals  3539 
Agents publicistes i de la comunicació 2652 
Agents teatrals 3539 
Agents tributaris 3621 
Agricultors de conreus extensius 6110 
Agricultors d'explotacions agropecuàries mixtes (agrícoles i ramaderes) 6300 
Agricultors i gerents d'explotacions mixtes (agrícoles i ramaderes) 1311 
Agricultors propietaris 6110 
Ajudants d'ambulància 5622 
Ajudants d'aparcadors de cotxes 9490 
Ajudants de cambra 5891 
Ajudants de caps de cuina 3734 
Ajudants de comptabilitat 3403 
Ajudants de cuina 9310 
Ajudants de dentista 5629 
Ajudants de farmàcia 5621 
Ajudants de fisioterapeuta 3325 
Ajudants de preparació d'aliments 93 
Ajudants de rebosteria 9310 
Ajudants de veterinària 3327 
Ajustadors de bicicletes 7405 
Ajustadors de cadires de rodes 7405 
Ajustadors de cotxets  7405 
Ajustadors de maquinària 740 
Ajustadors de maquinària agrícola 7403 
Ajustadors de maquinària de construcció 7403 
Ajustadors de maquinària ferroviària 7404 
Ajustadors de maquinària industrial  7403 
Ajustadors de maquinària mecànica 8201 
Ajustadors de maquinària naval 7404 
Ajustadors de màquines de mineria 7403 
Ajustadors de màquines de treballar la fusta 7812 
Ajustadors de màquines eina  7323 
Ajustadors de màquines fixes 7403 
Ajustadors de motors (vehicles de motor) 7401 
Ajustadors de motors d'avió 7402 
Ajustadors de motors de tren 7404 
Ajustadors de motors de vaixell 7404 
Ajustadors de motors de vehicles 8201 
Ajustadors de vehicles de motor 7401 
Ajustadors electricistes de dinamos 7521 
Ajustadors muntadors de prefabricats de formigó 7112 
Alcaldes 1111 
Alferes 0011 
Alferes de fragata 0011 



 

Almasserers artesans 7705 
Almiralls 0011 
Altres agents comercials 352 
Altres professionals suport Administració pública tasques inspecció i control 3629 
Altres tècnics sanitaris 332 
Altres tècnics sanitaris ncaa 3329 
Altres treballadors dels serveis de protecció i seguretat 599 
Ambaixadors 1112 
Ambientòlegs 2426 
Analistes clínics 3314 
Analistes d'aplicacions 2712 
Analistes de bases de dades 2721 
Analistes de comunicacions informàtiques 2723 
Analistes de gestió i organització 2621 
Analistes de la contaminació atmosfèrica 2426 
Analistes de la qualitat de l'aigua 2426 
Analistes de laboratori en química industrial 3127 
Analistes de programari 2712 
Analistes de programari i multimèdia 271 
Analistes de qualitat de sistemes informàtics 2719 
Analistes de sistemes 2711 
Analistes de xarxes informàtiques 2723 
Analistes del mercat laboral 2624 
Analistes d'inversions 2613 
Analistes d'organització i mètodes 2621 
Analistes econòmics 2810 
Analistes experts en obligacions 2613 
Analistes financers 2613 
Analistes mediambientals 2437 
Analistes programadors 2712 
Analistes, programadors i dissenyadors de webs i de multimèdia 2713 
Animadors comunitaris 3715 
Animadors d'imatges 2484 
Animadors geriàtrics 3715 
Animadors socioculturals i d'entreteniment  3724 
Animadors turístics 3724 
Anotadors portuaris 3523 
Antropòlegs 2821 
Aparadoristes 3732 
Aparcadors de cotxes al carrer 9420 
Apicultors 6204 
Aplicadors de revestiments de pasta i morter 7212 
Apuntadors 3739 
Aqüicultors 6421 
Àrbitres 3722 
Argenters 7613 
Armadors de blindatge de vaixells 7314 
Armadors de pesca 1312 
Armers 7322 
Arqueòlegs 2821 
Arquitectes 2451 
Arquitectes d'interiors 2451 
Arquitectes paisatgistes 2452 
Arquitectes tècnics 2481 
Arrebossadors 7212 
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Artesans 761 
Artesans d'articles de fusta 7617 
Artesans d'articles de pedra 7619 
Artesans de catifes 7618 
Artesans de joguines de metall 7619 
Artesans de la fusta 7617 
Artesans de teixits  7618 
Artesans del cuir 7618 
Artesans del tèxtil 7618 
Artesans i teixidors de teles 7618 
Artesans teixidors de jonc 7617 
Artillers 7892 
Artistes creatius 293 
Artistes d'art corporal 3739 
Artistes d'arts plàstiques 2931 
Artistes d'arts visuals 2931 
Artistes digitals 2484 
Artistes interpretatius 293 
Arxivers 2911 
Ascensoristes 9431 
Assagistes 2921 
Assecadors de fusta 7811 
Asseguradors 3521 
Assessors comercials de telecomunicacions 2653 
Assessors comptables 2611 
Assessors de centres i programes d'educació ambiental 2326 
Assessors d'empreses 2622 
Assessors d'inversions en títols valor 2613 
Assessors econòmics 2810 
Assessors en inversions 2612 
Assessors financers 2612 
Assessors jurídics 2598 
Assessors tècnics de sistemes d'electromedicina 3125 
Assistents acompanyants de grups turístics 5823 
Assistents administratius 3613 
Assistents d'atenció domiciliària 5710 
Assistents de correspondència 3613 
Assistents de direcció 3613 
Assistents de direcció (radiodifusió) 3739 
Assistents de servei domèstic 9100 
Assistents especialitzats 361 
Assistents jurídics i legals 3612 
Assistents personals 3613 
Assistents personals de persones dependents 5710 
Assistents socials 2827 
Astròlegs 5895 
Astrònoms 2411 
Atletes 3721 
Attrezzistes (radiodifusió) 3739 
Auditors 2611 
Auditors assessors informàtics 2719 
Auditors mediambientals 2426 
Auxilars i tècnics d’atenció a les persones amb discapacitat a domicili 5710 
Auxilars i tècnics d’atenció a les persones amb discapacitat en serveis de salut 5629 
Auxiliars actuarials 3404 



 

Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic ncaa 4500 
Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic ncaa 4309 
Auxiliars d'ajuda a domicili 5710 
Auxiliars d'ajuda a persones dependents a domicili 5710 
Auxiliars d'arxiu 4210 
Auxiliars de biblioteca 4210 
Auxiliars de clínica 5611 
Auxiliars de congressos i exposicions 5824 
Auxiliars de cuina 9310 
Auxiliars de farmàcia 5621 
Auxiliars de gerontologia a domicili 5710 
Auxiliars de gerontologia en serveis de salut 5611 
Auxiliars de justícia 3711 
Auxiliars de puericultura 5721 
Auxiliars de quiròfan 5611 
Auxiliars de terra, en general 5824 
Auxiliars de tutela 3713 
Auxiliars de vigilant de seguretat no habilitats per a portar armes 5942 
Auxiliars de vol 5821 
Auxiliars d'educació infantil (primer cicle) 5721 
Auxiliars d'educació infantil (segon cicle) 2252 
Auxiliars d'escoles bressol 5721 
Auxiliars d'infermeria 561 
Auxiliars d'infermeria a les llars (amb tasques de cuidador) 5710 
Auxiliars d'infermeria d'atenció primària 5612 
Auxiliars d'infermeria de centres d'atenció primària 5612 
Auxiliars d'infermeria de consultoris dentals 5629 
Auxiliars d'infermeria de consultoris mèdics 5612 
Auxiliars d'infermeria de geriatria 5611 
Auxiliars d'infermeria de salut mental i toxicomanies 5611 
Auxiliars d'infermeria hospitalària 5611 
Auxiliars forestals 5994 
Auxiliars laics de les religions 3716 
Avaluadors de sinistres 3405 
Avicultors 6205 
 
B 
 
Bacteriòlegs 2421 
Ballarins 2933 
Ballarins de ballet 2933 
Ballarins de carrer 2933 
Ballarins d'espectacles 2933 
Banderillers 2937 
Barbers 5811 
Barreters 7831 
Barrinaires 7892 
Barrinaires de mines  8111 
Barrinaires de pous de petroli o gas 8113 
Basters 7837 
Bibliògrafs 2912 
Bibliotecaris 2912 
Bidells 5833 
Biòlegs marins 2421 
Biòlegs moleculars 2421 
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Bioquímics 2421 
Biotecnòlegs 2421 
Biselladors de vidre 7615 
Bobinadors 7521 
Bombers 593 
Bombers (excepte forestals) 5931 
Bombers conductors (excepte forestals) 5931 
Bombers d'aeroport 5931 
Bombers forestals 5932 
Bombers urbans o industrials 5931 
Bonzes 2830 
Botànics 2421 
Boxejadors 3721 
Brigades 0012 
Brodadors 7834 
Bruixots 3339 
Brunyidors de metalls 7324 
Bufadors de vidre 7615 
Bugaders a mà 9221 
Bussos 7891 
Bussos soldadors i oxitalladors 7891 
 
C 
 
Caçadors 6430 
Caixers de banca 4441 
Caixers de bancs 4441 
Caixers de casinos 4443 
Caixers de gasolineres 5500 
Caixers de sales de joc 4443 
Caixers de supermercats 5500 
Caixers i taquillers (excepte de banca) 5500 
Caixistes 7621 
Calderers 7313 
Calefactors 7250 
Callistes 2157 
Cambrers assalariats 5120 
Cambrers d'avió 5821 
Cambrers de barra 5120 
Cambrers de taula 5120 
Cambrers de tren 5821 
Cambrers de vaixell 5821 
Cambrers i cuiners propietaris 5000 
Cambrers propietaris de bars i cafeteries 5000 
Cansaladers 7701 
Cantants 2932 
Capatassos agrícoles 3142 
Capatassos de mines 3201 
Capellans ecònoms 2830 
Capitans 0011 
Capitans de navili 0011 
Capitans de vaixell 3152 
Capitans generals 0011 
Capitans i oficials de pont 3152 
Caporals 0020 



 

Caporals de la guàrdia civil 5910 
Caporals del cos de Mossos d'Esquadra 5922 
Caps d’estacions d’autobusos 1315 
Caps d’infermers 1323 
Caps de cabina de passatgers 5821 
Caps de compres 3522 
Caps de cuina (xefs) 3734 
Caps de cuina executius 3734 
Caps de grans estacions de ferrocarril 1315 
Caps de màquines 3151 
Caps de menjador 5120 
Caps de partida salsers  3734 
Caps de pastisseria 3734 
Caps de sala de bingos 4443 
Caps d'equip de miners 3201 
Caps d'equip de treballadors d'acabats 3202 
Caps d'equip d'instal·ladors de sistemes d'electromedicina 3125 
Caps d'equip d'operadors de màquines de fabricació de productes de cautxú 3205 
Caps d'equip d'operadors de màquines de fabricació de productes de plàstic 3205 
Caps d'equip d'operadors de màquines de fabricació de productes de resines 3205 
Caps d'equip d'operadors de màquines d'elaboració de productes alimentaris 3203 
Caps d'equip per a la fabricació de paper 3206 
Carboners (de carbó vegetal) 6410 
Carnissers 7701 
Carnissers (peixaters, xarcuters...) dependents 5220 
Carreters 7820 
Carters 4221 
Cartògrafs 2454 
Castradors 3327 
Catedràtics 2210 
Catequistes 3716 
Cellerers vinícoles 7707 
Ceramistes 7614 
Cerers 7619 
Cervesers  7706 
Científics de conservació 2426 
Científics mediambientals 2426 
Cigarrers 7708 
Cirurgians 2112 
Cirurgians maxil·lofacials 2112 
Cistellers 7617 
Classificadors d'aliments 7709 
Classificadors de cuirs  7836 
Classificadors de fruites  7709 
Classificadors de fulles de tabac 7708 
Classificadors de llanes 7893 
Classificadors de pells 7831 
Classificadors de planta de reciclatge 9442 
Classificadors de productes 7893 
Classificadors de residus 9442 
Classificadors d'hortalisses 7709 
Classificadors repartidors de correspondència 4221 
Clavadors de pedres precioses 7613 
Climatòlegs 2412 
Cobradors d'aparcaments 5500 
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Cobradors de deutes a morosos 4445 
Cobradors de donatius 4445 
Cobradors de factures 4445 
Cobradors de peatges 5500 
Cobradors de rebuts 4445 
Cobradors del transport terrestre 5822 
Codificadors de dades 4222 
Col·locadors de pedra 7121 
Col·locadors de vidres 7293 
Comandants 0011 
Comercials de banca 3401 
Comercials de préstecs i crèdits 3402 
Comercials de vendes 3510 
Comerciants propietaris de botigues 5300 
Comerciants propietaris de carnisseries sense elaboració pròpia prod. carnis 5300 
Comerciants propietaris de peixateria 5300 
Còmics 2939 
Comissaris de policia 1329 
Comissaris del cos de Mossos d'Esquadra 1329 
Comissionistes de duanes 3531 
Compositors 2932 
Conductors assalariats d'automòbils 8412 
Conductors assalariats de camionetes 8412 
Conductors assalariats de camions 8432 
Conductors assalariats de camions cisterna 8432 
Conductors assalariats de camions de gran tonatge 8432 
Conductors assalariats de camions de mercaderies perilloses 8432 
Conductors assalariats de camions d'escombraries 8432 
Conductors assalariats de camions formigonera 8432 
Conductors assalariats de camions pesants  8432 
Conductors assalariats de camions TIR 8432 
Conductors assalariats de furgonetes 8412 
Conductors assalariats de taxis 8412 
Conductors d'ambulància que no presten cures sanitàries 8412 
Conductors d'autobusos 8420 
Conductors d'automòbils 841 
Conductors de camions 843 
Conductors de cotxes blindats habilitats per a portar armes 5941 
Conductors de furgonetes 841 
Conductors de maquinària agrícola 8321 
Conductors de maquinària forestal mòbil 8322 
Conductors de microbusos 8420 
Conductors de motocicletes i ciclomotors 8440 
Conductors de recol·lectores agrícoles 8321 
Conductors de taxis 841 
Conductors de toro 8333 
Conductors de tramvies 8420 
Conductors de transport de fustes 8322 
Conductors de trens 8311 
Conductors de vehicles de tracció animal per al transport de persones 9812 
Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera 84 
Conductors missatgers 4221 
Conductors propietaris d'automòbils 8411 
Conductors propietaris de camionetes 8411 
Conductors propietaris de camions 8431 



 

Conductors propietaris de camions cisterna 8431 
Conductors propietaris de camions de gran tonatge 8431 
Conductors propietaris de camions de mercaderies perilloses 8431 
Conductors propietaris de camions formigonera 8431 
Conductors propietaris de camions pesants 8431 
Conductors propietaris de camions TIR 8431 
Conductors propietaris de furgonetes 8411 
Conductors propietaris de taxis 8411 
Confeccionistes de pantalles de serigrafia 7621 
Confeccionistes de planxes d'impressió 7621 
Confiters 7703 
Conreadors de cereals i lleguminoses 6110 
Consellers mediambientals 2426 
Conserges de pavellons esportius 5833 
Conserges d'edificis 5833 
Conserges d'hotels 5833 
Conserges recepcionistes d'hotels 4422 
Conservadors de galeries d’art 2911 
Conservadors de museus 2911 
Consignataris 3523 
Cònsols generals 1112 
Constructors 1316 
Constructors de caixes 8209 
Constructors de rellotges 7611 
Constructors d'instruments quirúrgics 7611 
Consultors de gestió 2621 
Consultors de sistemes 2711 
Consultors mediambientals 2426 
Contramestres de coberta 8340 
Controladors de males herbes 7894 
Controladors de plagues 7894 
Controladors de robòtica industrial 3139 
Controladors de trànsit aeri 3154 
Controladors d'execució de programes informàtics 3811 
Controladors laborals 2623 
Coordinadors de plans d'estudis 2321 
Coordinadors de programes (radiodifusió) 3739 
Coordinadors d'editorial 2921 
Coordinadors d'equips d'educació i formació ambiental 2326 
Coordinadors d'especialistes 3739 
Coordinadors i supervisors de manteniment de sistemes d'electromedicina 3125 
Coreògrafs 2933 
Coronels 0011 
Correctors de proves d'impremta 4222 
Corredors d'assegurances 3521 
Corredors de borsa 3401 
Corredors de comerç 3401 
Corredors de finques 3534 
Corredors esportius de motos 3721 
Cosidors a mà 7834 
Cosidors d'enquadernació 7623 
Cotxers de cotxes a cavall 9812 
Criadors d'animals de pelleteria 6209 
Criadors d'animals per a laboratori 6209 
Criadors d'animals per a zoo 6209 

423  Institut d’Estadística de Catalunya – CCO-2011 
    



 
Institut d’Estadística de Catalunya – CCO-2011 424 
 

Criadors d'aviram  6205 
Criadors de bestiar equí 6209 
Criadors de bestiar porcí 6203 
Criadors de caragols (helicicultors) 6209 
Criadors de conills 6205 
Criadors de gats 6209 
Criadors de gossos 6209 
Criadors d'espècies d'interès cinegètic 6209 
Criadors d'estruços 6209 
Criadors d'ocells de caça 6209 
Criadors i gerents d'explotacions avícoles 1311 
Criadors i gerents d'explotacions de bestiar oví o cabrum 1311 
Criminòlegs 2821 
Crítics 2922 
Crupiers 4443 
Cuidadors acompanyants d'autobusos escolars 5721 
Cuidadors d'animals 5893 
Cuidadors d'animals en parcs zoològics 5893 
Cuidadors de bestiar boví 6201 
Cuidadors de bestiar oví o cabrum  6202 
Cuidadors de bestiar porcí 6203 
Cuidadors de malalts a domicili 5710 
Cuidadors de persones grans a domicili 5710 
Cuidadors d'estètica d'animals 5893 
Cuidadors encarregats d'edificis 5833 
Cuiners assalariats 5110 
Cuiners de menjadors d'empresa 5110 
Cuiners de menjar ràpid  9320 
Cuiners de restaurants 5110 
Cuiners preparadors d'hamburgueses, sandvitxos i entrepans 9320 
Cuiners propietaris de restaurants 5000 
Cultivadors de bolets 6120 
Cultivadors de mol·luscs 6421 
Cultivadors d'ostres 6421 
Curanderos 3339 
 
D 
 
Decoradors d'aparadors 3732 
Decoradors d'interiors 3732 
Degans de facultats 1326 
Degustadors d'aliments 7709 
Degustadors de begudes  7709 
Degustadors de licors 7709 
Degustadors de te 7709 
Degustadors de vins 7709 
Delineants tècnics 3110 
Demostradors de productes de comerços 5492 
Dentistes 2151 
Dependents de botiga de gasolinera (només venda d'articles) 5220 
Dependents de botigues i magatzems 5220 
Dependents de lloguer de cotxes 5499 
Dependents de mercats ambulants 5412 
Dependents de mercats itinerants 5412 
Dependents de parades de mercat (permanent) municipal 5220 



 

Dependents de quioscos 5411 
Dependents de quioscos de menjars o entrepans calents 5120 
Dependents d'establiments de comerç a l'engròs 5220 
Dependents empleats de comerç 5220 
Dependents propietaris de botigues 5300 
Dependents propietaris de comerç 5300 
Dependents propietaris de furgonetes xurreria 5000 
Dependents propietaris de parades de mercat permanent 5300 
Dependents propietaris de quioscos d'entrepans calents 5000 
Dependents propietaris de vehicles d'entrepans calents 5000 
Descarregadors 9811 
Desenvolupadors de llocs web, Internet i intranets 2713 
Desenvolupadors de pàgines web i multimèdia 2713 
Detectius privats 3712 
Dibuixants de còmics 2931 
Dibuixants publicitaris 2931 
Dibuixants tècnics 3110 
Dietistes 2153 
Dinamiters 7892 
Diplomats en infermeria no especialitzats 2121 
Diplomats en nutrició humana i dietètica 2153 
Diputats al Parlament 1111 
Diputats de diputació provincial, diputació foral, cabildo insular o consell insular 1111 
Directius d’organitzacions d’interès social 1113 
Directius de l’Administració pública 1112 
Directors 1 
Directors comercials 1221 
Directors d’aeroport 1120 
Directors d’empreses de comerç al detall 1432 
Directors d’equips de valoració 1325 
Directors d’explotacions aqüícoles 1312 
Directors d’instal·lacions 1219 
Directors d'agències d'assegurances 1327 
Directors d'agències de viatges 1509 
Directors d'altres centres de serveis socials 1325 
Directors d'altres empreses de serveis professionals ncaa 1329 
Directors d'arxius 1329 
Directors de banda 2932 
Directors de bars i cafeteries 1422 
Directors de biblioteques 1329 
Directors de cadena de subministraments 1315 
Directors de cadenes de supermercats o grans magatzems 1120 
Directors de caixes d'estalvi 1327 
Directors de centres d’acollida per víctimes de violència masclista 1325 
Directors de centres d’acolliment 1325 
Directors de centres d’atenció a la infància i l’adolescència 1325 
Directors de centres d’atenció a les drogodependències 1325 
Directors de centres d’atenció a persones amb VIH 1325 
Directors de centres d’atenció infantil fora del sistema educatiu 1322 
Directors de centres d’atenció primerenca 1325 
Directors de centres de dia per a la gent gran 1324 
Directors de centres de formació professional 1326 
Directors de centres de primària 1326 
Directors de centres de secundària 1326 
Directors de centres educatius 1326 
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Directors de centres sanitaris 1323 
Directors de cinema 2934 
Directors de comerç exterior 1221 
Directors de comercialització 1221 
Directors de compres 1315 
Directors de comunitat d’atenció a persones drogodependents 1325 
Directors de contractació 1212 
Directors de cooperatives de crèdit 1327 
Directors de departaments administratius 121 
Directors de departaments comercials 12 
Directors de departaments d’estudis de mercat 1221 
Directors de departaments de comptabilitat 1211 
Directors de departaments de construcció 1316 
Directors de departaments de control de qualitat 1219 
Directors de departaments de costos 1211 
Directors de departaments de pressupostos 1211 
Directors de departaments de recerca i desenvolupament (R+D) 1223 
Directors de departaments de recursos humans 1212 
Directors de departaments de relacions laborals 1212 
Directors de desenvolupament d’aplicacions 1321 
Directors de desenvolupament de productes 1223 
Directors de desenvolupament de TIC 1321 
Directors de documentals 2934 
Directors de formació de personal 1212 
Directors de fotografia 2934 
Directors de gabinets de premsa 1222 
Directors de galeries d'art 1329 
Directors de la funció pública 1112 
Directors de llars residència per a persones amb discapacitat 1325 
Directors de logística 1315 
Directors de magatzem 1315 
Directors de màrqueting 1221 
Directors de mines 1314 
Directors de museus 1329 
Directors de parcs naturals 1329 
Directors de pedreres 1314 
Directors de piscifactories 1312 
Directors de planificació corporativa 1219 
Directors de processament de dades 1321 
Directors de producció 13 
Directors de producció d’explotacions agropecuàries 1311 
Directors de producció d’explotacions aqüícoles 1312 
Directors de producció d’explotacions forestals 1311 
Directors de producció d’explotacions pesqueres 1312 
Directors de producció d’extracció de gas i petroli 1314 
Directors de producció de granges marines 1312 
Directors de producció de mineria 1314 
Directors de producció de pedreres 1314 
Directors de producció i operacions d’indústries manufactureres 1313 
Directors de publicitat 1222 
Directors de recerca i desenvolupament 1223 
Directors de recursos humans 1212 
Directors de relacions públiques 1222 
Directors de residències per a la gent gran 1324 
Directors de residències per a persones amb discapacitat 1325 



 

Directors de restaurants 1421 
Directors de selecció de personal 1212 
Directors de serveis bàsics d’atenció social 1325 
Directors de serveis d’educació 1326 
Directors de serveis de neteja 1219 
Directors de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 1321 
Directors de serveis jurídics 1329 
Directors de serveis postvenda 1221 
Directors de serveis sanitaris 1323 
Directors de serveis socials ncaa 1325 
Directors de serveis socials per a infants 1322 
Directors de serveis socials per a la gent gran 1324 
Directors de silvicultura 1311 
Directors de sucursals de bancs 1327 
Directors de sucursals de serveis financers 1327 
Directors de teatre 2934 
Directors de tecnologia de la informació 1321 
Directors de vendes 1221 
Directors d'empreses d’activitats culturals 1501 
Directors d'empreses d’activitats esportives 1501 
Directors d'empreses d’activitats recreatives 1501 
Directors d'empreses d'abastament i distribució 1315 
Directors d'empreses d'allotjament 141 
Directors d'empreses de comerç a l'engròs 1431 
Directors d'empreses de construcció 1316 
Directors d'empreses de gestió de residus 1509 
Directors d'empreses de jardineria 1311 
Directors d'empreses de pesca 1312 
Directors d'empreses de restauració 142 
Directors d'empreses de servei d’àpats 1429 
Directors d'empreses de transports 1315 
Directors d'empreses o departaments de tractament i eliminació de residus 1313 
Directors d'empreses o departaments de valorització de residus 1313 
Directors d'escena 2934 
Directors d'establiments penitenciaris 1329 
Directors d'estudis d’ensenyament secundari 1326 
Directors d'estudis d'ensenyament primari 1326 
Directors d'estudis d'ensenyament superior 1326 
Directors d'explotacions agràries 1311 
Directors d'explotacions agrícoles 1311 
Directors d'explotacions avícoles 1311 
Directors d'explotacions de bestiar boví  1311 
Directors d'explotacions de bestiar oví o cabrum 1311 
Directors d'explotacions de bestiar porcí 1311 
Directors d'explotacions de cereals 1311 
Directors d'explotacions de conreus industrials 1311 
Directors d'explotacions forestals 1311 
Directors d'explotacions fructícoles 1311 
Directors d'explotacions mineres 1314 
Directors d'explotacions ramaderes 1311 
Directors d'hotels 1411 
Directors d'indústries manufactureres 1313 
Directors d'informàtica 1321 
Directors d'operacions 13 
Directors executius 1111 

427  Institut d’Estadística de Catalunya – CCO-2011 
    



 
Institut d’Estadística de Catalunya – CCO-2011 428 
 

Directors financers 1211 
Directors generals d’empreses de construcció 1120 
Directors generals d’empreses de distribució 1120 
Directors generals d’empreses de telecomunicacions 1120 
Directors generals d’empreses de TIC 1120 
Directors generals d’empreses de transport 1120 
Directors generals d’empreses hoteleres 1120 
Directors generals d’empreses privades 1120 
Directors generals d’empreses públiques 1120 
Directors generals de bancs 1120 
Directors generals de companyies pesqueres 1120 
Directors gerents de centres d'educació ambiental 2326 
Directors gerents de centres sanitaris 1323 
Directors i gerents de centres penitenciaris 1112 
Directors musicals 2932 
Directors tècnics 2934 
Dirigents d’organització empresarial 1113 
Dirigents d’organització humanitària 1113 
Dirigents de fundació 1113 
Dirigents de partit polític 1113 
Dirigents de sindicat de treballadors 1113 
Dissenyadors de bases de dades 2721 
Dissenyadors de joies 2482 
Dissenyadors de materials d'educació ambiental 2326 
Dissenyadors de moda 2482 
Dissenyadors de motors 2433 
Dissenyadors de pàgines web 2484 
Dissenyadors de peces de vestir 2482 
Dissenyadors de productes 2482 
Dissenyadors de programari 2712 
Dissenyadors de programari i multimèdia 271 
Dissenyadors de publicacions 2484 
Dissenyadors de roba 2482 
Dissenyadors de xarxes 2723 
Dissenyadors d'interiors 3732 
Dissenyadors gràfics 2484 
Dissenyadors industrials 2482 
Dissenyadors multimèdia 2484 
Distribuïdors de premsa gratuïta 9420 
Documentalistes 2912 
Domadors 2939 
Domadors de cavalls 5893 
Dramaturgs 2921 
 
E 
 
Ebenistes 7820 
Econometristes 2810 
Economistes 2810 
Ecònoms domèstics 5832 
Edafòlegs 2422 
Educadors ambientals 2326 
Educadors d'educació infantil 225 
Educadors familiars 2827 
Educadors socials 2827 



 

Eixarmadors 3339 
Elaboradors de conserves, fruites, verdures i hortalisses 7705 
Elaboradors de tabac 7708 
Elaboradors d'oli artesans 7705 
Electricistes de la construcció 7510 
Electricistes en escenaris o platós 7510 
Electricistes reparadors de la construcció 7510 
Electrònics ajustadors d'aparells mèdics 7532 
Electroterapeutes 3325 
Embaladors i envasadors de medicines 8193 
Embalsamadors 5892 
Embotelladors a mà 9700 
Emmotlladors 7311 
Emmotlladors de maons, teules i rajoles 7614 
Emmotlladors de moles abrasives 7614 
Emmotlladors d'objectes de pisa i porcellana 7614 
Emmotlladors d'objectius òptics 7899 
Emmotlladors sobre banc (fosa de metalls) 7311 
Emmotlladors sobre el terra i en fosses 7311 
Empalmadors de cables 7315 
Empalmadors de cables elèctrics 7522 
Empaperadors 7231 
Empaquetadors a mà 9700 
Empleats administratius d'arxiu 4210 
Empleats administratius d'assegurances 4113 
Empleats administratius de bancs 4113 
Empleats administratius de biblioteca 4210 
Empleats administratius de salaris i nòmines 4112 
Empleats administratius de serveis de personal 4223 
Empleats administratius de serveis postals (excepte empleats de finestreta) 4309 
Empleats administratius dels serveis de transport 4123 
Empleats administratius d'emmagatzematge i recepció 4121 
Empleats administratius d'entitats financeres 4113 
Empleats administratius d'estadística 4113 
Empleats administratius en general amb tasques d'atenció al públic 4500 
Empleats administratius en general sense tasques d'atenció al públic 4309 
Empleats comptables 4111 
Empleats d'agències de viatges 4421 
Empleats d'arxius 4210 
Empleats de biblioteques 4210 
Empleats de càlcul de costos 4111 
Empleats de cases d'empenyorament i de préstecs 4444 
Empleats de centres d'informació (telefònica) d'atenció al client 4424 
Empleats de comandes de magatzems 4121 
Empleats de comptabilitat 4111 
Empleats de control de personal i nòmines 4112 
Empleats de control de pes (bàscula) 4121 
Empleats de control de subministrament i inventari 4121 
Empleats de finestreta de correus 4446 
Empleats de finestreta i similars (excepte taquillers) 444 
Empleats de gestió financera d'empreses 4113 
Empleats de guarda-roba 9490 
Empleats de la llar 9100 
Empleats de l'àrea d'atenció al client en comerços 4411 
Empleats de logística i transport de passatgers i mercaderies 4123 
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Empleats de notaria 4113 
Empleats de planificació de materials 4122 
Empleats de pompes fúnebres 5892 
Empleats de publicacions (no especialitzats) 4309 
Empleats de punts d'informació 4411 
Empleats de rebost de vaixells 5831 
Empleats de registre de materials 412 
Empleats de sales de jocs recreatius 4443 
Empleats de serveis comptables 4111 
Empleats de serveis de correus (excepte empleats de finestreta) 4221 
Empleats de serveis de personal 4223 
Empleats de serveis de suport a la producció i al transport 412 
Empleats de serveis financers  4113 
Empleats de venda d'apostes 4442 
Empleats de venda de loteries i apostes 4442 
Empleats de viatges de línies aèries 4421 
Empleats d'informació a l'usuari 4411 
Empleats d'informació de vaixells de passatgers 4412 
Empleats d'inserció d'anuncis classificats 4309 
Empleats d'oficina amb tasques d'atenció al públic F 
Empleats d'oficina de canvi 4441 
Empleats d'oficina de serveis bancaris 4113 
Empleats d'oficina de serveis de suport a la producció 4122 
Empleats d'oficina de serveis estadístics 4113 
Empleats d'oficina de serveis financers 4113 
Empleats d'oficina sense tasques d'atenció al públic E 
Empleats domèstics 9100 
Empleats d'operacions financeres d'hipoteques 4113 
Empleats encarregats de botigues 5210 
Empleats financers 4111 
Empleats vigilants de museus 5942 
Encaixador a mà 9700 
Encarregats de botigues de gran superfície 5210 
Encarregats de bugaderia/llenceria 5831 
Encarregats de caldera 8192 
Encarregats de la construcció d'edificis 3202 
Encarregats de l'àrea d'atenció al client en comerços 4411 
Encarregats de mines 3201 
Encarregats de pedreres 3201 
Encarregats de piscifactories 6421 
Encarregats de salines 3201 
Encarregats de secció de botigues i magatzems 5210 
Encarregats de secció de centres comercials 5210 
Encarregats de taller de fabricació de productes de paper 3207 
Encarregats de taller d'enquadernació 3207 
Encarregats de taller d'impressió (arts gràfiques) 3207 
Encarregats de taller en instal·lacions per al tractament de la fusta 3206 
Encarregats de vestuari 3739 
Encarregats d'instal·lacions per al tractament químic 3204 
Encarregats d'operadors de màquines per a la fabricació de productes químics 3204 
Encarregats i capatassos de granges avícoles 6205 
Encarregats i capatassos forestals 6410 
Enceradors de terres 9210 
Encofradors 7111 
Encunyadors, d'arts gràfiques 7621 



 

Endevins 5895 
Endocrinòlegs 2112 
Engalzadors de maquinària mecànica 8201 
Engalzadors d'equips elèctrics i electrònics 8202 
Engalzadors en fàbriques 820 
Engalzadors ncaa 8209 
Enganxadors de cartells 9420 
Enginyers aeronàutics 2434 
Enginyers agrònoms 2422 
Enginyers agrònoms, construccions rurals 2432 
Enginyers agrònoms, fitotècnia 2422 
Enginyers agrònoms, horticultura 2422 
Enginyers agrònoms, maquinària agrícola 2433 
Enginyers agrònoms, zootècnia 2422 
Enginyers ambientals 2437 
Enginyers biomèdics 2439 
Enginyers d'aplicacions 2712 
Enginyers de disseny de maquinari 2442 
Enginyers de materials 2439 
Enginyers de mecànica industrial 2433 
Enginyers de mines 2436 
Enginyers de planificació i producció 2431 
Enginyers de radiodifusió 2443 
Enginyers de seguretat 2439 
Enginyers de sistemes informàtics 2711 
Enginyers de telecomunicacions 2443 
Enginyers de trànsit 2453 
Enginyers d'explosius 2439 
Enginyers d'instal·lacions industrials 2431 
Enginyers d'organització industrial 2431 
Enginyers elèctrics 2441 
Enginyers elèctrics, equips electromecànics 2441 
Enginyers elèctrics, il·luminació 2441 
Enginyers elèctrics, producció d'energia 2441 
Enginyers electrònics 2442 
Enginyers en construcció i obra civil 2432 
Enginyers en mecànica naval 2433 
Enginyers forestals 2423 
Enginyers forestals, explotacions forestals 2423 
Enginyers forestals, silvicultura 2423 
Enginyers geògrafs 2454 
Enginyers industrials i de producció 2431 
Enginyers informàtics (bases de dades) 2721 
Enginyers informàtics (seguretat a la xarxa) 2729 
Enginyers informàtics (xarxes) 2723 
Enginyers mecànics 2433 
Enginyers mecànics en aeronàutica 2433 
Enginyers metal·lúrgics 2436 
Enginyers navals 2433 
Enginyers òptics 2439 
Enginyers químics 2435 
Enginyers químics, cautxú i plàstic 2435 
Enginyers químics, petroli i gas natural 2435 
Enginyers tècnics aeronàutics 2464 
Enginyers tècnics agrícoles 2424 
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Enginyers tècnics agrícoles, hortofructicultura 2424 
Enginyers tècnics de construcció i obra civil 2462 
Enginyers tècnics de disseny de maquinari 2472 
Enginyers tècnics de mines 2466 
Enginyers tècnics de planificació i de producció 2461 
Enginyers tècnics de producció 2461 
Enginyers tècnics d'obres públiques 2462 
Enginyers tècnics d'organització industrial 2461 
Enginyers tècnics en electricitat 2471 
Enginyers tècnics en electrònica 2472 
Enginyers tècnics en telecomunicacions 2473 
Enginyers tècnics en topografia 2483 
Enginyers tècnics forestals i del medi natural 2425 
Enginyers tècnics forestals, explotacions forestals 2425 
Enginyers tècnics industrials 2461 
Enginyers tècnics informàtics (bases de dades) 2721 
Enginyers tècnics informàtics (webs multimèdia) 2713 
Enginyers tècnics informàtics (xarxes) 2723 
Enginyers tècnics mecànics 2463 
Enginyers tècnics metal·lúrgics 2466 
Enginyers tècnics navals 2463 
Enginyers tècnics químics 2465 
Enginyers tècnics, eficiència 2469 
Enginyers tècnics, estudi de temps i moviments 2469 
Enginyers, construcció (aeroports) 2432 
Enginyers, construcció (carreteres i autopistes) 2432 
Enginyers, construcció (edificis) 2432 
Enginyers, construcció (ponts) 2432 
Enginyers, control de la contaminació atmosfèrica 2437 
Enginyers, extracció de petroli i gas natural 2436 
Enginyers, tractament d'aigües residuals 2437 
Enllustradors 9420 
Enòlegs 2427 
Enquadernadors 7623 
Enrajoladors 7240 
Ensinistradors d'animals 5893 
Ensinistradors de gossos 5893 
Ensostradors col·locadors de teules 7291 
Ensostradors d'asfalt 7291 
Ensostradors de metall 7291 
Ensostradors de pissarra 7291 
Enterradors 9601 
Entrenadors de natació 3722 
Entrenadors d'esquí 3722 
Entrenadors esportius 3722 
Entrenadors personals de gimnasos 3723 
Entrevistadors enquestadors 4430 
Envasadors a mà 9700 
Envernissadors de productes manufacturats 7232 
Envernissadors, excepte de productes manufacturats 7231 
Epidemiòlegs 2158 
Epidemiòlegs veterinaris 2130 
Equilibristes 2939 
Ertzaines 5922 
Escafandristes de salvament 7891 



 

Escenògrafs 3732 
Escombradors 9443 
Escombradors d'aeroports 9443 
Escombradors de carrers 9443 
Escombradors de parcs 9443 
Escombradors d'estacions de tren 9443 
Escombriaires 9441 
Escortes personals habilitats per a portar armes 5941 
Escortes personals no habilitats per a portar armes 5942 
Escriptors 2921 
Escultors 2931 
Escura-xemeneies 7295 
Esmaltadors de joies 7613 
Esmaltadors de vidre 7616 
Esmolets de ganivets 7324 
Esmolets d'eines 7324 
Especialistes 3739 
Especialistes de l’Administració pública 2623 
Especialistes en administració de política d'empreses 2622 
Especialistes en aplicacions electromèdiques 3125 
Especialistes en bases de dades 272 
Especialistes en comercialització 2651 
Especialistes en comptabilitat 2611 
Especialistes en cura dels cabells 5811 
Especialistes en estudis de mercat 2651 
Especialistes en finances 261 
Especialistes en formació de personal en destreses o habilitats generals 2625 
Especialistes en infraestructures o equipaments d'educació ambiental 2326 
Especialistes en l'elaboració de plans d'estudis 2321 
Especialistes en material didàctic 2321 
Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics 2321 
Especialistes en munyida de bestiar boví 6201 
Especialistes en munyida d'ovelles i cabres 6202 
Especialistes en organització de l'Administració pública 26 
Especialistes en organització de les empreses 26 
Especialistes en organització i administració 262 
Especialistes en polítiques i serveis de personal 2624 
Especialistes en productes de sistemes d'electromedicina 3125 
Especialistes en publicitat 2651 
Especialistes en seguretat de les TIC 2729 
Especialistes en tractaments de bellesa 5812 
Especialistes en tractaments d'estètica 5812 
Especialistes en tractaments plaguicides o herbicides 7894 
Especialistes en xarxes informàtiques 272 
Esportistes 3721 
Esquiadors 3721 
Esquiladors 6202 
Esquivadors  9543 
Estadístics 2416 
Estadístics, demografia 2416 
Estadístics, economia 2416 
Estampadors en premsa 7321 
Estenotipistes  4301 
Esteticistes 5812 
Estibadors 9811 
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Estibadors de mines 8111 
Estilistes 5812 
Estiradors de fibres tèxtils 7618 
Estomatòlegs 2151 
Estucadors 7212 
Etiquetadors a mà 9700 
Etnòlegs 2821 
Expenedors de combustible de gasolineres 5430 
Expenedors de combustible de ports esportius 5430 
Expenedors de gasolina 5430 
Experts en ordenació dels punts de venda 3732 
Explotadors de bases de dades 2729 
Extractors de suro 6410 
 
F 
 
Fabricadors de rodes 7820 
Fabricants 1313 
Fabricants d'eines 7322 
Fabricants d'instruments de precisió 7611 
Fabricants d'instruments musicals (de corda) 7612 
Fabricants d'instruments musicals (de fusta) 7612 
Fabricants d'instruments musicals (de metall) 7612 
Factors d'empreses de transport 4123 
Farmacèutics 2140 
Farmacèutics de farmàcia hospitalària 2140 
Farmacèutics titulars de farmàcies 2140 
Farmacòlegs 2421 
Ferradors 7321 
Ferrallistes 7111 
Ferrers 7321 
Ferrers forjadors 7321 
Figurants 3739 
Filadors artesans 7618 
Filòlegs 2923 
Filòsofs 2822 
Firaires 5412 
Fiscals 2512 
Físics 2411 
Físics nuclears 2411 
Fisioterapeutes 2152 
Fitoterapeutes 3339 
Flequer de fabricació 7703 
Floricultors 6120 
Fogoners 8192 
Fonedors d'alt forn 3135 
Fonedors de segona fusió (metal·lúrgia)  8121 
Forenses en TIC 2729 
Forjadors 7321 
Forjadors de martell piló 7321 
Forjadors manuals 7321 
Formadors en educació i interpretació ambiental 2326 
Formadors ocupacionals 2220 
Formatgers artesans 7704 
Forners 7703 



 

Fotògrafs 3731 
Fotògrafs aeris 3731 
Fotògrafs científics 3731 
Fotògrafs gràfics 3731 
Fotògrafs industrials 3731 
Fotògrafs publicitaris 3731 
Fotògrafs retratistes 3731 
Fotogravadors  7621 
Fotolitògrafs 7622 
Fructicultors 6110 
Fumadors de peix 7702 
Fumigadors 7894 
Fumigadors aeris 3153 
Funcionaris de presons 5991 
Funcionaris de serveis de conservació 2426 
Funcionaris del cos de gestió de l’administració civil de l’Estat 2623 
Funcionaris del cos especial d’institucions penitenciàries 2623 
Funcionaris del Grup A o B o similars de l’Administració autonòmica 2623 
Funcionaris del Grup A o B o similars de l’Administració local 2623 
Fusters (excepte ebenistes) 7131 
Fusters d'armar 7131 
Fusters de drassanes 7131 
Fusters de la construcció 7131 
Fusters de tancaments metàl·lics 7132 
Fusters d'obra 7131 
Futbolistes 3721 
 
G 
 
Ganxeters a mà 7618 
Gelaters artesans 7704 
Genealogistes 2822 
Generals de brigada 0011 
Generals de la guàrdia civil  2623 
Generals de l'aire 0011 
Genetistes cel·lulars 2421 
Genetistes moleculars 2421 
Geofísics 2414 
Geògrafs 2821 
Geòlegs 2414 
Gerents 1 
Gerents d'agències de viatges 1509 
Gerents d'albergs de joventut 1419 
Gerents de bars i cafeteries 1422 
Gerents de biblioteques 1329 
Gerents de botigues 1432 
Gerents de càmpings 1419 
Gerents de càmpings d'autocaravanes 1419 
Gerents de casinos 1501 
Gerents de centres comercials 1509 
Gerents de centres d'atenció telefònica 1509 
Gerents de centres de conferències 1509 
Gerents de centres esportius 1501 
Gerents de comerços a l'engròs 1431 
Gerents de comerços al detall 1432 
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Gerents de galeries d'art 1329 
Gerents de motels 1419 
Gerents de museus 1329 
Gerents de parcs d'atraccions 1501 
Gerents de parcs temàtics 1501 
Gerents de pensions 1419 
Gerents de piscifactories 1312 
Gerents de restaurants 1421 
Gerents de sales cinematogràfiques 1501 
Gerents de sales de billar o sales de jocs 1501 
Gerents de sales teatrals 1501 
Gerents de sucursals de serveis financers 1327 
Gerents de supermercats 1432 
Gerents d'empreses d’activitats culturals 1501 
Gerents d'empreses d’activitats esportives 1501 
Gerents d'empreses d’activitats recreatives 1501 
Gerents d'empreses d'allotjament 141 
Gerents d'empreses de comerç a l'engròs 1431 
Gerents d'empreses de comerç al detall 1432 
Gerents d'empreses de descontaminació 1509 
Gerents d'empreses de gestió de residus 1509 
Gerents d'empreses de jardineria 1311 
Gerents d'empreses de pesca 1312 
Gerents d'empreses de recollida de residus 1509 
Gerents d'empreses de restauració 142 
Gerents d'empreses de serveis d’àpats 1429 
Gerents d'empreses o departaments de tractament i eliminació de residus 1313 
Gerents d'empreses o departaments de valorització de residus 1313 
Gerents d'escoles d'equitació 1501 
Gerents d'establiments d'alimentació 1432 
Gerents d'explotacions agràries 1311 
Gerents d'explotacions de cereals 1311 
Gerents d'explotacions de conreus industrials 1311 
Gerents d'explotacions forestals 1311 
Gerents d'explotacions fructícoles 1311 
Gerents d'hotels 1411 
Gestors comercials de serveis bancaris 3401 
Gestors de duanes 3531 
Gestors immobiliaris 3534 
Governants d'hospitals 5831 
Governants d'hostaleria 5831 
Graduats en infermeria no especialitzats 2121 
Gravadors a l'aiguafort de vidre 7616 
Gravadors de vidre 7616 
Gravadors d'inscripcions, de pedra o marbre, a mà 7122 
Grums 9431 
Guaites forestals 5994 
Guardaagulles de ferrocarrils 8312 
Guardafrens de ferrocarrils 8312 
Guardes de reg 5995 
Guardes de seguretat habilitats per a portar armes 5941 
Guardes de seguretat no habilitats per a portar armes 5942 
Guardes de vedats de caça i pesca 5995 
Guardes forestals 5995 
Guardes jurats 5941 



 

Guàrdies civils 5910 
Guies acompanyants (tour leaders) 5823 
Guies acompanyants de viatges turístics 5823 
Guies d'activitats d'aventura 3724 
Guies de museus 5825 
Guies de parcs naturals 5825 
Guies de rutes turístiques 5823 
Guies de turisme 5825 
Guies locals de turisme 5825 
Guies turístics 5825 
Guionistes 2921 
Guixaires 7211 
Guixaires adreçadors 7212 
 
H 
 
Hidroterapeutes 3325 
Hipnotitzadors 2939 
Historiadors 2822 
Homeòpates 3331 
Horticultors 6120 
Hostesses de congressos 5824 
Hostesses de terra 5824 
Hostesses d'informació 4412 
 
I 
 
Il·lustradors 2484 
Il·lustradors tècnics 3110 
Imams 2830 
Impregnadors de fusta 7811 
Impressors de planxa 7622 
Impressors en serigrafia 7622 
Infermers (infermeria de salut mental) 2122 
Infermers (infermeria del treball) 2122 
Infermers (infermeria familiar i comunitària) 2122 
Infermers de cures medicoquirúrgiques 2122 
Infermers de geriatria 2122 
Infermers de pediatria 2122 
Infermers especialitzats (excepte infermers obstetricoginecològics) 2122 
Infermers no especialitzats 2121 
Infermers obstetricoginecològics 2123 
Informadors de l'estat del trànsit 2936 
Informadors d'oficines de turisme 4411 
Informadors i documentalistes d'educació ambiental 2326 
Insertors laborals 2827 
Inspectors de duanes 2623 
Inspectors de finances de l'Estat 2623 
Inspectors de policia 3631 
Inspectors de preus 3629 
Inspectors de seguretat de mines 3128 
Inspectors de seguretat de productes 3326 
Inspectors de treball i Seguretat Social 2623 
Inspectors d'edificis 3122 
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Inspectors del cos de Mossos d'Esquadra 3631 
Inspectors d'enquestadors de censos i enquestes 3404 
Inspectors escolars 2321 
Inspectors veterinaris 2130 
Instal·ladors de cablatge de dades i telecomunicacions 7533 
Instal·ladors de canonades 7221 
Instal·ladors de canonades en obra pública 7223 
Instal·ladors de façanes tècniques 7192 
Instal·ladors de funiculars i telefèrics 7315 
Instal·ladors de gas 7222 
Instal·ladors de línies elèctriques 7522 
Instal·ladors de material aïllant 7292 
Instal·ladors de material aïllant en calderes i canonades 7292 
Instal·ladors de material aïllant en sistemes de refrigeració i climatització 7292 
Instal·ladors de material aïllant tèrmic i d'insonorització 7292 
Instal·ladors de material d'insonorització 7292 
Instal·ladors de materials d'impermeabilització en terrasses 7193 
Instal·ladors de moqueta 7240 
Instal·ladors de motors 8201 
Instal·ladors de persianes 7131 
Instal·ladors de pous i equips de perforació de petroli i gas 7315 
Instal·ladors de sistemes d'energia solar fotovoltaica 7294 
Instal·ladors de sistemes d'energia solar tèrmica 7294 
Instal·ladors de sistemes d'impermeabilització en edificis 7193 
Instal·ladors de tancaments metàl·lics 7132 
Instal·ladors de telefonia 7533 
Instal·ladors de telèfons 7533 
Instal·ladors de tubs per a canonades en rases en obra pública 7223 
Instal·ladors de vidres en vehicles 7293 
Instal·ladors d'equips de telecomunicacions 753 
Instal·ladors d'equips elèctrics 752 
Instal·ladors d'equips electrònics 753 
Instal·ladors d'ordinadors 7533 
Instal·ladors en electromedicina 7532 
Instal·ladors en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 7533 
Instal·ladors reparadors de línies elèctriques 7522 
Instal·ladors reparadors de línies elèctriques aèries 7522 
Instal·ladors reparadors de línies elèctriques de tracció 7522 
Instal·ladors reparadors de línies elèctriques subterrànies 7522 
Instal·ladors reparadors d'equips d'electromedicina 7532 
Instructors d'activitats esportives 3723 
Instructors d'autoescola 5894 
Instructors de vol 3153 
Instructors d'ensenyament no reglat en tecnologies de la informació 2325 
Instrumentistes 2932 
Integradors socials 3713 
Interdents del cos de Mossos d'Esquadra 1329 
Interioristes 3732 
Intermediaris en la contractació de mà d'obra 3533 
Intèrprets 2923 
Intèrprets de llengua de signes 2923 
Interventors 2611 
Introductors de dades 4301 
Introductors de dades informàtiques 4301 
Investigadors biomèdics (en biologia i zoologia) 2421 



 

Investigadors en educació ambiental 2326 
Investigadors mediambientals 2426 
 
J 
 
Jardiners 6120 
Joiers 7613 
Jugadors de golf 3721 
Jugadors d'escacs 3721 
Jutges 2513 
Jutges de pau 3711 
 
L 
 
Lampistes 7221 
Lectors de comptador d'aigua 9434 
Lectors de comptador de gas 9434 
Lectors de comptadors d'electricitat 9434 
Lexicògrafs 2923 
Lingüistes 2923 
Linotipistes 7621 
Llenyataires 9543 
Locutors de ràdio 2936 
Locutors de televisió 2936 
Locutors d'informació d'estacions de tren 4412 
Locutors esportius 2936 
Logopedes 2154 
Lutiers 7612 
 
M 
 
Maduixaires 6120 
Magatzemers d'empreses de transport 4121 
Magatzemers d'indústries 4121 
Magistrats 2513 
Mainaders 572 
Mainaders a les llars 5722 
Mainaders a llars d'infants o escoles bressol 5721 
Maîtres 5120 
Major del cos de Mossos d'Esquadra 1112 
Majordoms de vaixell 5821 
Majordoms d'hostaleria 5831 
Majordoms domèstics 5832 
Maleters de càrrega i descàrrega en aeroports 9811 
Maleters d'hotel 9432 
Manicurs 5812 
Manipuladors de fruites i hortalisses 7705 
Manobres 9602 
Mantegaires artesans 7704 
Manyans 7322 
Maquilladors 5812 
Maquinistes de locomotores 8311 
Marbristes 7240 
Marineria de les forces armades 0020 
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Mariners 8340 
Mariners de coberta 8340 
Mariners de coberta de remolcadors 8340 
Mariners de coberta de transbordadors 8340 
Mariners de màquines 8340 
Mariners de pont 8340 
Mariscadors 6422 
Mariscadors aqüicultors 6421 
Mariscadors recol·lectors que no apliquen tècniques d'aqüicultura 6422 
Marmitons 9310 
Massatgistes esportius 3325 
Massatgistes no terapèutics 5812 
Massatgistes terapèutics 3325 
Matadors 7701 
Matalassers 7835 
Matemàtics 2415 
Matemàtics, matemàtiques aplicades 2415 
Matricers 7322 
Matricers a mà 7311 
Mecànics ajustadors 7322 
Mecànics ajustadors de sistemes de frenada d'automòbils 7401 
Mecànics ajustadors de vehicles de motor 7401 
Mecànics d'ascensors 7521 
Mecànics d'aviació 7402 
Mecànics de banc (camions) 8201 
Mecànics de bicicletes 7405 
Mecànics de caixers automàtics 7531 
Mecànics de carretons de tres rodes motoritzats 7401 
Mecànics de components de motors de reacció 7402 
Mecànics de maquinària 740 
Mecànics de maquinària agrícola 7403 
Mecànics de maquinària ferroviària 7404 
Mecànics de maquinària industrial 7403 
Mecànics de maquinària naval 7404 
Mecànics de màquines de construcció 7403 
Mecànics de màquines de mineria 7403 
Mecànics de màquines fixes 7403 
Mecànics de motocicletes 7401 
Mecànics de motors d'avió 7402 
Mecànics de motors de reacció 7402 
Mecànics de motors de tren 7404 
Mecànics de motors dièsel (transport per carretera) 7401 
Mecànics de precisió en metalls 7611 
Mecànics de pròtesis dentals 3316 
Mecànics de sistemes de climatització 7250 
Mecànics de sistemes de refrigeració 7250 
Mecànics de vehicles de motor 7401 
Mecànics dentistes 3316 
Mecànics d'equips elèctrics 7521 
Mecànics d'equips electrònics 7531 
Mecànics d'helicòpters 7402 
Mecànics d'instruments de meteorologia 7611 
Mecànics electricistes 7521 
Mecànics electricistes d'aparells electrodomèstics 7521 
Mecànics electrònics 7531 



 

Mecànics instal·ladors de refrigeració i climatització 7250 
Mecànics navals 7404 
Mediadors d'assegurances 3521 
Mediadors interculturals 2827 
Membres de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes 1111 
Membres de l'escala executiva de la guàrdia civil  2623 
Membres de l'escala superior de la guàrdia civil  2623 
Membres del Consell General del Poder Judicial 1111 
Membres del poder executiu i dels cossos legislatius 1111 
Membres dels òrgans de govern de les comunitats autònomes 1111 
Menuders 7701 
Mescladors de tabac 7708 
Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny 2220 
Mestres d'educació infantil 2251 
Mestres d'ensenyament primari 2240 
Mestres d'obra 3202 
Meteoròlegs 2412 
Meteoròlegs, predicció del temps 2412 
Metges 211 
Metges de capçalera 2111 
Metges de família 2111 
Metges especialistes en endocrinologia i nutrició 2112 
Metges especialistes en medicina nuclear 2112 
Metges especialitzats en rehabilitació 2112 
Metges estomatòlegs 2151 
Metges físics 2411 
Metges interns residents especialitzats (exc. metges medicina familiar) 2112 
Metges interns residents especialitzats en medicina familiar i comunitària 2111 
Metges radiòlegs 2112 
Microbiòlegs 2421 
Mims 2935 
Miners 8111 
Miners d'arrencada de carbó 8111 
Miners d'arrencada de metalls 8111 
Miners d'arrencada de pedres ornamentals 8111 
Ministres del govern 1111 
Missatgers a peu 9433 
Missatgers de correspondència amb motocicleta 4221 
Missatgers d'empreses de distribució privades 4221 
Missatgers motoritzats  4221 
Missioners seglars 3716 
Modeladors de vidre 7615 
Modelistes 7322 
Modelistes d'escaiola de la construcció 7211 
Modelistes d'objectes de pisa i porcellana 7614 
Models artístics 5493 
Models d'art 5493 
Models de moda 5493 
Models de publicitat 5493 
Modistes 7831 
Monitors d'activitats recreatives 3724 
Monitors d'activitats recreatives i d'entreteniment 3724 
Monitors d'aeròbic 3723 
Monitors d'aules de natura permanents o altres equipaments 2326 
Monitors de busseig 3723 
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Monitors de centres d'interpretació de senders de la natura 2326 
Monitors de centres d'interpretació del medi urbà o industrial 2326 
Monitors de natació 3723 
Monitors de temps lliure 3724 
Monitors de vela 3723 
Monitors d'educació física 3723 
Monitors d'equitació 3723 
Monitors d'esquí 3723 
Monitors socioculturals per a la integració 3715 
Monitors, guies i intèrprets del patrimoni socionatural 2326 
Mossos de càrrega i descàrrega en mercats 9811 
Mossos de magatzem 9811 
Mossos de mudances 9811 
Mossos de quadra 9520 
Mossos d'equipatge de càrrega i descàrrega en aeroports 9811 
Mossos d'equipatges 9432 
Mossos d'esquadra 5922 
Motoristes repartidors (excepte missatgeria)  8440 
Motoristes repartidors de pizzes 8440 
Muntadors ajustadors d'elements mecànics de motors aeronàutics 8201 
Muntadors d'aparells electrònics 8202 
Muntadors d'aparells i quadres elèctrics 8202 
Muntadors de bastides 7199 
Muntadors de bicicletes 8209 
Muntadors de bobinadores de motors 8202 
Muntadors de cobertes 7291 
Muntadors de ganivets 8209 
Muntadors de guants a màquina 8156 
Muntadors de joguines de plàstic 8209 
Muntadors de joies 8209 
Muntadors de maquinària elèctrica 8202 
Muntadors de maquinària mecànica 8201 
Muntadors de motors 8201 
Muntadors de municions 8209 
Muntadors de muntures d'ulleres 8209 
Muntadors de pantalles de serigrafia 7621 
Muntadors de persianes 8209 
Muntadors de plaques d'energia solar 7294 
Muntadors de plomes i bolígrafs 8209 
Muntadors de portes 8209 
Muntadors de prefabricats estructurals (només de formigó) 7112 
Muntadors de productes de cartó 8209 
Muntadors de productes de cuir 8209 
Muntadors de productes de fusta 8209 
Muntadors de productes tèxtils 8209 
Muntadors de rellotges  8209 
Muntadors de talons de calçat a màquina 8156 
Muntadors de tancaments metàl·lics  7132 
Muntadors de telèfons 8202 
Muntadors de televisors 8202 
Muntadors de termos 8209 
Muntadors de turbines 8201 
Muntadors de vehicles 8201 
Muntadors de vídeo 3831 
Muntadors d'equips elèctrics i electrònics 8202 



 

Muntadors d'estructures cablejades 7315 
Muntadors d'estructures metàl·liques 7314 
Muntadors d'instal·lacions solars fotovoltaiques 7294 
Muntadors d'instal·lacions solars tèrmiques 7294 
Muntadors en fàbriques 820 
Muntadors instal·ladors d'aparells elevadors 7315 
Muntadors instal·ladors d'ascensors 7315 
Muntadors instal·ladors de cables, cordes o corrioles 7315 
Muntadors instal·ladors de gas en edificis 7222 
Muntadors instal·ladors de plaques d'energia solar 7294 
Muntadors ncaa 8209 
Munters 9543 
Musclaires de musclera 6421 
Músics 2932 
Músics de carrer 2932 
Músics de sales de festa 2932 
 
N 
 
Naturòpates 3331 
Netejadors d'autobusos 9210 
Netejadors d'avions 9210 
Netejadors de carrer de vidres d'automòbils 9420 
Netejadors de catifes i moquetes 9229 
Netejadors de col·legis 9210 
Netejadors de cuines 9210 
Netejadors de façanes 7295 
Netejadors de façanes amb raig de sorra 7295 
Netejadors de finestres 9223 
Netejadors de finestres a grans altures 9223 
Netejadors de pintades 9229 
Netejadors de piscines 9229 
Netejadors de trens 9210 
Netejadors de vehicles 9222 
Netejadors de vidres d'automòbils 9222 
Netejadors de vidres en edificis 9223 
Netejadors desbrossadors de forests 9543 
Netejadors d'hotels 9210 
Netejadors d'institucions sanitàries 9210 
Netejadors d'oficines 9210 
Netejadors domèstics 9100 
Netejadors en sec a mà 9221 
Netejadors mantenidors de piscines 9229 
Neuròlegs 2112 
Notaris 2591 
Novel·listes 2921 
Novellers 2937 
Numeròlegs 5895 
Nutricionistes 2153 
 
O 
 
Oceanògrafs geofísics 2414 
Oceanògrafs geològics 2414 
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Ocupacions elementals 9 
Ocupacions militars 0 
Odontòlegs 2151 
Oficials de justícia 3711 
Oficials de la guàrdia civil  2623 
Oficials de les arts gràfiques 762 
Oficials de les forces armades 0011 
Oficials de màquines 3151 
Oficials de navegació 3152 
Oficials de notaria 3711 
Oficials maquinistes 3151 
Oficials mecànics de vol 3153 
Oficials navegants de vol 3153 
Oficials, operaris i artesans d'arts mecàniques 7899 
Oftalmòlegs 2112 
Oleïcultors 6110 
Operadors ajustadors de màquines eina  7323 
Operadors d'alimentació (impressió)  7622 
Operadors d'anivelladores 8331 
Operadors d'aparells elevadors 8332 
Operadors d'asfaltadora 8331 
Operadors d'assecadora 7811 
Operadors de cadenes de muntatge automatitzades 3139 
Operadors de calandres setinadores de paper 8145 
Operadors de calderes de vaixells 8192 
Operadors de calderes de vapor 8192 
Operadors de càmera 3831 
Operadors de carretons elevadors 8333 
Operadors de central telefònica 4423 
Operadors de centrals d'alarmes 4424 
Operadors de centrals d'avaries 4424 
Operadors de centrals de generació d'energia 3131 
Operadors de centrals elèctriques 3131 
Operadors de centrals hidroelèctriques 3131 
Operadors de centrals nuclears 3131 
Operadors de centrals solars 3131 
Operadors de control de tren de laminatge de metalls 3135 
Operadors de coquització 8121 
Operadors de culleres d'alt forn 8121 
Operadors de fabricar joguines de matèries plàstiques 8142 
Operadors de forns de ceràmica i porcellana 8191 
Operadors de forns de producció de vidre 8191 
Operadors de forns de teules i maons 8191 
Operadors de forns d'objectes de pisa i porcellana 8191 
Operadors de forns i instal·lacions de vidrieria i ceràmica 8191 
Operadors de forns per a l'assecatge de la fusta 7811 
Operadors de fresadores de fusta 7812 
Operadors de grues 8332 
Operadors de grues mòbils 8332 
Operadors de grues torre 8332 
Operadors de guillotines 7623 
Operadors de laboratoris fotogràfics 8133 
Operadors de mandrinadora 7323 
Operadors de manteniment d'edificis 7191 
Operadors de màquina emmotlladora de metalls 8121 



 

Operadors de màquina oxitalladora de metalls 7323 
Operadors de màquina talladora de metalls 7323 
Operadors de maquinària agrícola mòbil 8321 
Operadors de maquinària de moviment de terres i equips similars 8331 
Operadors de maquinària forestal mòbil 8322 
Operadors de maquinària per al moviment de terres 8331 
Operadors de màquines adobadores de pells i cuirs 8155 
Operadors de màquines asfaltadores 8331 
Operadors de màquines automàtiques de polir sabates 8156 
Operadors de màquines blanquejadores de pasta de paper 8145 
Operadors de màquines bobinadores i trescanadors de fils 8151 
Operadors de màquines brunyidores de metalls 8122 
Operadors de màquines bufadores de vidre 8191 
Operadors de màquines circulars de teixir gènere de punt 8152 
Operadors de màquines d’empalmar cables i cordes 8199 
Operadors de màquines d'acabament de metalls 8122 
Operadors de màquines d'acabament de productes tèxtils 8154 
Operadors de màquines d'acabar calçat 8156 
Operadors de màquines d'acabar tèxtils 8154 
Operadors de màquines d'alçar 7623 
Operadors de màquines d'ampliació de fotografies 8133 
Operadors de màquines de blanquejar tèxtils 8154 
Operadors de màquines de brodar 8153 
Operadors de màquines de bugaderia 8170 
Operadors de màquines de cardar fibres 8151 
Operadors de màquines de cosir 8153 
Operadors de màquines de cosir i d'enfranquir calçat 8156 
Operadors de màquines de cosir marroquineria 8156 
Operadors de màquines de debanar 8151 
Operadors de màquines de destil·lació per a refinació de petroli i gas natural 3134 
Operadors de màquines de fabricació d'aglomerats 8144 
Operadors de màquines de fabricació de laminats de fusta 8144 
Operadors de màquines de fabricació de mobles 7812 
Operadors de màquines de fabricació de paper i cartó 8145 
Operadors de màquines de fabricació de productes de fusta 7812 
Operadors de màquines de fabricació de reblons 7323 
Operadors de màquines de fabricació de taulers de fusta 8144 
Operadors de màquines de fabricar articles de marroquineria 8156 
Operadors de màquines de fabricar articles de pell i cuir 8155 
Operadors de màquines de fabricar calçat 8156 
Operadors de màquines de fabricar cosmètics 8132 
Operadors de màquines de fabricar detergents 8132 
Operadors de màquines de fabricar guanteria de pell 8156 
Operadors de màquines de fabricar marroquineria 8156 
Operadors de màquines de fabricar municions 8131 
Operadors de màquines de fabricar patrons per a teles 8159 
Operadors de màquines de fabricar pedra artificial 8114 
Operadors de màquines de fabricar pintures 8131 
Operadors de màquines de fabricar pneumàtics 8141 
Operadors de màquines de fabricar productes cosmètics 8132 
Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú 8141 
Operadors de màquines de fabricar productes de paper i cartó 8143 
Operadors de màquines de fabricar productes derivats de minerals no metàl·lics 8114 
Operadors de màquines de fabricar productes farmacèutics 8132 
Operadors de màquines de fabricar productes tèxtils 8154 
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Operadors de màquines de fabricar productes tèxtils ncaa 8159 
Operadors de màquines de fabricar segells de cautxú 8141 
Operadors de màquines de filar 8151 
Operadors de màquines de filar contínues 8151 
Operadors de màquines de galvanoplàstia 8122 
Operadors de màquines de neteja en sec 8170 
Operadors de màquines de picar pedra 8112 
Operadors de màquines de pintura decorativa de ceràmica 8191 
Operadors de màquines de pintura decorativa de vidre 8191 
Operadors de màquines de planxar i gravar cuirs adobats 8155 
Operadors de màquines de preparar carn 8160 
Operadors de màquines de preparar fibres 8151 
Operadors de màquines de preparar peix 8160 
Operadors de màquines de processament de la fusta 8144 
Operadors de màquines de productes prefabricats de formigó 8114 
Operadors de màquines de rebaixar peces de calçat (enfranquir calçat) 8156 
Operadors de màquines de revelatge de fotografies 8133 
Operadors de màquines de revelatge de pel·lícules de cinema 8133 
Operadors de màquines de revelatge de radiografies 8133 
Operadors de màquines de soldar matèries plàstiques 8142 
Operadors de màquines de tallar i plegar paper i cartó 8143 
Operadors de màquines de tallar peces de calçat 8156 
Operadors de màquines de tallar pedra 8112 
Operadors de màquines de tallar pells i cuirs (confecció) 8159 
Operadors de màquines de teixir 8152 
Operadors de màquines de tenyir filats i fibres 8154 
Operadors de màquines de tenyir peces en bugaderia 8170 
Operadors de màquines de tenyir teles 8154 
Operadors de màquines de tenyir tèxtils 8154 
Operadors de màquines de tintoreria 8170 
Operadors de màquines de tractament de roques 8112 
Operadors de màquines de tractar la pell i el cuir 8155 
Operadors de màquines de treballar la fusta 7812 
Operadors de màquines de vapor 8192 
Operadors de màquines de vulcanització de pneumàtics 8141 
Operadors de màquines d'elaborar begudes 8160 
Operadors de màquines d'elaborar cigarrets 8160 
Operadors de màquines d'elaborar cigars 8160 
Operadors de màquines d'elaborar i envasar productes alimentaris 8160 
Operadors de màquines d'elaborar pa 8160 
Operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris 8160 
Operadors de màquines d'elaborar productes carnis 8160 
Operadors de màquines d'elaborar productes de fleca 8160 
Operadors de màquines d'elaborar productes de xocolata 8160 
Operadors de màquines d'elaborar productes lactis 8160 
Operadors de màquines d'elaborar tabac 8160 
Operadors de màquines d'elaborar xocolata 8160 
Operadors de màquines d'embalatge 8193 
Operadors de màquines d'embotellament 8193 
Operadors de màquines d'estampació en calent 7623 
Operadors de màquines d'estampar tèxtils 8154 
Operadors de màquines d'etiquetatge 8193 
Operadors de màquines d'impressió de bobina 7622 
Operadors de màquines d'impressió digital 7622 
Operadors de màquines d'impressió, petit format 7622 



 

Operadors de màquines d'injecció de matèries plàstiques 8142 
Operadors de màquines eina 7323 
Operadors de màquines embotelladores de begudes 8193 
Operadors de màquines empaquetadores 8193 
Operadors de màquines en planta d'aglomerats asfàltics 8114 
Operadors de màquines en planta d'àrids 8114 
Operadors de màquines en planta de formigons 8114 
Operadors de màquines en plantes industrials químiques 8131 
Operadors de màquines encunyadores de paper, cartó i materials similars 8143 
Operadors de màquines enllaunadores 8160 
Operadors de màquines enllaunadores de conserves 8193 
Operadors de màquines envasadores de pastes alimentàries 8193 
Operadors de màquines envasadores de sucre 8193 
Operadors de màquines escorçadores de fusta 8144 
Operadors de màquines esplanadores 8331 
Operadors de màquines estampadores de tèxtils 8154 
Operadors de màquines estiradores de metalls 8121 
Operadors de màquines etiquetadores 8193 
Operadors de màquines extractives de minerals 8111 
Operadors de màquines extrusores de cautxú 8141 
Operadors de màquines extrusores de PVC 8142 
Operadors de màquines industrials de brodar 8153 
Operadors de màquines industrials de cosir 8153 
Operadors de màquines llevaneu 8331 
Operadors de màquines matxucadores de minerals 8112 
Operadors de màquines matxucadores de pedra i roca 8112 
Operadors de màquines mescladores d'argila 8191 
Operadors de màquines mescladores de vidre 8191 
Operadors de màquines metal·litzadores de matèries plàstiques per buit elevat 8142 
Operadors de màquines ordidores encoladores de fils 8152 
Operadors de màquines pastadores mescladores de cautxú 8141 
Operadors de màquines pentinadores de fibres tèxtils  8151 
Operadors de màquines per a la fabricació de pedra artificial 8114 
Operadors de màquines per a la transformació de metalls 8121 
Operadors de màquines per al tractament de la llet 8160 
Operadors de màquines per al tractament del suro 8144 
Operadors de màquines per confeccionar barrets 8159 
Operadors de màquines per confeccionar guarniments per a lligadures i vestits 8159 
Operadors de màquines per confeccionar passamaneria 8159 
Operadors de màquines per confeccionar teles no teixides 8159 
Operadors de màquines per elaborar calç 8114 
Operadors de màquines per elaborar guix o escaiola 8114 
Operadors de màquines per fabricar articles de cartó 8143 
Operadors de màquines per fabricar cinta per a pel·lícules de cinema 8133 
Operadors de màquines per fabricar fulloles i taulers contraplacats 8144 
Operadors de màquines per fabricar matalassos 8159 
Operadors de màquines per fabricar paper fotogràfic 8133 
Operadors de màquines per fabricar pel·lícula fotogràfica 8133 
Operadors de màquines per fabricar productes de matèries plàstiques 8142 
Operadors de màquines per fabricar productes derivats de resines naturals 8141 
Operadors de màquines per fabricar tendes 8159 
Operadors de màquines per fabricar tovalles, tovalloletes i compreses 8143 
Operadors de màquines per fabricar xips de silici 8199 
Operadors de màquines per llavorar pedra 8114 
Operadors de màquines per preparar motlles de resina 8142 

447  Institut d’Estadística de Catalunya – CCO-2011 
    



 
Institut d’Estadística de Catalunya – CCO-2011 448 
 

Operadors de màquines per talar arbres 8322 
Operadors de màquines perforadores de pous de petroli i gas 8113 
Operadors de màquines perforadores en mines 8111 
Operadors de màquines planxadores (no industrials) 8170 
Operadors de màquines planxadores de confecció industrial 8154 
Operadors de màquines polidores de metalls 8122 
Operadors de màquines polidores de pedres 8114 
Operadors de màquines recobridores de filferro 8122 
Operadors de màquines recobridores de metalls 8122 
Operadors de màquines remalladores de peces de gènere de punt 8152 
Operadors de màquines rentadores de fibres tèxtils 8151 
Operadors de màquines rentadores de filats 8154 
Operadors de màquines rentadores de minerals 8112 
Operadors de màquines rentadores de pasta de paper 8145 
Operadors de màquines talladores (preparació de pells i cuirs) 8155 
Operadors de màquines talladores de paper 8145 
Operadors de màquines teixidores 8152 
Operadors de màquines teixidores de xarxes i malles 8152 
Operadors de màquines teixidores en teler de calada 8152 
Operadors de màquines trefiladores de metalls 8121 
Operadors de màquines trituradores de pasta de paper 8145 
Operadors de màquines trossejadores de fusta 8144 
Operadors de martells pneumàtics 8331 
Operadors de muntacàrregues 8332 
Operadors de pastadores per a la refinació de petroli i gas natural 3134 
Operadors de perifèrics 3811 
Operadors de petites enquadernadores de taller 7623 
Operadors de piconadores 8331 
Operadors de planta d'obtenció d'alumini 8121 
Operadors de plantes industrials químiques 8131 
Operadors de plegadores 7623 
Operadors de preimpressió 7621 
Operadors de premses de flexografia 7622 
Operadors de premses de fotogravat 7622 
Operadors de processament del petroli 3134 
Operadors de processos de forja de metalls 8121 
Operadors de reactor de processos químics 8131 
Operadors de serradores 8144 
Operadors de serres circulars (fusta) 8144 
Operadors de serres mecàniques de precisió 7812 
Operadors de sistemes d'energia 3131 
Operadors de teleassistència 4424 
Operadors de telefèrics 8332 
Operadors de telemàrqueting 5420 
Operadors de teler  8152 
Operadors de tractament d'aigües residuals 3132 
Operadors de tractament de residus líquids 3132 
Operadors de tren de sondatge i rotació (pous de petroli i gas) 8113 
Operadors de trens de laminatge de metalls 8121 
Operadors de túnels o estacions de rentatge de cotxes 5430 
Operadors de xarxa 3813 
Operadors d'enquadernadores amb cosit pel centre 7623 
Operadors d'enquadernadores en rústica 7623 
Operadors d'enquadernadores múltiples 7623 
Operadors d'entrada de dades 4301 



 

Operadors d'equips de destil·lació i de reacció química 3133 
Operadors d'equips de filtració i separació de substàncies químiques 3133 
Operadors d'equips de radiodifusió 3832 
Operadors d'equips informàtics 3811 
Operadors d'equips per tallar troncs 8322 
Operadors d'estacions de bombament 3132 
Operadors d'estufes per a l'assecatge de la fusta 7811 
Operadors d'excavadores 8331 
Operadors d'impressores de serigrafia 7622 
Operadors d'incineradores 3132 
Operadors d'instal·lacions de fabricació de paper 8145 
Operadors d'instal·lacions de gas natural 3134 
Operadors d'instal·lacions de parafina 3134 
Operadors d'instal·lacions de preparació de minerals i roques 8112 
Operadors d'instal·lacions de preparació de pasta de paper 8145 
Operadors d'instal·lacions de productes ceràmics 8191 
Operadors d'instal·lacions de refinació de petroli i gas natural  3134 
Operadors d'instal·lacions de tractament d'aigües 3132 
Operadors d'instal·lacions de tractament d'aigües residuals 3132 
Operadors d'instal·lacions de tractament de la fusta i el suro 8144 
Operadors d'instal·lacions de tractament químic i tèrmic 3133 
Operadors d'instal·lacions d'extracció i explotació de minerals 811 
Operadors d'instal·lacions d'obtenció i transformació de metalls 8121 
Operadors d'instal·lacions i maquinària fixes 81 
Operadors d'instal·lacions i maquinària fixes ncaa 8199 
Operadors d'instal·lacions i màquines de materials fotosensibles 8133 
Operadors d'instal·lacions i màquines de productes farmacèutics 8132 
Operadors d'instal·lacions i màquines de productes químics 8131 
Operadors d'instal·lacions mineres 8111 
Operadors d'instal·lacions per a la fabricació de productes de cautxú 8141 
Operadors d'instal·lacions per a la fabricació de productes de plàstic 8142 
Operadors d'instal·lacions per a la fabricació de productes de paper 8145 
Operadors d'instal·lacions per al tractament dels metalls 812 
Operadors d'instal·lacions per al tractament i transformació de la fusta 8144 
Operadors d'instal·lacions per produir adobs artificials 8131 
Operadors d'instal·lacions solars fotovoltaiques 7294 
Operadors en instal·lacions de fabricació de pasta de paper 8145 
Operadors en instal·lacions per a la producció de ciment 8114 
Operaris de construcció de treballs a gran altura 7199 
Operaris de fabricació de cigarrets 7708 
Operaris de la posada en obra del formigó 7111 
Operaris de les arts gràfiques 762 
Operaris de línies de telecomunicacions 7533 
Operaris de lubrificació, recanvis i manteniment estacions de servei de vehicles 5430 
Operaris d'ecoparc 9442 
Operaris en l'elaboració de vins 7707 
Operaris especialitzats en demolició 7199 
Operaris mantenidors de clavegueram 9443 
Òptics optometristes 2155 
Ordenances 9431 
Orfebres 7613 
Organitzadors de conferències i esdeveniments 3532 
Orientadors ambientals 2326 
Orientadors escolars 2329 
Orientadors professionals 2624 
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Orientadors sociolaborals 2827 
Orquestradors 2932 
Osteòpates 3329 
Oxitalladors 7312 
Oxitalladors a mà 7312 
 
P 
 
Paletes 7121 
Pallassos 2939 
Paraigüers 7834 
Paredadors 7121 
Parelles de ball 5899 
Parqueters 7240 
Passants d'advocats 3711 
Pastissers 7703 
Pastissers de fabricació 7703 
Pastors d'ovelles o cabres 6202 
Patronistes de fusta 7820 
Patronistes de peces de vestir 7832 
Patronistes de pells 7832 
Patronistes per a productes tèxtils 7832 
Patrons de iot 3152 
Patrons de pesca d'altura 6423 
Patrons de pesca d'arrossegament 6423 
Patrons de pesca de litoral 6422 
Pavimentadors de formigó 7111 
Pavimentadors de llambordes 7240 
Pedagogs 2321 
Pedicurs (no callistes) 5812 
Pedicurs callistes 2157 
Peixaters 7702 
Pelleters 7831 
Pentinadors de fibres tèxtils 7618 
Peons agraris 95 
Peons agrícoles de jardins 9512 
Peons agrícoles de l'oliva 9511 
Peons agrícoles de planters 9512 
Peons agrícoles d'hivernacles 9512 
Peons agrícoles d'hortes 9512 
Peons agrícoles en general 9511 
Peons agrícoles en horticultura 9512 
Peons agrícoles en jardineria 9512 
Peons agrícoles en planters 9512 
Peons agrícoles i ramaders 9530 
Peons agropecuaris 9530 
Peons classificadors d'ampolles 9700 
Peons d'asfaltatge 9601 
Peons de camins 9601 
Peons de càrrega i descàrrega 9811 
Peons de demolició d'edificis 9602 
Peons de granja cinegètica 9520 
Peons de la caça 9543 
Peons de la construcció d'edificis 9602 
Peons de la fusteria 9602 



 

Peons de la indústria 9700 
Peons de la indústria alimentària 9700 
Peons de la indústria metal·lúrgica 9700 
Peons de la indústria tèxtil, confecció i del cuir 9700 
Peons de la jardineria 9512 
Peons de la mineria 9603 
Peons de la pesca 9541 
Peons de l'aqüicultura 9542 
Peons de les indústries manufactureres 9700 
Peons de l'horticultura 9512 
Peons de manteniment de carreteres 9601 
Peons de manteniment de dics 9601 
Peons de neteja de la via pública 9443 
Peons de neteja i alimentació del bestiar 9520 
Peons de pedreres 9603 
Peons de recollida de residus 9441 
Peons de salines 9603 
Peons del transport de mercaderies 9811 
Peons d'escorxador industrial 9700 
Peons d'exterior de mines 9603 
Peons d'obres públiques 9601 
Peons en excavacions arqueològiques 9601 
Peons en explotacions d'aviram i conills 9520 
Peons forestals 9543 
Peons manipuladors carregadors 9700 
Peons manipuladors de peix 9700 
Peons pesquers 9541 
Peons ramaders 9520 
Peons ramaders (explotacions de bestiar boví) 9520 
Peons ramaders (explotacions de bestiar oví) 9520 
Peons ramaders (explotacions de bestiar porcí) 9520 
Perforistes (pous de petroli i gas) 8113 
Periodistes 2922 
Pèrits judicials 3405 
Pèrits taxadors 3405 
Perruquers 5811 
Perruquers d'animals (gossos i gats) 5893 
Perruquers de pròtesis capil·lars 5811 
Perruquers de senyores 5811 
Perruquers de senyors 5811 
Perruquers propietaris 5811 
Personal de control d'accés 5942 
Personal de neteja de façanes d'edificis 7295 
Personal de neteja de xemeneies 7295 
Personal de neteja d'hotels 9210 
Personal de neteja d'oficines 9210 
Personal de seguretat privada 594 
Persones de companyia (sense cures a persones malaltes o dependents) 5891 
Persones dels encàrrecs a peu 9433 
Pescadors d'altura 6423 
Pescadors de litoral  6422 
Pescadors fluvials  6422 
Picadors de pedra, amb eines manuals 7122 
Picapedrers 7122 
Pilots d'aeronaus 3153 
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Pilots d'aviació 3153 
Pintors 723 
Pintors de decorats de teatre, cinema i televisió 7231 
Pintors de marques viàries sobre vies urbanes i carreteres 7231 
Pintors de productes manufacturats 7232 
Pintors de rètols 7616 
Pintors de vehicles 7232 
Pintors decoradors de joguines 7232 
Pintors decoradors de mobles 7232 
Pintors decoradors de vidre i ceràmica 7616 
Pintors decoratius 7616 
Pintors d'edificis 7231 
Pintors en les indústries manufactureres 7232 
Pirotècnics 7619 
Piscicultors 6421 
Pizzers de menjar ràpid 9320 
Pizzers de restaurants 5110 
Planificadors de casaments 3532 
Planificadors de conferències 3532 
Planificadors de patrimonis immobiliaris 2612 
Planificadors financers 2612 
Planxadors a mà 9221 
Planxistes 7313 
Planxistes d'automòbils 7313 
Planxistes d'avions 7313 
Plomaires  7312 
Podòlegs 2157 
Poetes 2921 
Policies 592 
Policies autonòmics 5922 
Policies locals 5923 
Policies nacionals 5921 
Polidors de metalls 7324 
Polidors de pedra, amb eines manuals 7122 
Polidors de vidre 7615 
Polidors d'objectius òptics 7899 
Politicòlegs 2822 
Polvorers 7892 
Portaveus de relacions públiques 3535 
Porters de comunitats de veïns 5833 
Porters d'hotels 5942 
Porters guardes de seguretat en sales de festa 5942 
Practicants d'ayurveda 3331 
Practicants de la medicina tradicional xinesa 3331 
Predicadors seglars 3716 
Preparadors ajustadors de telers 8152 
Preparadors de fibra 7618 
Preparadors de kebabs 9320 
Preparadors de menjar ràpid 9320 
Preparadors de pells 7836 
Preparadors de pernils 7701 
Preparadors de pistes de neu (pisters) 9601 
Preparadors de pizzes (menjar ràpid) 9320 
Preparadors de serveis d'àpats (catering) 5110 
Preparadors de tabac 7708 



 

Preparadors d'hamburgueses 9320 
Preparadors d'olives (adob i farciment)  7705 
Presentadors de notícies 2936 
Presentadors del temps 2936 
Presidents de diputació provincial, diputació foral, cabildo insular o consell insular1111 
Presidents de tribunals de justícia 2513 
Presidents del govern 1111 
Presidents executius 1120 
Prestidigitadors 2939 
Procuradors de justícia 2592 
Productors de cinema 2934 
Productors de conreus industrials 6110 
Productors de ràdio 2934 
Productors de televisió 2934 
Professionals científics i intel·lectuals 2 
Professionals de gabinets de premsa 2652 
Professionals de la comercialització 2651 
Professionals de la cultura 29 
Professionals de la formació de personal en destreses pròpies del lloc de treball 2625 
Professionals de la mediació familiar i comunitària 2826 
Professionals de la medicional tradicional xinesa 3331 
Professionals de la navegació aeronàutica 315 
Professionals de la navegació marítima 315 
Professionals de la protecció ambiental 2426 
Professionals de la publicitat 2651 
Professionals de la salut 21 
Professionals de la salut i la higiene laboral i ambiental 2158 
Professionals de l'acupuntura 3331 
Professionals de l'ayurveda 3331 
Professionals de l'educació ambiental 2326 
Professionals de l'ensenyament infantil 22 
Professionals de l'ensenyament postsecundari 22 
Professionals de l'ensenyament primari 22 
Professionals de l'ensenyament secundari 22 
Professionals de les ciències físiques 24 
Professionals de les ciències químiques 24 
Professionals de les enginyeries 24 
Professionals de les matemàtiques 24 
Professionals de les tecnologies de la informació 27 
Professionals de les teràpies alternatives 333 
Professionals de les teràpies alternatives ncaa 3339 
Professionals de les vendes TIC 2653 
Professionals de les vendes tècniques i mèdiques (excepte TIC) 2640 
Professionals de l'espectacle 29 
Professionals de l'homeopatia 3331 
Professionals de llevadoria 212 
Professionals de relacions públiques 2652 
Professionals de suport 3 
Professionals de suport a la gestió administrativa 36 
Professionals de suport al treball i a l'educació social 3713 
Professionals de suport d'activitats culturals, artístiques i culinàries 373 
Professionals de suport de l'Administració pública de pensions 3622 
Professionals de suport de l'Administració pública de prestacions socials 3622 
Professionals de suport de l'Administració pública de serveis expedició llicències 3623 
Professionals de suport de l'Administració pública de serveis socials 3622 
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Professionals de suport de l'Administració pública de tributs 3621 
Professionals de suport de l'Administració pública serveis expedició passaports 3623 
Professionals de suport de serveis culturals, esportius i similars 37 
Professionals de suport de serveis estadístics 3404 
Professionals de suport de serveis jurídics 3711 
Professionals de suport de serveis matemàtics 3404 
Professionals de suport de serveis socials 3713 
Professionals de suport en comptabilitat 3403 
Professionals de suport en finances 340 
Professionals de suport en matemàtiques 340 
Professionals de suport i intermediaris de canvi, borsa i finances 3401 
Professionals de vendes del comerç que requereixen coneixements tècnics 2640 
Professionals del dret 25 
Professionals del naturisme (naturopatia) 3331 
Professionals d'espectacles taurins 2937 
Professionals d'infermeria 212 
Professionals d'obstetrícia 2123 
Professionals en ciències naturals 242 
Professionals en ciències polítiques 2822 
Professionals en ciències socials 28 
Professors d'art dramàtic 2210 
Professors d'art dramàtic (classes particulars o acadèmies) 2324 
Professors d'autoescola 5894 
Professors de ball (classes particulars o acadèmies) 2323 
Professors de cant (classes particulars o acadèmies) 2323 
Professors de conservació i restauració de béns culturals 2210 
Professors de cursos de formació en tecnologies de la informació 2325 
Professors de dansa (classes particulars o acadèmies) 2323 
Professors de formació professional (matèries específiques) 2220 
Professors de guitarra (classes particulars o acadèmies) 2323 
Professors de música (classes particulars o acadèmies) 2323 
Professors de piano (classes particulars o acadèmies) 2323 
Professors de pintura (classes particulars o acadèmies) 2324 
Professors de recuperació 2311 
Professors de suport (classes particulars o acadèmies) 2329 
Professors de suport a l'aprenentatge 2311 
Professors de tecnologia per a la formació professional 2220 
Professors de titulacions pròpies d’universitats 2210 
Professors de violí (classes particulars o acadèmies) 2323 
Professors d'educació d'adults 2311 
Professors d'educació especial 2311 
Professors d'educació especial per a nens amb dificultats auditives 2311 
Professors d'educació especial per a nens amb dificultats visuals 2311 
Professors d'educació especial per a persones amb dificultats d’aprenentatge 2311 
Professors d'ensenyament no reglat d'art 2324 
Professors d'ensenyament no reglat de música i dansa 2323 
Professors d'ensenyament no reglat d'idiomes 2322 
Professors d'ensenyament primari 2240 
Professors d'ensenyament secundari (excepte de formació professional) 2230 
Professors d'ensenyament superior (excepte de formació professional) 2210 
Professors d'escultura (classes particulars o acadèmies) 2324 
Professors d'estudis superiors d'arts plàstiques i disseny 2210 
Professors d'estudis superiors de música i dansa 2210 
Professors d'idiomes (classes particulars o acadèmies) 2322 
Professors d'idiomes per a immigrants 2322 



 

Professors d'informàtica (classes particulars o acadèmies) 2325 
Professors d'institut 2230 
Professors d'universitat 2210 
Professors particulars de classes de primària 2329 
Professors particulars de classes d'institut 2329 
Programadors d'animació multimèdia 2713 
Programadors d'aplicacions informàtiques 3820 
Programadors de jocs d’ordinador 2713 
Programadors de programari 3820 
Programadors informàtics 3820 
Promotors de venda 5492 
Promotors d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 3714 
Propietaris de cases de turisme rural (sense o amb pocs treballadors) 5840 
Propietaris de parades de mercat ambulant 5412 
Propietaris de pensions (sense treballadors o amb molt pocs treballadors) 5840 
Psicòlegs 2823 
Psicòlegs clínics 2159 
Psicòlegs d'empresa 2823 
Psicòlegs escolars 2823 
Psicòlegs esportius 2823 
Psicomotristes 3325 
Psicopedagogs 2823 
Psicoterapeutes 2823 
Psiquiatres 2112 
 
Q 
 
Químics 2413 
Quiromàntics 5895 
Quiropràctics 3329 
 
R 
 
Rabins 2830 
Ramaders criadors de bestiar boví 6201 
Ramaders criadors de bestiar oví 6202 
Ramaders criadors de bestiar porcí 6203 
Ramaders de bestiar boví de llet o carn 6201 
Ramaders de bestiar brau 1311 
Ramaders de bestiar oví o cabrum 6202 
Ramaders en general amb predomini d'avicultura o cunicultura 6205 
Ramaders en general amb predomini de bestiar boví 6201 
Ramaders en general amb predomini de bestiar oví o cabrum 6202 
Ramaders en general amb predomini de bestiar porcí 6203 
Ramaders i gerents d'explotacions de bestiar boví 1311 
Ramaders i gerents d'explotacions de bestiar oví o cabrum 1311 
Raspallaires 7617 
Realitzadors de ràdio 2934 
Realitzadors de televisió 2934 
Rebavadors de forja 7321 
Rebladors d'elements metàl·lics 7314 
Rebosters pastissers 5110 
Recaptadors de monedes de màquines expenedores 9434 
Recaptadors de monedes de màquines recreatives 9434 
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Recepcionistes (excepte d'hotels) 4412 
Recepcionistes de consultoris mèdics 4412 
Recepcionistes d'hotels 4422 
Recepcionistes d'oficina 4412 
Recol·lectors de fruites (taronges, préssecs, peres...) 9511 
Recol·lectors de maduixes 9512 
Recol·lectors de patates (en conreu extensiu) 9511 
Recol·lectors de percebes 6422 
Recol·lectors d'espàrrecs 9512 
Recol·lectors d'hortalisses (en conreu extensiu) 9511 
Recol·lectors d'hortalisses (en conreu intensiu) 9512 
Recol·lectors d'olives 9511 
Recol·lectors pescadors de musclos 6422 
Recollidors de cartró 9442 
Recollidors de ferralla 9442 
Recollidors de residus urbans 9441 
Recollidors d'ous 9520 
Recollidors selectius de residus 9442 
Redactors caps de premsa 2922 
Redactors d'actes 3613 
Redactors de discursos 2921 
Redactors de relacions públiques 2652 
Redactors esportius 2922 
Redactors publicitaris 2651 
Redactors tècnics 2921 
Referents de tutela 2827 
Regidors 1111 
Regidors (audiovisuals) 3739 
Registradors de la propietat 2591 
Reguladors operadors de màquines de treballar la fusta 7812 
Relacions públiques en sales de festa 5899 
Rellonejadors 2937 
Rellotgers 7611 
Rentacotxes a mà 9222 
Rentaplats 9310 
Reparadors de bicicletes 7405 
Reparadors de cobertes 7291 
Reparadors de grans canonades 7223 
Reparadors de línies elèctriques 7522 
Reparadors de mobles 7820 
Reparadors d'equips de telecomunicacions 753 
Reparadors d'equips elèctrics 7521 
Reparadors d'equips electrònics 7531 
Reparadors d'equips fotogràfics  7611 
Reparadors en electromedicina 7532 
Reparadors en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 7533 
Repartidors a peu 9433 
Repartidors a peu de supermercats 9433 
Repartidors assalariats de comandes en furgonetes 8412 
Repartidors assalariats de paquets en furgonetes 8412 
Repartidors de premsa a domicili 9433 
Repartidors de publicitat 9420 
Repartidors de publicitat a les bústies  9420 
Repartidors propietaris de comandes en furgonetes 8411 
Repartidors propietaris de paquets en furgonetes 8411 



 

Replantadors d'arbres en forests 9543 
Reporters de ràdio i televisió 2922 
Reporters gràfics 3731 
Reposadors 9820 
Reposadors de màquines expenedores automàtiques 9434 
Reposadors d'hipermercats 9820 
Representants artístics 3539 
Representants comercials 3510 
Representants de duanes 3531 
Representants de productes industrials 2640 
Representants de tecnologies de la informació i les comunicacions 2653 
Representants esportius 3539 
Representants musicals 3539 
Representants tècnics 2640 
Responsables corporatius de seguretat en el treball 2158 
Responsables de crèdits hipotecaris 3402 
Responsables de qualitat i seguretat alimentària 2158 
Responsables tècnics de salut ambiental urbana 2158 
Restauradors d'obres d'art 2931 
Retolistes 7616 
Retratistes 2931 
Revisors d'autobús 5822 
Revisors de funicular 5822 
Revisors de parquímetres 9490 
Revisors de tiquets d'entrada en espectacles 9490 
Revisors de tren 5822 
Revisors del transport terrestre 5822 
Revocadors 7212 
Rondallaires 2935 
 
S 
 
Sabaters 7837 
Sabaters de calçat ortopèdic 7837 
Sabaters reparadors de calçat 7837 
Sacerdots 2830 
Sagristans 5833 
Saladors de peix 7702 
Saliners 8111 
Sastres 7831 
Secretaris administratius 3613 
Secretaris d’Estat 1111 
Secretaris d'ajuntaments 2623 
Secretaris de centres mèdics o clíniques 3614 
Secretaris de metges 3614 
Secretaris de rodatge 3739 
Secretaris judicials 2593 
Senadors 1111 
Senyalers de pista 4123 
Sergents 0012 
Sergents del cos de Mossos d'Esquadra 3631 
Sericicultors 6204 
Sexadors de pollets 6205 
Sociòlegs 2821 
Socorristes de piscines 5992 
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Socorristes de platges 5992 
Soldadors 7312 
Soldadors amb bufador 7312 
Soldadors de soldadura forta de coure 7312 
Soldadors per arc elèctric 7312 
Soldats 0020 
Sommeliers 5120 
Sondistes de roca o carbó 8113 
Sondistes i prospectors de pous en explotació 8113 
Sotsinspectors de finances de l'Estat 2623 
Sotsinspectors de policia 3631 
Sotsinspectors de treball 2623 
Sotsinspectors del cos de Mossos d'Esquadra 3631 
Sotsoficials de les forces armades 0012 
Subdirectors de l’Administració pública ncaa 1219 
Subhastadors 3539 
Suboficials de la guàrdia civil 3632 
Subsecretaris d’Estat 1112 
Subtituladors 2923 
Supervisors d'altres indústries manufactureres 3209 
Supervisors de la construcció 3202 
Supervisors de la producció en indústries d'arts gràfiques 3207 
Supervisors de la producció en la fabricació de productes de paper 3207 
Supervisors de manteniment d'avions 7402 
Supervisors de manteniment i neteja d'oficines, hotels i altres establiments 5831 
Supervisors de mines 3201 
Supervisors de personal d'enregistrament de dades 3611 
Supervisors de personal d'oficina 3611 
Supervisors de producció d'indústries alimentàries 3203 
Supervisors de secretaria 3611 
Supervisors d'indústries alimentàries i del tabac 3203 
Supervisors d'indústries de la fusta i de la pasta de paper 3206 
Supervisors d'indústries de transformació de plàstics, cautxú i resines naturals 3205 
Supervisors d'indústries manufactureres 320 
Supervisors d'indústries química i farmacèutica 3204 
Supervisors en enginyeria de mines 3201 
 
T 
 
Talladors de cuir 7833 
Talladors de gespa 9512 
Talladors de guants 7833 
Talladors de peces de vestir 7833 
Talladors de pell 7833 
Talladors de teixits 7833 
Talladors de vidre 7615 
Tapissers 7835 
Tapissers d'articles d'ortopèdia 7835 
Tapissers de mobles 7835 
Tapissers de vehicles 7835 
Taquígrafs 4301 
Taquillers d'espectacles 5500 
Tatuadors 3739 
Taxadors 3405 
Taxadors d'assegurances 3405 



 

Taxadors de sinistres 3405 
Taxadors d'immobles 3405 
Taxidermistes 3733 
Taxistes assalariats 8412 
Taxistes propietaris 8411 
Tècnics aeronàutics 3126 
Tècnics agropecuaris 3142 
Tècnics auxiliars de clínica 5611 
Tècnics auxiliars de farmàcia 5621 
Tècnics científics i intel·lectuals 2 
Tècnics consultors en ofimàtica 3812 
Tècnics d'arts gràfiques  3129 
Tècnics d'aviònica 7531 
Tècnics de control de qualitat de les ciències físiques 3160 
Tècnics de control de qualitat de les ciències químiques 3160 
Tècnics de control de qualitat de les enginyeries 3160 
Tècnics de fotocopiadores 7531 
Tècnics de la policia autonòmica 3631 
Tècnics de la policia local 3631 
Tècnics de la policia nacional 3631 
Tècnics de laboratori de química industrial 3127 
Tècnics de laboratoris sanitaris 3314 
Tècnics de l'enregistrament audiovisual 3831 
Tècnics de les ciències 31 
Tècnics de les enginyeries 31 
Tècnics de les forces i cossos de seguretat 363 
Tècnics de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 38 
Tècnics de llocs web 3814 
Tècnics de manteniment d'avions (buc) 7402 
Tècnics de manteniment d'avions (motors) 7402 
Tècnics de manteniment d'equips d'electromedicina 7532 
Tècnics de muntatge d’instal·lacions en la construcció 3122 
Tècnics de productes d'agències de viatges 4421 
Tècnics de radiodifusió 3832 
Tècnics de refineries de petroli i gas natural 3134 
Tècnics de seguretat en la construcció 3122 
Tècnics de seguretat i higiene en el trebal 3326 
Tècnics de suport 3 
Tècnics de suport al desenvolupament local 3713 
Tècnics de suport d'activitats culturals, artístiques i culinàries 373 
Tècnics de suport informàtic 3812 
Tècnics de teatre 3739 
Tècnics de telecomunicacions 3833 
Tècnics de vendes d'agències de viatges 4421 
Tècnics d'educació especial 231 
Tècnics d'efectes especials 3739 
Tècnics d'emergències sanitàries 5622 
Tècnics d'enregistrament de so 3831 
Tècnics d'il·luminació 3739 
Tècnics d'informació turística 2630 
Tècnics d'obres públiques 3122 
Tècnics educadors de persones amb discapacitat 2312 
Tècnics educadors d'educació especial 2312 
Tècnics en acabat de maletes 8209 
Tècnics en acabat de mobles de fusta 8209 
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Tècnics en activitats turístiques 2630 
Tècnics en anatomia patològica i citologia 3313 
Tècnics en assistència a l'usuari de tecnologies de la informació 3812 
Tècnics en audiopròtesis 3317 
Tècnics en audiovisuals 3831 
Tècnics en bacteriologia 3141 
Tècnics en biblioteques 3733 
Tècnics en bioquímica 3141 
Tècnics en ciències biològiques 3141 
Tècnics en ciències físiques 3121 
Tècnics en ciències naturals 314 
Tècnics en ciències químiques 3121 
Tècnics en comerç exterior de compres 3522 
Tècnics en comptabilitat 3403 
Tècnics en construcció 3122 
Tècnics en control de processos 313 
Tècnics en control de processos de producció de metalls 3135 
Tècnics en control de qualitat en indústries manufactureres 3160 
Tècnics en control d'instal·lacions de processament de productes químics 3133 
Tècnics en cultius de teixits 3141 
Tècnics en cures auxiliars d'infermeria 5611 
Tècnics en dietètica i nutrició 3323 
Tècnics en educació infantil 2252 
Tècnics en electricitat 3123 
Tècnics en electromedicina 3125 
Tècnics en electrònica 3124 
Tècnics en electrònica, especialitat en electromedicina 3125 
Tècnics en empreses turístiques 2630 
Tècnics en enginyeria de les telecomunicacions 3833 
Tècnics en enginyeria de mines 3128 
Tècnics en enginyeria mecànica 3126 
Tècnics en enginyeria naval 3126 
Tècnics en equips d'electrocardiografia 3312 
Tècnics en equips d'encefalografia 3312 
Tècnics en equips fixos 8192 
Tècnics en estadística 3404 
Tècnics en estimació de temps i costos 3129 
Tècnics en estudi de temps i moviments 3129 
Tècnics en extracció de petroli i gas natural 3128 
Tècnics en fructicultura i viticultura 3142 
Tècnics en galeries d'art 3733 
Tècnics en geotècnia (construcció) 3122 
Tècnics en gestió d'existències o magatzems 3522 
Tècnics en horticultura, floricultura i jardineria 3142 
Tècnics en imatge per a la diagnosi 3312 
Tècnics en indústries làcties 3142 
Tècnics en inseminació artificial 3327 
Tècnics en inspecció tècnica de vehicles 3160 
Tècnics en instal·lacions de producció d'energia 3131 
Tècnics en instal·lacions de sistemes contra incendis 3122 
Tècnics en instal·lacions de tractament d'aigües 3132 
Tècnics en instal·lacions de tractament de residus 3132 
Tècnics en investigació d'incendi 3129 
Tècnics en investigació d'incendis forestals 3143 
Tècnics en laboratori de diagnosi clínica 3314 



 

Tècnics en mecànica 3126 
Tècnics en metal·lúrgia 3128 
Tècnics en metal·lúrgia de fosa 3128 
Tècnics en metal·lúrgia de producció i afinament de metalls 3128 
Tècnics en mines 3128 
Tècnics en museus 3733 
Tècnics en normes ISO 3160 
Tècnics en operacions de sistemes informàtics 3811 
Tècnics en operacions de tecnologies de la informació i assistència a l'usuari 381 
Tècnics en optometria 3324 
Tècnics en organització i administració d'empreses 2621 
Tècnics en organització industrial 3129 
Tècnics en ortopròtesis 3315 
Tècnics en planificació i control de la producció 3129 
Tècnics en prevenció de riscos laborals 3326 
Tècnics en prevenció d'incendis en la construcció 3122 
Tècnics en processos de refinació 3134 
Tècnics en processos químics 3133 
Tècnics en protecció radiològica en instal·lacions nuclears 2158 
Tècnics en pròtesis dentals 3316 
Tècnics en química industrial 3127 
Tècnics en radioteràpia 3311 
Tècnics en relacions públiques 3535 
Tècnics en robòtica 3129 
Tècnics en salut ambiental 3326 
Tècnics en salut i producció de vaques lleteres 3142 
Tècnics en seguretat aeronàutica 3155 
Tècnics en serologia 3141 
Tècnics en silvicultura 3143 
Tècnics en topografia 3122 
Tècnics en transmissió d'energia elèctrica 3123 
Tècnics en webs 3814 
Tècnics en xarxes informàtiques 3813 
Tècnics en zoologia 3141 
Tècnics especialistes audioprotètics 3317 
Tècnics especialistes de la policia 3631 
Tècnics especialistes en anatomia patològica i citologia 3313 
Tècnics especialistes en medicina nuclear 3312 
Tècnics especialistes en radiologia 3312 
Tècnics especialistes en radioteràpia 3311 
Tècnics especialistes en recuperació ambiental 2437 
Tècnics especialistes en serveis penitenciaris 5991 
Tècnics especialistes operadors de control d'emergències 5996 
Tècnics financers 3401 
Tècnics físics 3121 
Tècnics forestals i de medi natural 3143 
Tècnics geòlegs 3121 
Tècnics instal·ladors de sistemes informàtics 3812 
Tècnics meteoròlegs 3121 
Tècnics mitjans en organització i administració d'empreses 2622 
Tècnics operadors d'equips mèdics d'escàner 3312 
Tècnics químics 3121 
Tècnics reparadors d'aparells d'electromedicina 7532 
Tècnics reparadors d'equips de telecomunicacions 7533 
Tècnics reparadors d'equips informàtics 7533 
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Tècnics reparadors en electromedicina 7532 
Tècnics sanitaris de laboratori, proves diagnòstiques i pròtesis 331 
Tècnics sanitaris de les teràpies alternatives 33 
Tècnics superiors en administració de personal 2624 
Tècnics superiors en anatomia patològica i citologia 3313 
Tècnics superiors en audiopròtesis 3317 
Tècnics superiors en dietètica 3323 
Tècnics superiors en documentació sanitària 3322 
Tècnics superiors en higiene bucodental 3321 
Tècnics superiors en organització i administració d'empreses 2622 
Tècnics superiors en recursos humans 2624 
Tècnics urbanistes 2481 
Teixidors de mobles de vímet 7617 
Teixidors de teixits de punt 7618 
Teixidors de telers artesans 7618 
Telefonistes 4423 
Telefonistes recepcionistes d'oficina 4412 
Teleoperadors 4424 
Teleoperadors (no especialitzats) 4424 
Teleoperadors informadors del servei d'atenció ciutadana 010 4424 
Tenidors de llibres 3403 
Tennistes 3721 
Tenyidors de pells 7836 
Terapeutes de shiatsu 3325 
Terapeutes ocupacionals 2156 
Terapeutes recreatius 2159 
Terrissaires 7614 
Tinents 0011 
Tinents generals 0011 
Titellaires 2939 
Toreros 2937 
Toreros de magatzems 8333 
Torners de la fusta 7812 
Torners de peces de metall 7323 
Torroners 7703 
Traçadors d'estructures metàl·liques 7314 
Tractoristes 8321 
Traductors 2923 
Traductors revisors 2923 
Tramoistes 3739 
Transitaris 4123 
Treballadors assalariats dels serveis de restauració 51 
Treballadors d'acabament de construccions i instal·lacions 729 
Treballadors de desenvolupament comunitari 3713 
Treballadors de la ceràmica 7614 
Treballadors de la cocció de malt, cervesa 7706 
Treballadors de la confecció 783 
Treballadors de la conservació de fruites i hortalisses 7705 
Treballadors de la fabricació d'eines 7322 
Treballadors de la indústria de l'alimentació 770 
Treballadors de la indústria de les begudes 770 
Treballadors de la indústria del tabac 7708 
Treballadors de la pell 783 
Treballadors de l'elaboració de begudes alcohòliques (excepte el vi) 7706 
Treballadors de l'elaboració de begudes no alcohòliques 7705 



 

Treballadors de l'elaboració de la sidra 7706 
Treballadors de l'elaboració de productes lactis 7704 
Treballadors de l'elaboració del vi 7707 
Treballadors de les arts gràfiques 762 
Treballadors de les indústries càrnies 7701 
Treballadors de les indústries del peix 7702 
Treballadors de manteniment de col·legis 7191 
Treballadors de manteniment d'edificis 7191 
Treballadors de processos de preimpressió 7621 
Treballadors de processos d'enquadernació 7623 
Treballadors de processos d'impressió 7622 
Treballadors de reparació i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques 7294 
Treballadors de reparació i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques 7294 
Treballadors de serveis a menors 3713 
Treballadors de serveis personals 58 
Treballadors de suport als serveis socials 3713 
Treballadors del calçat 783 
Treballadors del cuir 783 
Treballadors del formigó 711 
Treballadors del tèxtil 783 
Treballadors del tractament de la fusta 7811 
Treballadors del tractament de la llet 7704 
Treballadors del tractament del suro 7811 
Treballadors dels serveis de comerç G 
Treballadors dels serveis de protecció i seguretat 59 
Treballadors dels serveis de restauració 51 
Treballadors dels serveis de salut H 
Treballadors d'explotacions agropecuàries mixtes (agrícoles i ramaderes) 6300 
Treballadors d'obres estructurals de la construcció 71 
Treballadors d'oficis de carrer 9420 
Treballadors especialitzats en electricitat 75 
Treballadors especialitzats en electrotecnologia 75 
Treballadors familiars 3713 
Treballadors forestals qualificats 6410 
Treballadors no qualificats en serveis O 
Treballadors propietaris d'allotjaments de turisme rural 5840 
Treballadors propietaris de petits allotjaments 5840 
Treballadors qualificats de la construcció K 
Treballadors qualificats de les indústries manufactureres L 
Treballadors qualificats en activitats agrícoles 61 
Treballadors qualificats en activitats agrícoles (excepte hortes i jardins) 6110 
Treballadors qualificats en activitats agropecuàries mixtes 6300 
Treballadors qualificats en activitats cinegètiques 6430 
Treballadors qualificats en activitats d'aqüicultura 642 
Treballadors qualificats en activitats forestals i del medi natural 6410 
Treballadors qualificats en activitats pesqueres 642 
Treballadors qualificats en activitats ramaderes (incloses les avícoles i apícoles) 620 
Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar boví 6201 
Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar oví i cabrum 6202 
Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar porcí 6203 
Treballadors qualificats en activitats ramaderes ncaa 6209 
Treballadors qualificats en apicultura i sericicultura 6204 
Treballadors qualificats en aqüicultura 6421 
Treballadors qualificats en avicultura i cunicultura 6205 
Treballadors qualificats en granges marines 6421 
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Treballadors qualificats en hortes, hivernacles, planters i jardins 6120 
Treballadors qualificats en horticultura 6120 
Treballadors qualificats en la fructicultura 6110 
Treballadors qualificats en ocells de corral 3142 
Treballadors qualificats en oleïcultura 3142 
Treballadors qualificats en piscifactories 6421 
Treballadors que arreglen i preparen flors 7899 
Treballadors que atenen passatgers 582 
Treballadors que filetegen peix 7702 
Treballadors que tenen cura de les persones H 
Treballadors que tenen cura de les persones a domicili (excepte mainaders) 5710 
Treballadors que tenen cura de les persones en serveis de salut 56 
Treballadors socials 2827 
Tropa de les forces armades 0020 
Trossejadors de pedra, amb eines manuals  7122 
Tubers de mines i sondatges 8113 
 
U 
 
Urbanistes 2453 
 
V 
 
Venedors (excepte de botigues i magatzems) 54 
Venedors a domicili 5491 
Venedors ambulants al carrer 5412 
Venedors ambulants de loteria 4442 
Venedors ambulants en furgoneta (en mercats ocasionals) 5412 
Venedors ambulants propietaris de furgonetes 8411 
Venedors d'artesania de mercats ambulants 5412 
Venedors de botigues i magatzems 5220 
Venedors de carrer 9410 
Venedors de llibres a domicili 5491 
Venedors de loteria al carrer 4442 
Venedors de loteria d'administracions de loteria 4442 
Venedors de loteria de quioscos 4442 
Venedors de loteries i apostes 4442 
Venedors de parades de mercat ambulant 5412 
Venedors de parades de mercat i mercats ocasionals 5412 
Venedors de quioscos 5411 
Venedors de serveis comercials de publicitat 3539 
Venedors d'immobles 3534 
Venedors per catàleg a domicili 5491 
Venedors per telèfon (televenedors) 5420 
Venedors tècnics d'equips i material d’informàtica 2653 
Ventrílocs 2939 
Veremadors 9511 
Veterinaris 2130 
Viatjants de comerç 3510 
Vidriers 7293 
Vidriers de claraboies 7293 
Vigilants d'aparcaments 5998 
Vigilants de menjadors escolars 5721 
Vigilants de piscines i platges 5992 



 

Vigilants de seguretat habilitats per a portar armes 5941 
Vigilants de seguretat no habilitats per a portar armes 5942 
Vigilants d'incendis forestals (excepte vigilants bombers) 5995 
Visitadors mèdics 2640 
Viticultors 6110 
 
X 
 
Xarcuters 7701 
Xarxaires 7618 
Xefs 3734 
Xocolaters 7703 
Xofers particulars amb cotxe propi 8411 
Xofers particulars assalariats 8412 
Xurrers 9320 
 
Z 
 
Zeladors d'escola bressol 5721 
Zeladors d'hospitals 5629 
Zeladors guardamolls 5998 
Zoòlegs 2421 
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