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Classificació nacional
d’ocupacions (CNO)
Classificació nacional d’ocupacions
subgrups primaris

1125004
1126001
1126010
1126011

Codi
1011001
1011002
1011003
1012001
1012002
1012003
1012004
1013001
1020001
1020002
1030001
1030002
1030003
1041001
1042001
1042002
1043001
1043002
1043003
1110001
1110015
1121001

1122001

1123001
1124001
1124004
1124007

1125001

1125003

Descripció
Cap de Govern
Ministre del Govern
Secretari d’Estat
Conseller de Consell General
Síndic general
Subsíndic general
Membre de la Sindicatura
Membre del Consell Superior de
la Justícia
Ambaixador
Director de departament del
Govern
Cònsol major
Cònsol menor
Conseller de comú
Dirigent de partit polític
Dirigent d’organització
empresarial
Dirigent de sindicat de
treballadors
Dirigent d’organització
humanitària
Dirigent de fundació
Secretari general d’organització
de protecció del medi ambient
Director general d’empresa de
10 assalariats o més, en general
Rector d’universitat
Director de departament de
producció en explotació
agrícola, ramadera, de caça,
forestal i pesquera
Director de departament de
producció en empresa industrial
de 10 assalariats o més, en
general
Director de departament de
producció en empresa de
construcció
Director de departament
d’operacions en comerç
minorista, en general
Director de departament
d’operacions en comerç
majorista, en general
Director de departament
d’operacions en taller de
reparació de vehicles, de 10
assalariats o més
Director de departament
d’operacions en empresa
d’hoteleria o restauració, de 10
assalariats o més
Director d’hotel, de 10
assalariats o més

1126013
1126015
1126016
1126019
1126023
1127001
1127002

1127015
1127016
1127017
1128001

1129001

1129002
1129008
1129009
1129010
1131001
1132001
1133001
1133006
1133007
1133011
1134001

Director de restaurant, de 10
assalariats o més
Director de departament
d’operacions en empresa de
transport, en general
Director de departament
d’operacions en empresa
d’emmagatzematge
Director de departament
d’operacions en empresa de
comunicació
Director de departament
d’operacions en empresa
d’activitats turístiques
Inspector de vaixells de la
marina mercant
Inspector d’empresa de
transport
Cap de trànsit en empresa de
transport, en general
Cap d’operacions de vol
Director de departament
d’operacions en empresa
d’intermediació, en general
Director de departament
d’operacions en empresa de
serveis a altres empreses, en
general
Director de sucursal d’institució
financera
Director de sucursal d’empresa
d’assegurances
Director de laboratori de
fotografia i cinema
Director de departament
d’operacions en empresa de
serveis personals, de neteja i
similars, en general
Director de departament
d’operacions en empresa
d’activitats educatives o
socioculturals
Director de departament
d’operacions en empresa de
serveis sanitaris o veterinaris
Director tècnic en centre
educatiu
Director de programació de
ràdio i televisió
Productor de ràdio, televisió,
cinema, teatre o espectacles
Director de departament
d’administració i finances, en
general
Director de departament de
relacions laborals i recursos
humans
Director de departament de
comercialització i vendes, en
general
Director de departament de
màrqueting
Director de departament de
telemàrqueting
Director comercial, en general
Director de departament de
publicitat i/o relacions
públiques, en general

1134005
1135001
1136001
1137001
1137003
1138001
1139001
1139002
1139003
1139004
1139005
1139006
1139007
1210001
1220001
1220002
1311001
1312001
1319001
1320001
1320007
1401001

1402001
1403001
1404001

1404004

3209

Director de gabinet de premsa
Director de departament
d’abastament, distribució i/o
logística, en general
Director de departament de
serveis informàtics, en general
Director de departament o
laboratori de recerca i
desenvolupament (R+D)
Director de departament de
projectes industrials
Director de departament de
serveis mèdics
Director de departament de
control de qualitat
Director de departament
d’instal·lacions i manteniment
Director de departament de
planificació i desenvolupament
Director de departament de
peritatge
Director de departament de
disseny
Director de departament
d’informació
Director de departament
d’assumptes jurídics i fiscals
Gerent d’empresa de comerç
majorista, amb menys de 10
assalariats
Gerent d’empresa de comerç
minorista, amb menys de 10
assalariats
Gerent de taller de reparacions
de vehicles, amb menys de 10
assalariats
Gerent d’hotel o d’aparthotel,
amb menys de 10 assalariats
Gerent de pensió, fonda o
similars, amb menys de 10
assalariats
Gerent d’alberg, campament o
càmping, amb menys de 10
assalariats
Gerent de restaurant i
establiments similars, amb
menys de 10 assalariats
Gerent de cafè, bar i
establiments similars, amb
menys de 10 assalariats
Gerent d’explotació agrícola,
ramadera, de caça, de pesca, de
silvicultura o forestal, amb
menys de 10 assalariats
Gerent d’empresa industrial en
general, amb menys de 10
assalariats
Gerent d’empresa de
construcció, amb menys de 10
assalariats
Gerent d’empresa de transports,
emmagatzematge,
comunicacions o logística, amb
menys de 10 assalariats
Gerent d’empresa d’activitats
turístiques, amb menys de 10
assalariats

3210

1405001
1405002
1406001
1409001
1409002
1510001
1520001
1611001
1612001
1619001
1620001
1701001

1702001
1703001
1704001
1705001
1705002
1706001
1709001
1709002
2011001
2011002
2011003
2012001
2012003
2013001
2013002
2014001
2014005
2014006
2014007
2014009
2014008
2014011
2014012
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Gerent d’empresa
d’intermediació, en general, amb
menys de 10 assalariats
Gerent d’empresa de serveis a
altres empreses, en general, amb
menys de 10 assalariats
Gerent d’empresa de serveis
personals, de neteja o similars,
amb menys de 10 assalariats
Gerent d’empresa educativa o
sociocultural, amb menys de 10
assalariats
Gerent d’empresa de serveis
sanitaris o veterinaris, amb
menys de 10 assalariats
Gerent d’empresa de comerç a
l’engròs, sense assalariats
Gerent d’empresa de comerç al
detall, sense assalariats
Gerent d’hotel o d’aparthotel,
sense assalariats
Gerent de pensió, sense
assalariats
Gerent d’alberg, campament o
càmping, sense assalariats
Gerent de bar, restaurant i
establiments similars, sense
assalariats
Gerent d’explotació agrícola,
ramadera, de caça, de pesca, de
silvicultura o forestal, sense
assalariats
Gerent d’empresa industrial en
general, sense assalariats
Gerent d’empresa de construcció
i obres públiques, sense
assalariats
Transportista
Gerent d’empresa
d’intermediació, en general,
sense assalariats
Gerent d’empresa de serveis a
altres empreses en general,
sense assalariats
Gerent d’empresa de serveis
personals, de neteja o similars,
sense assalariats
Gerent d’empresa educativa o
sociocultural, sense assalariats
Gerent d’empresa de serveis
sanitaris o veterinaris, sense
assalariats
Físic
Astrònom
Astrofísic
Meteoròleg
Climatòleg
Químic
Cristal·lògraf
Geòleg, en general
Geofísic
Geoquímic
Hidrogeòleg
Mineralogista
Sismòleg vulcanòleg
Paleontòleg
Enginyer geòleg

2021001
2021002
2022001
2022002
2022003
2031001
2031002
2031003
2031004
2031005
2039001
2039002
2039003
2040001
2040002
2040003
2051001
2052001
2052002
2052003
2052004
2052005
2053001
2053002
2053003
2053004
2053005
2053006
2053007
2054001
2054002
2054003
2054004
2054005
2054006
2055001
2056001
2057001
2058001
2059001
2059002
2059003
2059004

Matemàtic
Actuari
Estadístic
Bioestadístic
Dèmograf
Analista de sistemes, nivell
superior
Analista d’aplicacions, nivell
superior
Dissenyador de xarxa
Administrador de sistemes de
xarxa
Administrador de bases de
dades
Enginyer informàtic
Auditor assessor informàtic
Tècnic superior de manteniment
i reparació d’equips informàtics
(hardware)
Arquitecte
Urbanista
Enginyer planificador de trànsit
Enginyer en construcció i obra
civil
Enginyer en electricitat, en
general
Enginyer en electricitat industrial
Enginyer en electricitat
d’automoció
Enginyer en electricitat
aeronàutica
Enginyer o similar en electricitat
naval
Enginyer en electrònica, en
general
Enginyer en electrònica
industrial
Enginyer en electrònica
d’automoció
Enginyer en electrònica
aeronàutica
Enginyer i/o similar en
electrònica naval
Enginyer en telecomunicacions
Enginyer en telecomunicacions
d’imatge i so
Enginyer en mecànica, en
general
Enginyer de mecànica industrial
Enginyer de mecànica
d’automoció
Enginyer de mecànica
aeronàutica
Enginyer o similar de mecànica
naval
Enginyer de mecànica
(tècniques energètiques)
Enginyer de química
Enginyer de mines, en general
Enginyer de metal·lúrgia
Enginyer geògraf
Enginyer ambiental
Enginyer de qualitat
Enginyer de recerca i
desenvolupament
Enginyer de disseny

2059005
2059006
2059007
2059008
2059009
2059010
2059011
2059012
2059013
2059014
2059015
2059017
2059018
2059019
2059020
2111001
2111004
2111005
2111006
2111007
2111010
2111012
2111014
2111016
2112001
2112002
2112003
2112004
2112007
2112008
2112010
2112011
2112012
2112013
2113001
2113002
2113003
2121001
2121004
2121005
2121006
2121007
2121008
2121009
2121010
2121011
2121012
2121013
2121014
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Enginyer de fabricació o planta
Enginyer d’instal·lacions
Enginyer de logística
Enginyer de manteniment i
reparació
Enginyer de materials
Enginyer de muntatge
Enginyer d’organització
industrial
Enginyer de processos
Enginyer de planificació i
producció
Enginyer de producte
Enginyer de projectes
Enginyer de seguretat
Enginyer de serveis
Enginyer d’indústria paperera i
gràfica
Enginyer tèxtil
Biòleg
Botànic
Zoòleg
Genetista agrari i botànic
Embriòleg
Oceanògraf
Nutròleg
Bromatòleg
Tècnic superior de cultius
marins
Histopatòleg
Patòleg (medicina i veterinària)
Bioquímic
Fisiòleg, en general
Farmacòleg
Físic de radioprotecció
Genetista veterinari
Immunòleg
Parasitòleg
Microbiòleg
Enginyer d’agronomia
Enginyer de muntanyes
Edafòleg
Metge, medicina general
Metge especialista en
al·lergologia
Metge especialista en anàlisis
clíniques
Metge especialista en anatomia
patològica
Metge especialista en
anestesiologia i reanimació
Metge especialista en angiologia
i cirurgia vascular
Metge especialista en aparell
digestiu
Metge especialista en
bioquímica clínica
Metge especialista en cardiologia
Metge especialista en
dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia
Metge especialista en
electroradiologia
Metge especialista en
endocrinologia i nutrició
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2121015
2121016
2121017
2121018
2121019
2121020
2121021
2121022
2121023
2121024
2121025
2121026
2121027
2121028
2121029
2121030
2121031
2121032
2121033
2121034
2121035
2121036
2121037
2121038
2121039
2121040
2121041
2121042
2121043
2121044
2121045
2121046
2121047
2121048
2121049
2121050

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

Metge especialista en
epidemiologia
Metge especialista en
estomatologia
Metge especialista en
farmacologia clínica
Metge especialista en geriatria
Metge especialista en
hematologia i hemoteràpia
Metge especialista en hidrologia
Metge especialista en
immunologia
Metge especialista en medicina
de l’educació física i de l’esport
Metge especialista en medicina
del treball
Metge especialista en medicina
espacial
Metge especialista en medicina
familiar i comunitària familiar
Metge especialista en medicina
intensiva
Metge especialista en medicina
interna
Metge especialista en medicina
legal i forense
Metge especialista en medicina
nuclear
Metge especialista en medicina
preventiva i salut pública
Metge especialista en medicina
tropical
Metge especialista en
microbiologia i parasitologia
Metge especialista en nefrologia
Metge especialista en
neumologia
Metge especialista en
neurocirurgia
Metge especialista en
neurofisiologia clínica
Metge especialista en neurologia
Metge especialista en obstetrícia
i ginecologia
Metge especialista en
oftalmologia
Metge especialista en oncologia
mèdica
Metge especialista en oncologia
radioteràpica
Metge especialista en
otorinolaringologia
Metge especialista en pediatria i
les seves àrees específiques
Metge especialista en psiquiatria
Metge especialista en
radiodiagnòstic
Metge especialista en
rehabilitació
Metge especialista en
reumatologia
Metge especialista en
traumatologia i cirurgia
ortopèdica
Metge especialista en urologia
Metge especialista en cirurgia
cardiovascular

2121051
2121052
2121053
2121055
2121056
2122001
2130001
2140001
2140002
2140003
2140004
2190002
2210001
2220001
2220002
2220003
2220004
2220005
2220006
2220007
2220008
2220009
2220010
2220016
2220017
2220021
2220036
2220037
2220038
2220039
2220040
2220046
2220047
2220048
2220049

Metge especialista en cirurgia
general i de l’aparell digestiu
Metge especialista en cirurgia
maxil·lofacial
Metge especialista en cirurgia
pediàtrica
Metge especialista en cirurgia
plàstica i reparadora
Metge especialista en cirurgia
toràcica
Odontòleg
Veterinari
Farmacèutic, en general
Farmacèutic industrial
(farmacotècnic)
Farmacèutic d’anàlisis clíniques
Farmacèutic de farmàcia
hospitalària
Radiofísic hospitalari
Professor d’ensenyament
superior
Professor d’ensenyament
secundari, en general
Professor de l’àrea de llengua
catalana i literatura
(ensenyament secundari)
Professor de l’àrea de ciències
socials, geografia i història
(ensenyament secundari)
Professor de l’àrea de
matemàtiques (ensenyament
secundari)
Professor de l’àrea de ciències
de la naturalesa (ensenyament
secundari)
Professor de l’àrea de llengües
estrangeres (ensenyament
secundari)
Professor de l’àrea d’educació
física (ensenyament secundari)
Professor de l’àrea de música
(ensenyament secundari)
Professor de l’àrea d’educació
plàstica i visual (ensenyament
secundari)
Professor de l’àrea de tecnologia
(ensenyament secundari)
Professor de l’àrea de religió
(ensenyament secundari)
Professor de l’àrea d’educació
ètica i cívica (ensenyament
secundari)
Professor d’idiomes, en general
Professor de dibuix
(ensenyament secundari)
Professor de pintura artística
Professor d’escultura
Professor d’activitats
artisticomanuals
Professor d’instruments
musicals, en general
Professor de solfeig
Professor de dansa espanyola
Professor de dansa moderna i
contemporània
Professor de dansa clàssica

2220050
2220053
2220054
2231001
2231002
2231007
2231008
2231009
2232001
2239001
2239002
2239004
2239005
2239006
2311001
2311002
2311003
2311007
2312001
2320001
2391001
2392001
2393001
2399001
2399002
2399003
2399004
2411001
2411009
2411011
2412001
2412008
2413001
2413004
2413005
2419001
2419005
2419006
2419009
2419010
2420001
2420003
2431001
2431005
2431006
2431007
2431008
2431009
2432001

3211

Professor d’expressió
corporal/dinàmica
Professor de cant
Professor d’art dramàtic
Pedagog
Especialista en disseny i
elaboració de mitjans didàctics o
programes d’estudi, en general
Consultor de formació
Formador de formadors
Tècnic o coordinador de
formació
Inspector de centres
d’ensenyament
Orientador escolar
Tutor de formació oberta i a
distància
Formador tutor d’empresa
Formador de formació no
reglada
Formador de formació
ocupacional no reglada
Advocat, en general
Advocat laboralista
Advocat (dret penal)
Advocat (dret civil)
Fiscal
Jutge, batlle o magistrat
Notari
Registrador de la propietat
Procurador dels tribunals
Assessor jurídic (sector privat)
Assessor fiscal i tributari
Gestor administratiu titulat
Secretari de jutjat
Tècnic superior en comptabilitat
o finances, en general
Auditor de comptes
Interventor d’empresa
Tècnic superior en recursos
humans, en general
Orientador professional per a la
inserció
Tècnic superior en publicitat i
relacions públiques, en general
Assessor d’imatge
Redactor de publicitat
Tècnic superior en organització i
administració d’empreses, en
general
Tècnic superior en investigació
de mercats
Analista pressupostari o de
riscos
Assessor d’empreses
Agent de patents i marques
Economista
Econometrista
Sociòleg, en general
Etnòleg
Etnògraf
Antropòleg
Arqueòleg
Geògraf
Filòsof

3212

2432002
2432004
2432005
2433001
2433003
2433005
2433008
2433013
2433014
2433016
2434001
2434002
2434003
2434004
2434005
2511001
2511002
2511003
2511005
2511012
2511013
2511017
2511018
2511020
2511021
2511022
2511023
2511024
2512001
2512002
2512003
2512004
2512005
2512008
2512010
2512011
2512012
2512013
2512014
2512015
2512016
2512017
2513001
2513005
2513008
2513009
2513010
2513037
2513038
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Historiador
Genealogista
Tècnic superior en ciències
polítiques i de l’administració
Filòleg
Lingüista
Intèrpret, en general
Traductor, en general
Traductor intèrpret
Grafòleg
Intèrpret del llenguatge dels
sons
Psicòleg, en general
Psicòleg clínic
Psicòleg industrial
Psicòleg pedagògic
(psicopedagog)
Psicoterapeuta
Escriptor, en general
Escriptor adaptador de guions
de cinema, ràdio i televisió
Assessor o crític literari
Crític d’art, mitjans de
comunicació i espectacles
Periodista
Redactor de premsa, ràdio i
televisió
Muntador de programes
Secretari de redacció
Adaptador de diàlegs de
doblatge
Coordinador d’editorial
Redactor corrector d’editorial
Lector o preparador d’originals
en editorial
Corrector d’estil
Escultor
Artista pintor
Artista serígraf
Artista faller
Joier artístic, obres d’art
Creatiu d’historietes o de
dibuixos animats
Enregistrador artístic, en general
Restaurador d’obres d’art, en
general
Restaurador d’obres d’art,
documents gràfics
Restaurador d’obres d’art, tèxtil
Restaurador d’obres d’art,
pintura
Restaurador d’obres d’art, fusta i
mobles antics
Restaurador d’obres d’art,
arqueologia
Restaurador d’obres d’art,
escultura
Compositor
Assessor musical, radiodifusió
Director d’orquestra o banda de
música
Director de cor i orfeó
Músic instrumentista, en general
Baríton
Baix

2513039
2513040
2513041
2513042
2513043
2514001
2514004
2514005
2514006
2515001
2515003
2515004
2515007
2515008
2515009
2515010
2515011
2515013
2515015
2515016
2515017
2515018
2515019
2515020
2521001
2521002
2522001
2522002
2530001
2530002
2530003
2530004
2611001
2612001
2613001
2614001
2621001
2622001
2631001
2631002
2631003
2639001
2639003
2639004
2639005
2640001
2651001

Contralt
Contratenor
Mezzosoprano
Soprano
Tenor
Coreògraf director artístic de ball
Ballarí clàssic
Ballarí (ball espanyol)
Ballarí (ball de saló)
Actor
Actor de doblatge
Actor, especialista de cinema en
escenes perilloses
Director realitzador de cinema
Director de fotografia
(pel·lícules)
Director de so (pel·lícules)
Director de doblatge (pel·lícules)
Director de muntatge (pel·lícules
en rodatge)
Director teatral o d’escena
Director de representacions en
ràdio i televisió
Realitzador d’espectacles
Regidor d’espectacles
Ajudant de direcció de cinema
Ajudant de realitzador
d’espectacles
Secretari de rodatge (script)
Arxiver
Conservador de museu i galeries
d’art
Bibliotecari
Documentalista
Director adjunt de policia
Comissari de policia
Inspector de treball
Tècnic superior de correus
Tècnic mitjà en ciències físiques
Tècnic mitjà en meteorologia
Tècnic mitjà en ciències
químiques
Tècnic mitjà en ciències
geològiques
Tècnic mitjà en ciències
matemàtiques
Tècnic mitjà en estadística o
càlcul numèric
Analista d’aplicacions, nivell
mitjà
Analista de sistemes, nivell mitjà
Analista programador, nivell
mitjà
Enginyer tècnic en informàtica,
en general
Enginyer tècnic en informàtica
de sistemes
Enginyer tècnic en informàtica
de gestió
Tècnic mitjà de manteniment i
reparació informàtics (hardware)
Arquitecte tècnic (aparellador)
Enginyer tècnic en construcció i
obra civil

2652001
2652002
2653001
2653002
2653006
2653007
2654001
2654002
2654003
2654006
2654007
2655001
2656001
2656002
2656003
2657001
2659001
2659002
2659003
2659004
2659005
2659006
2659007
2659008
2659009
2659010
2659012
2659013
2659014
2659015
2659016
2659017
2659018
2659019
2659020
2659028
2659029
2711001
2711002
2711007
2711009
2711011
2712001
2712002
2720001
2720002
2720003
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Enginyer tècnic en electricitat,
en general
Enginyer tècnic en electricitat
industrial
Enginyer tècnic en electrònica,
en general
Enginyer tècnic en electrònica
industrial
Enginyer tècnic en
telecomunicacions
Enginyer tècnic en
telecomunicacions d’imatge i so
Enginyer tècnic en mecànica, en
general
Enginyer tècnic en mecànica
industrial
Enginyer tècnic en mecànica
d’automoció
Enginyer tècnic en mecànica
(tècniques energètiques)
Enginyer tècnic en mecànica de
mines
Enginyer tècnic en química
Enginyer tècnic en mines
Enginyer tècnic en combustible i
energia
Enginyer tècnic en metal·lúrgia
Enginyer tècnic topògraf
Enginyer tècnic ambiental
Enginyer tècnic en qualitat
Enginyer tècnic en recerca i
desenvolupament
Enginyer tècnic en disseny
Enginyer tècnic en fabricació o
planta
Enginyer tècnic en instal·lacions
Enginyer tècnic en logística
Enginyer tècnic en manteniment
i reparació
Enginyer tècnic en materials
Enginyer tècnic en muntatge
Enginyer tècnic en processos
Enginyer tècnic en planificació i
producció
Enginyer tècnic en producte
Enginyer tècnic en projectes
Enginyer tècnic sanitari
Enginyer tècnic en seguretat
Enginyer tècnic de serveis
Enginyer tècnic paperer
Enginyer tècnic tèxtil, en general
Enginyer tècnic aeronàutic
Enginyer tècnic naval
Tècnic mitjà en ciències
biològiques, en general
Tècnic mitjà en farmacologia
Tècnic mitjà en oceanografia
Tècnic mitjà en tractament amb
plaguicides o herbicides
Tècnic mitjà en bromatologia
Enginyer tècnic agrícola
Enginyer tècnic forestal
Infermer, en general
Infermer d’atenció primària
Infermer d’hospitalització
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2720004
2720007
2720008
2720009
2811001
2812001
2820001
2820002
2820003
2820004
2820005
2820006
2831001
2839001
2839002
2839003
2839004
2839005
2839006
2839007
2839008
2839009
2839010
2839011
2839012
2839013
2839014
2839015
2839016
2839017
2839018
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Infermer de psiquiatria
Infermer d’empresa (higiene del
treball)
Infermer obstètric ginecològic
Infermer de reanimació cardíaca
(UCI)
Mestre d’educació primària, en
general
Mestre d’educació infantil
Mestre d’educació especial, en
general
Professor d’invidents
Professor de sordmuts
Professor de disminuïts psíquics
Professor especialista en
problemes del llenguatge i
auditius
Professor d’educació d’adults
Mestre de taller d’arts plàstiques
o disseny
Professor tècnic en formació
professional, en general
Professor tècnic en formació
professional (activitats
maritimopesqueres)
Professor tècnic en formació
professional (administració i
informàtica de gestió)
Professor tècnic en formació
professional (agricultura i
ramaderia)
Professor tècnic en formació
professional (arts gràfiques)
Professor tècnic en formació
professional (artesania)
Professor tècnic en formació
professional (comerç i
màrqueting)
Professor tècnic en formació
professional (delineació)
Professor tècnic en formació
professional (edificació i obra
civil)
Professor tècnic en formació
professional (electricitat i
electrònica)
Professor tècnic en formació
professional (fabricació
mecànica)
Professor tècnic en formació
professional (hoteleria i turisme)
Professor tècnic en formació
professional (imatge personal)
Professor tècnic en formació
professional (informació, imatge
i so)
Professor tècnic en formació
professional (fusta i moble)
Professor tècnic en formació
professional (manteniment de
vehicles autopropulsats)
Professor tècnic en formació
professional (manteniment i
serveis a la producció)
Professor tècnic en formació
professional (química)

2839019
2839020
2839021
2839022
2911001
2911004
2912001
2913001
2913005
2913006
2913007
2913013
2913015
2913017
2913018
2913020
2921001
2921002
2922001
2931001
2939001
2939002
2939003
2940001
2940002
2940003
2940004
2940005
2950001
2950002
2950003
2950004
2950005
2950006
2950007
3010001
3010010
3010014
3021001
3021002
3021003
3021004
3022001

Professor tècnic en formació
professional (sanitat)
Professor tècnic en formació
professional (serveis
socioculturals a la comunitat)
Professor tècnic en formació
professional (tèxtil, confecció i
pell)
Professor tècnic en formació
professional (vidre, ceràmica i
materials de construcció)
Tècnic mitjà en comptabilitat, en
general
Tècnic mitjà en auditoria
Graduat social
Tècnic en empreses i activitats
turístiques, en general
Tècnic en informació turística
Agent de desenvolupament
turístic
Tècnic mitjà en recursos
humans, en general
Tècnic mitjà en orientació
professional
Tècnic mitjà en publicitat o
relacions públiques
Tècnic mitjà en organització i
administració d’empreses, en
general
Tècnic mitjà en investigació de
mercats
Tècnic en organització de fires i
esdeveniments diversos
Ajudant d’arxiu
Ajudant de museu
Ajudant de biblioteca o
documentació
Treballador social (assistent
social)
Agent d’igualtat d’oportunitats,
en general
Agent d’igualtat d’oportunitats
per a la dona
Tècnic mitjà en criminologia
Bisbe
Capellà
Pastor protestant
Rabí
Sacerdot
Funcionari del cos d’institucions
penitenciàries
Oficial de policia
Secretari de comú
Tècnic mitjà de correus
Ajudant de mestre
Nunci
Manador
Delineant, en general
Dissenyador tècnic industrial
Copista i/o calcador de dissenys
Tècnic en ciències físiques
Tècnic en meteorologia
Tècnic en ciències químiques
Tècnic en ciències geològiques
Tècnic en enginyeria civil, en
general

3022002
3022003
3022005
3022006
3022007
3022008
3022009
3022010
3023001
3023006
3023008
3023013
3023014
3023015
3023017
3023018
3023022
3023025
3023030
3023031
3023033
3023034
3024001
3024002
3024003
3024004
3024005
3024006
3024007
3024008
3024011
3024012
3025001
3025002
3025003
3025005
3025010
3025011
3025012
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Tècnic en laboratori d’obra
Tècnic en topografia
Tècnic en geotècnia
(construcció)
Tècnic en sondejos (construcció)
Tècnic en injeccions
(construcció)
Sobrestant
Auxiliar tècnic en obra
Tècnic en manteniment de béns
culturals immobles
Tècnic en electricitat, en general
Tècnic en fred industrial
Tècnic en electricitat
d’automoció
Tècnic en disseny de sistemes
de control elèctric
Tècnic en manteniment d’equips
elèctrics
Tècnic en il·luminació de teatre,
cinema i televisió
Tècnic en manteniment
d’instal·lacions hoteleres
Tècnic en manteniment i
reparació d’aire condicionat i
fluids
Tècnic en instrumentació i
control
Tècnic en sistemes d’energies
alternatives
Tècnic en planta de producció
de gas
Tècnic en sistemes de distribució
de gas
Tècnic en sistemes de distribució
d’aigua
Tècnic en planta de captació o
tractament d’aigua
Tècnic en electrònica, en
general
Tècnic en electrònica industrial
Tècnic en electrònica de
comunicacions
Tècnic en electrònica d’equips
informàtics
Tècnic en electrònica digital
Tècnic en telecomunicacions
Oficial radioelectrònic de la
marina mercant
Tècnic en quadre electrònic de
comandament (ferrocarrils,
metro, autobusos urbans)
Tècnic en manteniment
electrònic
Tècnic en disseny de circuits i
sistemes integrats
Tècnic en mecànica de
màquines eina
Tècnic en prototipus mecànics
Tècnic en manteniment d’equips
electromecànics
Tècnic en manteniment mecànic
Tècnic en mecànica d’automoció
Tècnic en diagnosi de vehicles
Tècnic en manteniment de
transports

3214

3025013
3025014
3026001
3026002
3026003
3026004
3026005
3026006
3026007
3026009
3027003
3027004
3027005
3027006
3027007
3027009
3027010
3027011
3027012
3027015
3027016
3029003
3029004
3029005
3029006
3029007
3029008
3029015
3029016
3029021
3029022
3029023
3029024
3029025
3029027
3029028
3029029
3029030
3029031
3029032
3029033
3029034
3029037
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Tècnic en mecànica aeronàutica
Tècnic en mecànica naval
Tècnic en fabricació química
Tècnic en planta química
Tècnic en laboratori de química
industrial
Analista de laboratori de
química industrial
Tècnic paperer
Tècnic en plàstics i cautxús
Tècnic en refinament de petroli i
gas
Tècnic en planta de tractament
d’aigües residuals
Tècnic en caldereria
Tècnic en matriceria i motlles
Tècnic en metal·lúrgia, en
general
Tècnic en soldadura
Tècnic en processos de forja o
fosa
Tècnic en processos de
laminació
Tècnic en processos de
pulvimetal·lúrgia
Tècnic en mines, en general
Tècnic en extracció de petroli
Tècnic en processos de fosa per
microfusió de joieria i bijuteria
Tècnic en manteniment
d’estructures metàl·liques
Tècnic en organització industrial
Tècnic en organització
d’instal·lació i manteniment
d’edificis i equipaments urbans
Tècnic en organització de
manteniment industrial
Tècnic en medi ambient
Tècnic tèxtil en teixits, en
general
Tècnic tèxtil en filatura, en
general
Tècnic tèxtil en teles no teixides
Tècnic en processos
d’ennobliment tèxtil
Tècnic en confecció industrial
Tècnic en fabricació de calçat
Tècnic en fabricació d’articles de
pell i cuir (excepte calçat)
Tècnic en adobament
Grafista maquetista retolista
Tècnic editor
Tècnic en producció editorial
Tècnic en preimpressió
Preparador de textos
(preimpressió)
Preparador d’imatges
(preimpressió)
Integrador fotoreproducció
(preimpressió)
Tècnic en composició i
fotocomposició (indústries
gràfiques)
Tècnic en impressió, en general
(indústries gràfiques)
Tècnic en impressió òfset

3029041
3029043
3029044
3029045
3031001
3031002
3031004
3031005
3031006
3032001
3032002
3041001
3041007
3041009
3041010
3041011
3041015
3041017
3041018
3041019
3041020
3041021
3041023
3041024
3041026
3041027
3041028
3041029
3041030
3042001
3042004
3042006
3042007
3042008
3042011
3042012
3042013
3043001
3043002

Tècnic en autoedició i/o
sistemes d’edició electrònica
Tècnic en reproducció mecànica
(indústries gràfiques)
Tècnic en postimpressió i/o
manipulats
Tècnic en enquadernació
(indústries gràfiques)
Programador d’aplicacions
informàtiques
Tècnic en informàtica de gestió
Tècnic en sistemes
microinformàtics (software)
Dissenyador de pàgines web
Administrador serveis web
Programador controlador de
robots industrials
Programador de màquines amb
control numèric, en general
Fotògraf, en general
Reporter i/o informador gràfic
Tècnic en equips
d’enregistrament de so
Tècnic en efectes especials en
enregistrament de so
Muntador musical d’efectes
sonors de ràdio, cinema i
televisió
Tècnic i/o ajustador de doblatge
Tècnic en equips de control
d’imatge (enregistrament)
Tècnic en enregistrament
d’efectes especials d’imatge
Muntador de pel·lícules en
rodatge
Muntador de vídeo
Tècnic en cinta de vídeo
Infografista de televisió, vídeo i
cinema
Infografista de premsa
Tècnic en audiovisuals (imatge i
so)
Tècnic en laboratori de
fotografia i/o cinema
Foquista de rodatge de
pel·lícules
Editor muntador d’imatge
Operador de càmera (cinema,
televisió o vídeo)
Operador d’equips de ràdio per
a comunicacions
Operador d’equips en estació
d’emissora de ràdio o televisió
Tècnic en enllaços d’unitats
mòbils
Tècnic en manteniment de
senyal en televisió i vídeo
Operador d’equips d’imatge i
luminotècnia en estudis
Mesclador d’imatge en estudis
Controlador d’imatge en estudis
Operador de cabina de
projeccions cinematogràfiques
Tècnic en equips de
radioelectrologia mèdica
Tècnic en medicina nuclear

3043003
3043004
3049001
3051001
3051002
3051003
3051004
3052001
3052002
3052005
3052007
3052008
3052009
3052013
3061001
3061003
3061004
3061005
3062001
3062002
3063001
3063002
3071001
3071004
3072001
3072005
3073001
3073021
3073022
3111001
3111002
3111003
3111004
3112001
3112002
3112004
3112005
3112007
3112008
3113001
3113003
3121001
3121003
3121004
3121008
3121009
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Tècnic en radiodiagnòstic
Tècnic en radioteràpia
Altres operadors d’equips òptics
i electrònics
Cap de màquines de vaixell
mercant
Maquinista naval
Frigorista naval
Mecànic naval
Capità de vaixell mercant
Patró de vaixell mercant
Pilot de vaixell mercant
Sobrecàrrec de vaixells
Patró de costa de vaixell de
pesca
Patró de pesca
Primer oficial de pont de vaixell
mercant
Pilot d’aviació
Pilot d’helicòpter
Mecànic de vol
Radionavegant d’aeronaus
Controlador de trànsit aeri
Instructor de control de trànsit
aeri
Tècnic en seguretat aeronàutica
Sobrecàrrec, aviació
Tècnic en prevenció d’incendis,
en general
Tècnic en control i vigilància
d’obra, en general
Tècnic en seguretat i salut en el
treball, en general
Conseller de seguretat en el
transport de mercaderies
perilloses
Tècnic en control de qualitat, en
general
Tècnic en consum
Tècnic en implantació de
sistemes de qualitat
Tècnic en ciències biològiques
Taxidermista
Tècnic en inseminació artificial
Tècnic en reproducció aqüícola
Tècnic en agronomia (perit
agrícola)
Tècnic en tractaments amb
plaguicides o herbicides
Tècnic en viticultura i enotècnia
Tècnic forestal i silvicultura
Tècnic agropecuari
Tècnic en flors o jardineria
Assessor agrícola o forestal
Demostrador de pràctiques
agrícoles
Tècnic en laboratori sanitari, en
general
Auxiliar de laboratori d’anàlisis
clíniques
Tècnic en anatomia patològica i
citologia
Tècnic en tractament de residus
sòlids
Analista d’aigües, en general
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3121011
3122001
3123001
3123003
3123004
3124001
3124002
3124003
3125001
3129001
3129003
3129008
3129009
3129010
3129011
3131001
3132001
3132004
3133001
3133002
3134001
3135001
3136001
3211001
3211003
3212001
3220001
3220002
3220003
3311001
3311002
3311003
3311011
3312001
3312002
3313001
3313005
3314001
3314002
3314003
3314005
3314006
3314007
3315001
3315003
3315004
3315006
3315007
3315008
3315009
3316001
3316002
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Tècnic en laboratori d’indústries
alimentàries
Ajudant de veterinària
Tècnic en salut ambiental
Tècnic en prevenció i control de
plagues
Tècnic en prevenció comunitària
de toxicomanies
Protètic dental
Higienista (bucodental)
Auxiliar d’odontologia
Auxiliar de farmàcia
Tècnic audioprotetista
Tècnic en medicina natural
(naturopatia, homeopatia,
acupuntura i herbolari)
Educador per a la salut
Quiropràctic
Tècnic ortoprotètic
Massatgista esportiu
Tècnic en dietètica i nutrició
Òptic o optometrista
Auxiliar d’òptica
Fisioterapeuta, en general
Massatgista fisioterapeuta
Terapeuta ocupacional
Logopeda
Podòleg
Tècnic en educació infantil
Tècnic en estimulació precoç
Tècnic en educació especial
Instructor de navegació aèria
Instructor de navegació marítima
Professor de formació viària
Agent de canvi i borsa
Corredor de comerç
Tècnic en operativa interna
d’institució financera
Tècnic comercial en institució
financera
Agent d’assegurances
Tècnic en assegurances
Agent comercial immobiliari
Administrador de finques
rústiques i urbanes
Tècnic en agències de viatges
Tècnic en vendes en agències
de viatges
Tècnic en producte en agències
de viatges
Tècnic en promoció en agències
de viatges
Transferista d’agències de
viatges
Agent de turisme rural
Taxador, en general
Perit industrial
Taxador d’immobles
Taxador de vehicles
Perit judicial cal·lígraf
Subhastador
Perit en allaus
Agent de compres
Tècnic en gestió d’estocs o
magatzem

3316004
3319001
3319005
3320001
3320002
3320007
3320009
3320012
3320014
3320016
3320017
3320018
3320019
3320021
3411001
3411002
3411003
3412001
3412003
3413001
3414001
3421001
3422001
3422002
3423001
3423002
3424001

3424002

3511001
3512001
3513002
3519001
3522001
3523001
3531001
3531002
3531003
3531004
3532001
3532002
3532003
3532004

Tècnic en comerç exterior
Tècnic en suport en auditoria o
operacions financeres
Gestor de solvència i
cobraments
Representant de comerç, en
general
Delegat comercial, en general
Venedor tècnic, en general
Venedor tècnic en vehicles
automòbils
Venedor tècnic en equips i
material d’informàtica
Organitzador de punts de venda
en autoserveis
Visitador mèdic
Tècnic en estudis de mercat i
opinió pública
Tècnic en treballs de camp
(gestió empresarial)
Tècnic en publicitat o relacions
públiques
Agent comercial
Secretari, en general
Secretari de direcció
Tècnic administratiu, en general
Tècnic en serveis jurídics o
similars
Oficial de notaria
Tècnic en comptabilitat, en
general
Tècnic en estadística
Agent de duanes, en general
Recaptador d’impostos
Agent tributari
Professional de suport de les
administracions públiques de
pensions
Professional de suport de les
administracions públiques de
prestacions socials
Professional de suport de les
administracions públiques de
serveis d’expedició de llicencies
i permisos
Professional de suport de les
administracions públiques de
serveis d’expedició de
passaports
Consignatari
Gestor de duanes
Agent d’oficina de col·locació
Representant artístic, esportiu o
d’espectacles
Sotsoficial de la policia
Detectiu, agent d’investigació
privada
Educador social
Educador de menors
Educador de carrer
Educador de família
Animador comunitari, en
general
Animador sociocultural
Coordinador de temps lliure
Monitor sociocultural

3532005
3532006
3532008
3532009
3539001
3539002
3539003
3539004
3541001
3541002
3541003
3541008
3541009
3541010
3541012
3541013
3541014
3541015
3541016
3541017
3541020
3541022
3541023
3541024
3541025
3541027
3541031
3541032
3542001
3542002
3542003
3542004
3543001
3543002
3543004
3543005
3543006
3543008
3543009
3544001
3544002
3544003
3544004
3544005
3544006
3544007
3544008
3544009
3544010

3215

Monitor de serveis a la
comunitat
Monitor d’educació i temps lliure
Promotor de cursos de cultura i
oci
Monitor d’escacs
Promotor d’igualtat
d’oportunitats, en general
Promotor d’igualtat
d’oportunitats per a la dona
Agent de desenvolupament
social
Agent de desenvolupament local
Decorador o dissenyador
d’interiors
Decorador de cinema, televisió i
teatre
Decorador d’aparadors
Dissenyador d’estands
Dissenyador gràfic
Dissenyador de joieria i bijuteria
Dissenyador de jardins
Dissenyador artístic de
productes industrials
Dissenyador de mobles
Dissenyador peces de roba
(excepte pell i cuir)
Dissenyador de peces i articles
de pell i cuir (excepte calçat)
Dissenyador de calçat
Dissenyador d’estampats tèxtils
Ambientador de vestidors
Escenògraf
Atretzista
Caracteritzador
Dibuixant, en general (excepte
dibuixants tècnics)
Maquestista (disseny i
decoració)
Gravador de tatuatges
Locutor de ràdio i televisió
Presentador animador
d’espectacles
Discjòquei de ràdio
Apuntador
Director d’orquestra de ball
Músic de sala de festes o
similars
Cantant de sala de festes o
similars
Humorista
Ballarí de sala de festes i similars
Professor de classes de balls de
saló
Extra de cinema (figuració)
Pallasso
Prestidigitador
Malabarista
Il·lusionista
Ventríloc
Hipnotitzador
Transformista
Titellaire
Eqüestre, artista d’espectacles
Domador de circ

3216

3544011
3544012
3544013
3544014
3544015
3544016
3544017
3545001
3545002
3545003
3545004
3545005
3545006
3545007
3545008
3545009
3545010
3545012
3545013
3545014
3545015
3545017
3545018
3545019
3545020
3545021
3545022
3545023
3545024
3545025
3545026
3545027
3545028
3545029
3545030
3545031
3546001
3546002
3546003
3546004
3546005
3546006
3546007
3550001
3550002
4011001
4011003
4012001
4012002
4012003
4012006
4021001
4021006
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Acròbata
Trapezista
Equilibrista
Contorsionista
Cap de pista o regidor de circ
Artista de marionetes i guinyol
Imitador
Esportista professional
Atleta professional
Boxejador professional
Joquei professional
Tennista professional
Ciclista professional
Futbolista professional
Jugador de bàsquet professional
Jugador d’handbol professional
Pilot automobilista professional
Patró d’embarcacions esportives
de motor
Patró d’embarcacions esportives
de vela
Monitor d’arts marcials, karate i
altres
Monitor o animador esportiu
Monitor de judo
Monitor d’equitació
Monitor de manteniment físic
Monitor d’aeròbic i similars
Monitor d’aparells de gimnàstica
Entrenador esportiu
Preparador físic
Àrbitre o jutge esportiu
Gestor de centre esportiu
Monitor d’esquí, en general
Monitor d’esquí alpí
Monitor de surf (de neu)
Monitor de telemarc
Monitor d’esquí de fons
Monitor de natació
Torero
Picador de toros
Torero a cavall
Banderiller
Mosso d’espases
Torejador de vedells
Artista d’espectacle còmic taurí
Missioner seglar
Predicador seglar
Empleat administratiu de
comptabilitat, en general
Empleat administratiu de serveis
de personal
Empleat administratiu
d’estadística
Empleat administratiu d’entitats
financeres
Empleat de gestió financera
d’empreses
Empleat administratiu
d’assegurances
Empleat administratiu de serveis
d’emmagatzematge i recepció
Emmagatzemador d’indústries
alimentàries

4021007
4022001
4023001
4023005
4023007
4023010
4023011
4023013
4023014
4023017
4101001
4102001
4102002
4102003
4103001
4104001
4105001
4210001
4210004
4220001
4300002
4300003
4400001
4510001
4521001
4521003
4521004
4522001
4522004
4522005
4522006
4522007
4522009
4523001
4601001
4601002
4601003
4602001
4602002
4603001
4603003
4603005
4603006
4603007
4603008

Emmagatzemador d’empresa de
transports
Empleat administratiu comercial,
en general
Empleat administratiu dels
serveis de transport, en general
Cap d’estació de transports per
carretera o ferrocarril
Agent de transports, en general
Transitari
Factor d’empresa de transports
Agent de tren
Agent de transport aeri (terra,
serveis auxiliar o terminal)
Senyaler d’avions
Empleat administratiu d’arxius o
biblioteques
Empleat administratiu de serveis
postals (excepte finestreta)
Classificador repartidor de
correspondència
Missatger de correspondència
motoritzat
Entrevistador enquestador
Codificador de dades
Corrector tipogràfic ortogràfic
Empleat administratiu, en
general
Estenotipista
Operador enregistrador de
dades en ordinador
Operador de màquines
comptables
Administratiu de cadastre
Agent judicial o agutzil
Recepcionista telefonista en
oficines, en general
Empleat en agència de viatges,
en general
Empleat de productes en
agència de viatges
Empleat de vendes en agència
de viatges
Recepcionista en establiment
que no sigui oficina, en general
Recepcionista d’hotel
Empleat d’informació en vaixell
de passatgers
Empleat d’informació en
aeroports, estacions i similars
Hoste d’informació
Conserge d’hotel
Operador de central telefònica
(telefonista)
Caixer d’empresa
Caixer de comerç
Taquiller o cobrador de peatge
Caixer de banca
Empleat de finestreta de correus
Cap de sala de casino o bingo
Cap de taula de casino o bingo
Inspector de joc
Crupier
Fisonomista de casino o sales de
joc
Locutor venedor de bingo

4603009
4603011
4603012
4603015
4604001
4605001
5010001
5010004
5010005
5010006
5010007
5010008
5010009
5010010
5010011
5020001
5020002
5020003
5020004
5030001
5030002
5030005
5030006
5030007
5111001
5111002
5111003
5111005
5111006
5112001
5112003
5113001
5113002
5121001
5121003
5121004
5121005
5129001
5129003
5130001
5130002
5130003
5130005
5130007
5130008
5130009
5130010
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Caixer de casino o bingo
Empleat d’admissió i control en
sales de joc
Empleat de casino i sales de joc,
en general
Empleat en la venda d’apostes,
mútues i administració de loteria
Empleat de casa
d’empenyorament o préstecs
Cobrador de factures, deutes o
lloguers
Cuiner, en general
Cuiner de vaixell
Planxista (cafeteria o
restauració)
Reboster pastisser (hoteleria)
Supervisor de càtering
Preparador de càtering
Preparador de pizzes
Preparador de precuinats i
cuinats
Preparador d’aliments infantils
Cambrer, en general
Cambrer de sala o cap de rang
Bàrman
Cambrer de barra o dependent
de cafeteria
Cap de cuina (hoteleria)
Cap de partida (hoteleria)
Cap de menjador o mestre-sala
Cap de barra de bar o cafeteria
Cap del servei de vins (boteller,
sommelier)
Auxiliar d’infermeria
hospitalària, en general
Auxiliar d’infermeria de salut
mental i toxicomanies
Auxiliar d’infermeria de geriatria
Auxiliar d’infermeria en
rehabilitació
Auxiliar de clínica
Auxiliar d’infermeria d’atenció
primària o consultori mèdic, en
general
Ajudant d’ambulància
Animador en geriàtric
Assistent domiciliari
Cuidador de nens
Cuidador en llar d’infants
Cuidador acompanyant en
autobusos escolars
Vigilant en menjador o en pati
escolar
Cuidador en centre sanitari o
portalliteres
Cuidador de minusvàlids físics,
psíquics i sensorials
Perruquer de dona
Perruquer d’home
Perruquer unisex
Esteticista
Maquillador
Manicur
Pedicur
Estilista
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5130012
5130013
5141001
5141002
5141003
5141004
5142002
5143001
5143003
5143004
5143005
5143010
5143011
5150001
5150004
5150008
5150009
5150010
5150011
5191001
5191003
5192001
5192005
5192006
5199001
5199002
5199003
5199004
5199005
5199007
5221001
5223002
5230001
5230002
5230003
5230004
5230005
5240001
5250001
5250003
5250005
5291001
5299001
5299002
5299004
5299005
5299006
5310001
5320001
5320003
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Banyador (balnearis, saunes,
banys turcs)
Perruquer de gossos
Hoste o auxiliar de vol
Hoste o auxiliar de vaixell de
passatge
Cambrer de vaixell
Majordom de vaixell
Cobrador, interventor i/o revisor
de ruta en mitjans de transport
Hoste o auxiliar de terra, en
general
Hoste o auxiliar de congressos i
exposicions
Assistent acompanyant de grup
turístic (AGT)
Guia de turisme
Guia de reserves naturals
Guia de muntanya
Majordom
Ecònom, en general
Encarregat de rebost de vaixell
de pesca
Encarregat d’economat i celler
(hoteleria)
Governant (hoteleria)
Encarregat de llenceria i
bugaderia (hoteleria)
Ajuda de cambra o donzella
Assistent, acompanyant de
persones
Empleat de serveis funeraris, en
general
Embalsamador
Incinerador
Encarregat de sales de festes
Relacions públiques de sales de
festa i similars
Animador turístic
Discjòquei (discoteca)
Empleat de centre d’oci
Portador de pals de golf (cadi)
Agent de policia
Agent de circulació
Bomber, en general
Bomber especialista de port
Bomber especialista d’aeroport
Treballador en equip de
prevenció d’incendis forestals
Bomber especialista en mines
Funcionari de presons
Vigilant de seguretat
Vigilant de seguretat d’explosius
Guardaespatlles o personal
d’escorta
Banyista socorrista
Bander o agent forestal
Guarda particular de camp
Guarda de reg
Vigilant guarda de port
Tècnic en protecció civil
Model, en general
Encarregat de planta o secció de
comerç
Encarregat de botiga

5320005
5320006
5330001
5330002
5330003
5330004
5330005
5330006
5330007
5330008
5330009
5330010
5330011
5330012
5330013
5330014
5330015
5330016
5330017
5330018
5330019
5330020
5330021
5330022
5330023
5330024
5330025
5330026
5330027
5330028
5330029
5330030
5330031
5330032
5330033
5330034
5330035
5330036
5330037
5330038

Encarregat de l’àrea d’atenció al
client en comerços
Encarregat de magatzem
Dependent de comerç, en
general
Dependent de grans superfícies
Dependent de productes
alimentaris i begudes
Dependent de carnisseria i/o
xarcuteria
Dependent de pollastreria i
triperia
Dependent de peixateria
Dependent de fruiteria
Dependent de forn de pa,
pastisseria i confiteria
Dependent d’herboristeria
Dependent de floristeria
Dependent de teixits i peces de
roba
Dependent de calçat i articles de
pell
Dependent de roba de parament
de la llar (llits i taula)
Dependent de pelleteria
Dependent de perfumeria i
drogueria
Dependent d’articles de
fotografia, cinema i vídeo
Dependent d’instruments
musicals
Dependent de rellotgeria i
joieria
Dependent d’articles de regal
Dependent de botiga de
joguines
Dependent d’articles d’esport,
caça i pesca
Dependent de llibreria i
papereria
Dependent d’estanc
Dependent de numismàtica i
filatèlia
Dependent de mobles i articles
de decoració
Dependent d’electrodomèstics
Dependent d’articles de
ferreteria
Dependent de material d’òptica i
instruments de precisió
Dependent de material clínic,
quirúrgic i ortopèdic
Dependent de farmàcia
Dependent de reproducció de
documents (fotocòpia)
Dependent de components
electrònics o informàtica
Dependent de recanvis i
accessoris d’automòbil
Dependent de quiosc, excepte
bitllets i loteria
Demostrador de productes en
comerços
Hoste de degustació
Expenedor de combustible
Dependent de botiga d’animals

5330039
6011001
6011002
6011003
6011004
6011005
6012001
6012002
6012003
6021001
6021002
6021003
6021004
6021008
6021009
6021010
6021011
6021015
6021016
6021017
6021018
6021020
6022001
6022002
6022003
6022004
6022008
6022009
6022010
6022012
6022013
6022014
6111001
6111002
6111003
6111004

3217

Dependent de botiga de música
i discs
Treballador agrícola de tabac
per compte propi
Arboricultor de fruiters per
compte propi
Treballador agrícola d’oliveres
per compte propi
Treballador agrícola de vinyes
per compte propi
Treballador agrícola de conreus
industrials per compte propi
Floricultor per compte propi
Treballador agrícola d’hortalisses
d’horta per compte propi
Treballador agrícola de planters
per compte propi
Encarregat o capatàs agrícola,
excepte horts, vivers i jardins
Treballador agrícola excepte
horts, vivers i jardins
Treballador agrícola de cultius
extensius, en general
Treballador agrícola de cereals i
llegums en gra, en general
Treballador agrícola de cultius
farratgers i pradencs
Treballador agrícola de tubercles
i rels
Treballador agrícola de cultius
industrials
Treballador agrícola de fruiters,
en general
Treballador agrícola de cítrics
Treballador agrícola de la vinya
Treballador agrícola de l’oliva
Empeltador o podador
Aplicador de plaguicides
Encarregat o capatàs agrícola
d’horts, vivers o jardins, en
general
Treballador d’horts, vivers o
jardins, en general
Treballador en la producció de
plantes hortícoles
Treballador en vivers, en general
Treballador en el cultiu de
plantes per a flor tallada
Treballador en centre de
jardineria
Jardiner, en general
Treballador de conservació de
parcs urbans, jardins històrics i
botànics
Treballador en la producció i
cultiu de bolets
Manipulador de fruites i
hortalisses
Criador d’animals domèstics per
compte propi
Criador d’animals per a
pelleteria per compte propi
Criador de bestiar cabrum per
compte propi
Criador de bestiar porcí extensiu
per compte propi

3218

6111005
6112001
6112002
6119001
6119002
6121001
6121002
6121003
6121006
6121007
6121008
6121009
6121011
6121012
6121013
6121014
6121015
6122001
6122002
6122003
6129001
6129002
6129006
6129007
6129008
6129009
6210001
6220001
6230001
6241001
6241002
6241003
6241005
6242001
6311001
6311002
6312001
6312002
6312003
6312004
6313001
6313002
6314001
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Criador de gossos per compte
propi
Avicultor per compte propi
Criador d’aus de caça per
compte propi
Apicultor per compte propi
Sericicultor per compte propi
Encarregat o capatàs
d’explotació ramadera, en
general
Treballador d’explotació
ramadera, en general
Treballador d’explotació de
bestiar boví, en general
Treballador d’explotació de
bestiar oví i cabrú
Treballador d’explotació de
bestiar porcí en extensiu
Treballador d’explotació de
bestiar porcí en intensiu
Treballador de la cria de cavalls
Treballador de la cria de conills
Treballador de la cria canina
Treballador de la cria d’animals
per a la pelleteria
Esquilador
Pastor, eugasser o vaquer
Encarregat o capatàs
d’explotació avícola
Treballador de la cria d’aus
Sexador de pollets
Sericicultor
Treballador de granja cinegètica
Ensinistrador de gossos
Treballador de cria d’abelles
Cuidador d’animals en reserves
naturals o parcs zoològics
Domador o entrenador de
cavalls
Treballador agropecuari per
compte propi
Treballador forestal per compte
propi
Treballador agropecuari
Encarregat o capatàs forestal
Treballador forestal, en general
Podador i/o motoserrista forestal
Treballador del suro, en general
Carboner de carbó vegetal
Criador de piscifactoria per
compte propi
Treballador de piscifactoria de
crustacis i mol·luscs per compte
propi
Mariscador per compte propi
Patró de llanxa de litoral per
compte propi
Pescador de litoral per compte
propi
Treballador de pesca d’aigua
dolça per compte propi
Patró de pesca d’altura per
compte propi
Pescador d’altura per compte
propi
Caçador per compte propi

6321001
6321002
6321003
6321004
6321005
6321006
6321007
6321008
6321009
6321010
6321011
6322003
6323001
6323002
6323003
6323005
6323008
6324001
7010001
7010002
7010005
7020001
7030001
7110001
7110002
7110003
7110004
7110005
7120001
7120003
7120005
7120006
7130001
7130002
7130008
7130011
7130012
7130013
7130016
7130017
7140001
7140002
7140003
7140004

Treballador de piscifactoria, en
general
Treballador de granja marina, en
general
Treballador del cultiu de peixos
d’engreix en aigües marines
Treballador del cultiu de peixos
en aigües continentals
Treballador del cultiu de
mol·luscs en mitjà natural
Treballador del cultiu de
mol·luscs en viver
Treballador del cultiu de
crustacis
Estabulador de crustacis (viver)
Treballador del cultiu de
fitoplàncton
Treballador del cultiu de
zooplàncton
Treballador del cultiu i
recol·lecció de macroalgues
Pescador de marisc
Contramestre de pesca
Contramestre de congelació
(pesca)
Xarxaire de mar
Mariner de vaixell de pesca
Esquivador de vaixells
tonyinaires
Caçador
Encarregat d’obra d’edificació,
en general
Encarregat d’obra civil, en
general
Cap d’equip d’obra
Cap de taller o encarregat de
treballadors d’acabament
d’edificis
Cap d’equip o encarregat de
pintors i empaperadors
Paleta
Paleta paredador
Aplicador de revestiments
continus de façanes
Mantenidor d’edificis
Col·locador de totxo d’obra vista
Encofrador
Ferrallista
Portlandista
Operari de formigons
Fuster, en general
Fuster d’armar, en construcció
Calafatejador, calafat
Muntador de portes
automàtiques
Persianista
Aluminier de tancaments
d’alumini i PVC
Muntador de tancaments
metàl·lics o PVC
Fuster d’aixa
Apuntalador d’edificis
Demolidor d’edificis
Col·locador de prefabricats
lleugers (construcció)
Muntador de bastides

7140005
7140006
7140007
7140008
7140009
7140010
7210001
7210002
7210003
7210004
7220001
7220002
7220003
7220006
7220007
7220008
7220009
7230001
7230002
7230003
7240001
7240003
7240004
7240006
7240011
7240013
7240014
7240015
7240021
7250001
7250004
7250005
7250006
7291001
7291002
7291003
7291004
7292001
7292002
7292005
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Muntador de tendals
Muntador de closes i tanques
metàl·liques
Pouater en xarxes de sanejament
Treballador de la construcció a
grans alçades
Muntador de prefabricats de
guix (placoplatre)
Acabador, enjuntador de
prefabricats de guix
(placoplatre)
Enguixador (construcció)
Escaiolista
Estucador
Emblanquinador
Llauner, lampista
Instal·lador de tubs per a
conduccions en rases, en
general
Instal·lador de canonades, en
general
Instal·lador de conduccions
d’aire condicionat i ventilació
Instal·lador de conduccions de
calefacció i aigua calenta
sanitària
Instal·lador de gas
Instal·lador d’energia solar per
canonades
Instal·lador electricista, en
general
Instal·lador electricista industrial
Instal·lador electricista d’edificis i
habitatges
Pintor o empaperador
Pintor de vehicles, en general
Pintor de vaixells, bucs i
estructures metàl·liques
Pintor de senyals sobre vies
urbanes i carreteres
Pintor decorador de mobles o
articles de fusta
Pintor decorador de botiga de
joguines
Envernissador lacador de
productes manufacturats
(excepte fusta, vidre i ceràmica)
Envernissador lacador de
mobles o artesania de fusta
Daurador de fusta
Netejador de façanes, en general
Escura-xemeneies
Desinfectador i desinsectador
d’edificis
Desratitzador
Ensostrador d’asfalt, material
sintètic i/o similars
Ensostrador de planxes i
plaques
Ensostrador de pissarra
Col·locador de teules
Parqueter o entarimador, en
general
Enrajolador, en general
Col·locador de paviments
lleugers, en general
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7292006
7292007
7292009
7292010
7293001
7293002
7294001
7294002
7294003
7299001
7299002
7310001
7310002
7310003
7320001
7320004

7331002
7331003
7332001
7340001
7340004
7340007
7340008
7340009
7340010
7410001
7410003
7421001
7421002
7421003
7421005
7421007
7422001
7422002
7423001
7423002
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Col·locador de moqueta
Pavimentador amb llambordes
Polidor brunyidor de terres,
terratzo i similars
Marbrista de la construcció
Instal·lador de materials
d’impermeabilització en edificis
Instal·lador d’aïllants
Vidrier d’edificis
Instal·lador de vidres de vehicles
Vidrier de vidrieres
Muntador de plaques d’energia
solar
Treballador de manteniment
d’edificis
Encarregat de taller de
soldadura o cap d’equip de
soldadors
Encarregat o cap d’equip de
taller de muntatge d’estructures
metàl·liques
Encarregat de taller o cap
d’equip de planxisteria i calderer
Encarregat de taller de reparació
i manteniment de vehicles de
motor, en general
Encarregat de taller de reparació
i manteniment de maquinària
pesant i industrial
autopropulsada
Encarregat de taller de
maquinària agrícola, en general
Encarregat de taller de
maquinària industrial, en general
Encarregat de taller de reparació
i manteniment de motors d’avió
i helicòpter
Cap d’equip de taller de vehicles
de motor, en general
Cap d’equip de taller de
maquinària pesant i industrial
autopropulsada
Cap d’equip en taller de
maquinària industrial, en general
Cap d’equip de taller d’equips
elèctrics
Cap d’equip de taller de
manteniment mecànic
Cap d’equip de taller
electromecànic
Encarregat, capatàs o cap
d’equip de mines, pedreres o
salines
Vigilant de mines
Miner, en general
Miner de preparació i
conservació de galeries
Miner d’extracció de carbó i
altres minerals
Miner d’extracció de roques per
a usos ornamentals
Picador de mines
Artiller de mines
Artiller de la construcció
Picapedrer de la construcció
Picapedrer artesà de marbre o
pedra

7423004
7423008
7511001
7512002
7512003
7512004
7512005
7512006
7512007
7512008
7512009
7512010
7512011
7512014
7512015
7512017
7512018
7512019
7512020
7512021
7513001
7513004
7513008
7513009
7513010
7513011
7513012
7514001
7514004
7514006
7515001
7515002
7515003
7515004
7515008
7516001
7516002
7516005
7516006
7516007
7521001
7521003

Tallista, gravador a mà de
pedres o marbre
Mosaïcista
Emmotllador matricer manual
(fosa de metalls)
Soldador d’estructures
metàl·liques pesants
Soldador de canonades i
recipients d’alta pressió
Soldador per arc elèctric, en
general
Soldador per TIG
Soldador per MIG-MAG
Soldador per resistència elèctrica
Soldador manipulador per
electroescòria
Soldador manipulador per
electrogàs
Soldador aluminotèrmic
Soldador de bufador, en general
Oxitallador, a mà
Tallador de metalls per plasma,
a mà
Soldador d’estructures
metàl·liques lleugeres
Operador de projecció tèrmica
Tècnic en soldadura i tallament
per làser
Tècnic en soldadura de plàstics
Tècnic en unió per
enganxament
Planxista industrial
Planxista pintor de vehicles
Calderer industrial
Calderer naval
Calderer de coure i aliatges
lleugeres
Tuber industrial d’indústria
pesant
Calderer tuber (fabricació de
construccions metàl·liques)
Muntador de grans estructures
metàl·liques, en general
Traçador d’estructures
metàl·liques
Armador de blindatge de
vaixells
Muntador instal·lador
d’ascensors
Muntador instal·lador d’aparells
d’elevació, excepte construcció
Muntador instal·lador d’aparells
d’elevació (construcció)
Muntador instal·lador de cables,
cordes i politges
Muntador instal·lador de cables
en ponts i instal·lacions com
telecadires, etc.
Bus, en general
Mariner bussejador
Bus (construcció)
Bus soldador oxitallador
Bus (salvament)
Ferrer forjador, en general
Forjador estampador de premsa
(metalls)

7522001
7522002
7522003
7522004
7522005
7523001
7523002
7524001
7524006
7525001
7611001
7611006
7611011
7611012
7611013
7611014
7611016
7611018
7611019
7611020
7612001
7612005
7612006
7613001
7613002
7613003
7613006
7613007
7613008
7613010

3219

Mecànic ajustador de calibradors
Mecànic ajustador de models de
fosa
Matricer especialista en motlles
de metalls
Verificador traçador de metalls
Ganiveter i daguer
Preparador ajustador de
màquines eina per treballar
metalls, en general
Preparador ajustador de
màquines eina amb CNC, per
treballar metalls
Afilador reparador d’eines, en
general
Polidor brunyidor netejador de
metalls a mà
Muntador de pneumàtics i
amortidors
Mecànic ajustador de
l’automòbil, en general (turismes
i furgonetes)
Mecànic ajustador de camions i
autobusos, en general
Mecànic ajustador de
motocicletes i ciclomotors
Mecànic ajustador de motors i
equips d’injecció (dièsel i
benzina)
Mecànic ajustador de motors de
benzina en vehicles
Mecànic ajustador de motors
dièsel (vehicles)
Mecànic ajustador de motors en
maquinària pesant, agrícola o
industrial autopropulsada
Mecànic ajustador de motors i
grups mecànics navals en
drassanes
Mecànic ajustador de motors en
vehicles ferroviaris de tracció
Mecànic de manteniment i
reparació d’automoció, en
general
Mecànic ajustador de motors
d’avió, en general
Mecànic ajustador de motors
d’helicòpters
Mecànic de manteniment i
reparació de motors d’avió i
helicòpters
Mecànic ajustador de maquinària
agrícola, en general
Mecànic ajustador de maquinària
industrial, en general
Mecànic ajustador (de motors)
dièsel, excepte vehicles
Mecànic reparador de
maquinària agrícola, en general
Mecànic reparador de
maquinària industrial, en general
Mecànic reparador de
maquinària de construcció,
moviment de terres o mineria
Mecànic reparador de
maquinària tèxtil i confecció

3220

7613011
7613012
7613013
7613015
7613016
7613017
7613020
7613022
7613023
7613024
7613027
7613028
7613029
7613030
7613031
7613033
7613034
7621001
7621002
7621006
7621007
7621008
7621016
7621017
7621018
7621019
7621020
7621023
7621027
7622001
7622003
7622006
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Mecànic reparador de màquines
eina per al treball amb metalls
Mecànic reparador de
maquinària d’impressió
Mecànic reparador de
maquinària d’oficina
Mecànic reparador d’equips
industrials de refrigeració i
climatització
Mecànic reparador de
calefaccions
Mecànic reparador d’ascensors i
similars
Mecànic reparador de bicicletes
Greixador de màquines i motors
(excepte vaixells)
Instal·lador ajustador de
màquines i equips industrials, en
general
Instal·lador ajustador
d’instal·lacions de refrigeració i
aire condicionat
Instal·lador ajustador reparador
d’automatismes
Instal·lador ajustador de
conducció de fluids
Mecànic de manteniment
d’edificis i equipaments urbans
Mecànic de manteniment
industrial
Mecànic de manteniment de
centrals elèctriques
Electromecànic de manteniment
industrial (manteniment i
reparació general)
Electromecànic de mines
Electricista de fabricació
industrial
Electricista o electrònic
d’automoció, en general
Electricista naval
Electricista d’avions
Electricista de manteniment i
reparació, en general
Electricista de manteniment i
reparació de motors, dinamos i
transformadors
Electricista de manteniment i
reparació d’equips de control,
mesura i precisió
Electricista de manteniment i
reparació d’electrodomèstics
Electricista de manteniment i
reparació en central elèctrica
Verificador d’aparells, quadres i
equips elèctrics
Instal·lador de sistemes
fotovoltaics i eòlics
Instal·lador de sistemes
d’energia solar tèrmica
Electrònic ajustador
d’instal·lacions i equips
industrials
Electrònic ajustador d’equips de
telecomunicació
Electrònic ajustador d’equips de
so

7622007
7622008
7622010
7622011
7622013
7622014
7622016
7622017
7622018
7622019
7622021
7622022
7622023
7622024
7622025
7622026
7623001
7623004
7624001
7624004
7624008
7624009
7711001
7711002
7711003
7711005
7711007
7711008
7711009
7711010
7711011
7711014

Electrònic ajustador d’aparells
mèdics
Electrònic ajustador d’ordinadors
i microprocessadors
Instal·lador d’equips i sistemes
de telecomunicació
Instal·lador d’equips i sistemes
electrònics
Instal·lador electrònic de
microsistemes
Instal·lador reparador d’antenes
de ràdio i televisió
Electrònic de manteniment i
reparació industrial
Electrònic de manteniment i
reparació d’edificis i
equipaments urbans
Electrònic de manteniment i
reparació d’instal·lacions de
refrigeració i climatització
Electrònic de manteniment i
reparació de sistemes de
seguretat
Electrònic de manteniment i
reparació de receptors de ràdio i
televisió
Electrònic de manteniment i
reparació de videocàmeres i
magnetoscopis
Electrònic de manteniment i
reparació d’instruments musicals
Electrònic de manteniment i
reparació de màquines
recreatives
Electrònic de manteniment i
reparació d’equips òptics
Electrònic de manteniment i
reparació d’equips de radar
Instal·lador d’equips i sistemes
de comunicació
Reparador d’instal·lacions o
equips de comunicació
Instal·lador reparador de línies
d’energia elèctrica, en general
Instal·lador reparador de línies
elèctriques d’alta tensió
Instal·lador de línies de
telecomunicació
Empalmador de cables elèctrics
aeris i subterranis
Constructor de rellotges
Rellotger reparador
Armador ajustador, en general
Manyà (serraller)
Mecànic ajustador d’instruments
de precisió, en general
Mecànic de pròtesis dentals
Mecànic ajustador d’aparells
ortopèdics
Mecànic ajustador d’instruments
d’òptica
Mecànic de manteniment i
reparació d’instruments de
precisió, en general
Mecànic de manteniment i
reparació d’instruments de
meteorologia o navegació

7712001
7712002
7712010
7712011
7712012
7713001
7713002
7713003
7713004
7713008
7713011
7721001
7721002
7722001
7723001
7723002
7723003
7723004
7723005
7723007
7723008
7723009
7723010
7723011
7723012
7723014
7724001
7724005
7724007
7724010
7725001
7725002
7726001
7726004
7726006
7731001
7731003
7731004
7731009
7732001
7732005
7732007
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Constructor d’instruments
musicals de corda
Constructor d’altres instruments
musicals (excepte pianos i
lutier)
Constructor de pianos
Reparador mantenidor
d’instruments musicals
Afinador d’instruments musicals
Joier, en general
Joier de bijuteria
Orfebre
Argenter
Tallador polidor de joieria
Esmaltador artesà de metalls i/o
joieria
Artesà impressor
Impressor minervista
Electrotipista i/o galvanoplasta
Fotogravador, en general
Muntador preparador de la
forma impressora (preimpressió)
Muntador insolador passador de
planxes per a impressió en òfset
i flexografia
Muntador retocador de fotolits
Confeccionador de cilindres de
rotogravat
Escanista (reproducció arts
plàstiques)
Traçador muntador de films i
textos (reproducció arts
gràfiques)
Gravador de pedra litogràfica
Gravador de clixés de fusta,
cautxú i linòleum, a mà
Gravador amb pantògraf
(reproducció arts gràfiques)
Gravador d’impremta a
l’aiguafort
Elaborador de proves
(preimpressió)
Treballador de laboratori
fotogràfic, en general
Retocador fotogràfic
Treballador de laboratoris
cinematogràfics, en general
Muntador de pel·lícules
cinematogràfiques en laboratori
Enquadernador restaurador
artesà
Emmarcador
Impressor de serigrafia
Estampador de tèxtils
Pantallista de serigrafia en
indústria ceràmica
Terrissaire ceramista
Enrajolador artesà
Modelista emmotllador de
ceràmica (porcellana, pisa, fang
i gres)
Muntador de productes ceràmics
Treballador de la fabricació de
vidre artístic, en general
Bufador de vidre
Bisellaire de vidres
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7733001
7733006
7733008
7734001
7734004
7734006
7734008
7734010
7741001
7741002
7741005
7741006
7741007
7741008
7741009
7741010
7741011
7741012
7742001
7742003
7742005
7801001
7801002
7801005
7801011
7801012
7801013
7801018
7801019
7801023
7802002
7802004
7802005
7802008
7802009
7802011
7802012
7802013
7803001
7803005
7803007
7803008
7804001
7804003
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Gravador de vidre
Serigrafista de vidre
Tallista de vidre i cristall
Pintor decorador de vidre
Pintor decorador estampador de
ceràmica
Esmaltador decorador de
ceràmica i porcellana
Pintor decorador de figures de
guix i similars
Pintor decorador de rètols
Artesà d’articles de fusta, en
general
Artesà de joguines de fusta i
similars
Artesà productor de falles i
similars
Artesà d’articles d’ivori, pedra i
altres
Artesà d’articles de paper i
cartró
Artesà confeccionador de figures
plàstiques
Ninotaire artesà
Imatger (artesania de fusta)
Pirotècnic artesà
Cerer
Artesà del cuir, en general
(excepte calçat)
Boter
Confeccionador artesà
d’espardenyes
Matador carnisser, en general
Carnisser per a la venda en
comerç
Matador d’aus i conills
Xarcuter
Preparador de pernils
Elaborador de productes carnis
Treballador de la preparació de
peix per a conserva
Netejador preparador de peix
per a conserva
Operari de cuita de peixos i
mariscos
Pastisser
Forner
Xurrer
Treballador de l’elaboració de
caramels i llaminadures
Elaborador de galetes
Treballador de l’elaboració de
productes de cacau i xocolata
Torronaire artesà
Treballador de l’elaboració de
torrons i massapans
Treballador de l’elaboració de
productes lactis
Formatger
Gelater elaborador de gelats
Treballador del tractament de la
llet
Treballador de l’elaboració de
conserves vegetals
Preparador d’almívars,
melmelades i gelees

7804005
7804006
7804007
7804009
7804010
7804011
7804012
7804013
7804014
7804015
7804016
7804020
7804024
7805001
7805006
7806001
7911001
7911005
7912001
7913001
7913005
7913010
7920001
7920002
7920007
7920008
7920010
7920012
7920013
7920014
7920015
7920017
7920019
7931001
7931004
7931007
7931008
7932001
7932004

Treballador de l’elaboració de
concentrats i sucs
Treballador de la preparació,
l’arranjament i el farciment
d’olives
Almasserer
Treballador de la congelació
d’aliments
Treballador de l’elaboració de
fruita seca, aperitius i
llaminadures
Treballador de l’elaboració de
pinsos compostos
Treballador de l’elaboració de
sucre i/o succedanis
Treballador de l’elaboració de
cafè i/o succedanis
Treballador de l’elaboració de te
i infusions
Treballador de l’elaboració de
begudes alcohòliques
Cellerer vinícola
Cellerer de cervesa
Treballador de l’elaboració
d’aliments deshidratats
Tastador i/o classificador de vins
Classificador de fruita i verdura
Treballador de l’elaboració de
tabac
Treballador del tractament de la
fusta, en general
Treballadors del tractament del
suro, en general
Preparador ajustador de
màquines per treballar fusta, en
general
Artesà d’articles amb fibres
vegetals, en general
Cisteller
Teixidor trenador de fibres
vegetals
Ebenista
Fuster ebenista artesà
Torner de fusta (ebenista)
Xapador i/o acabador de mobles
de fusta
Treballador en la fabricació de
persianes de fusta
Modelista de fusta
Projectista de fusteria i moble
Maquetista en fusta
Marqueter incrustador
d’ebenisteria
Tallista artesà de fusta en
mobles i similars
Boter
Preparador de fibres per a
filatura
Processador filador de fibres
Classificador de fibres (tèxtil)
Classificador sortejador i/o
rentador de llana (tèxtil)
Teixidor de teler manual, en
general
Teixidor de xarxes a mà

7932007
7932008
7932009
7932011
7932015
7932016
7932021
7932022
7932023
7933001
7933003
7933004
7933005
7933007
7933009
7933010
7934001
7934002
7934005
7934006
7934007
7935001
7935002
7935007
7935008
7935013
7935014
7936001
7936003
7936004
7936008
7936009
7937001
7937002
7937006
7937007
7941001
7941007

3221

Teixidor de punt en tricotosa
domèstica manual i similars
Puntaire, a mà
Puntaire de boixets
Passamaner, a mà (serrells,
cordons, domassos...)
Preparador ajustador de telers
Preparador ajustador de
màquines teixidores de gèneres
de punt
Sargidor de teixits (fabricació
tèxtil)
Examinador revisor de teixits
(fabricació tèxtil)
Examinador revisor de gèneres
de punt (fabricació tèxtil)
Sastre
Modista
Modista d’arreglaments i
adobaments
Cotillaire
Camiser
Barretaire (excepte barrets de
palla)
Examinador revisor de peces de
vestir confeccionades
Pelleter, en general
Modelista patronista de
pelleteria
Tallador de pells (pelleteria)
Folrador acabador de peces de
vestir de pelleteria
Netejador restaurador de peces
de vestir de pelleteria
Modelista patronista escalador
de peces de vestir, excepte de
pell i cuir
Modelista patronista escalador
de peces de vestir de pell i cuir
(excepte pelleteria)
Marcador tallador de tela i/o
peces de vestir, excepte en pell i
cuir
Marcador tallador de pell i cuir
(excepte pelleteria)
Acabador de peces de vestir,
excepte pell i cuir
Acabador de peces de vestir de
pell i cuir
Cosidor a mà o màquina
domèstica, en general
Cosidor a mà o màquina
domèstica de peces de vestir de
pell i cuir
Cosidor de peces de vestir de
pelleteria, a mà
Sargidor, a mà
Brodador, a mà
Tapisser de mobles
Tapisser de vehicles
Matalasser
Confeccionador instal·lador de
cortines
Adobador de cuirs i pells, a mà
Classificador de cuirs i pells, a
mà

3222

7941009
7941010
7942001
7942002
7942003
7942005
7942006
7942008
7942009
7942012
7942013
7942014
7942015
7942016
7942017
7942018
7942019
7942022
7942031
7942037
7942038
7942040
7942046
7942048
7942063
7942065
7942068
7942069
8010001
8020001
8030002
8030003
8040001
8040002
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Acabador d’adobs, a mà
Tenyidor de cuirs i pells, a mà
Sabater, en general (calçat a
mida)
Sabater ortopedista
Sabater reparador de calçat
Marroquiner artesà
Guarnicioner
Modelista patronista escalador
de calçat
Modelista patronista escalador
d’articles de marroquineria i
guanteria de pell o cuir
Marcador tallador de peces per a
enfranquiment i muntatge de
calçat
Marcador tallador de
marroquineria i guanteria de pell
o cuir
Preparador de peces per a
enfranquiment i muntatge de
calçat
Muntador de calçat, a mà
Muntador acabador de
marroquineria i guanteria de pell
o cuir
Cosidor de calçat, a mà
Cosidor de marroquineria i
guants de pell o cuir, a mà
Acabador de calçat, a mà
Tallador de calçat a mà: pell (tall
de calçat)
Tintador de cantells i soles, a mà
(prefabricació de calçat)
Enganxador de peces per
enfranquir, a mà (enfranquiment
de calçat)
Enganxador de soles o sabates,
a mà (enfranquiment de calçat)
Enganxador de folres, plantilles
i/o tapes, a mà (enfranquiment
de calçat)
Polidor i igualador de calçat, a
mà (muntatge de calçat)
Polidor de sabates amb rodet, a
mà (muntatge de calçat)
Repassador complet
(envasament de calçat)
Col·locador d’ànimes, a mà
(indústria auxiliar del calçat)
Preparador de peces
d’enfranquiment de
marroquineria
Emmagatzemador de
marroquineria
Encarregat d’instal·lació minera
Encarregat d’instal·lació de
processament de metalls
Encarregat de procés
d’atomització i mòlta de
ceràmica industrial
Encarregat de línia d’esmaltació
en indústria ceràmica
Encarregat de taller de
tractament de fusta
Cap d’equip en instal·lació per a
la fabricació de paper

8050001
8060001
8070001
8111001
8111003
8112001
8112002
8112005
8112013
8112014
8113001
8113002
8113003
8113004
8113005
8121001
8121002
8121006
8121012
8121015
8121017
8121018
8122001
8122005
8122009
8122015
8122017
8122018
8122021
8123001
8123006
8124001
8124002

Cap d’equip en instal·lació de
tractaments químics
Cap d’equip en instal·lació per a
la producció i la distribució
d’energia
Cap d’equip d’operadors de
robots industrials
Operador de màquines per a
l’extracció de minerals, en
general
Operador de màquina
perforadora (mines)
Operador de planta de
tractament i classificació de
minerals i roques, en general
Operador de planta de benefici
de roques ornamentals
Operador de màquina talladora,
tallablocs i/o polidora de roques
Operador de màquines de
treballar pedra i/o pissarra
Operador de planta d’obtenció i
tractament de sal comuna
Cap de camp de prospeccions i
sondejos
Sondista de prospecció minera
Operador de planta de
prospeccions i sondejos
Operador de màquina
perforadora de pous en
explotacions
Operador de maquinària de
perforació de pous (construcció)
Operador d’alt forn, en general
Fonedor d’alt forn
Operador de coquització, en
general
Operador de processos de fusió
i colament
Operador de forns de torrada,
calcinació i sinterització
Operador de planta d’obtenció
d’alumini
Operador de processos de
lixiviació i electròlisi
Fonedor de segona fusió
(metal·lúrgia)
Operador de processos de
laminació de metalls
Operador de màquines de
colament de segona fusió, en
general
Operador de forn de reescalfar
de segona fusió
Ferroveller de forn d’acer
Gruista de forn d’acer
Fonedor artesà de metalls
Operador d’instal·lació per al
tractament tèrmic de metalls, en
general
Operador de processos per
forjar metalls
Operador de màquina trefiladora
de metalls
Operador de màquina estiradora
de metalls, en general

8124005
8131001
8131002
8131003
8131005
8131007
8131009
8131011
8131012
8131022
8131023
8131026
8131029
8131030
8131031
8131032
8131033
8131034
8131035
8139001
8139003
8139008
8139010
8139011
8139013
8139020
8139021
8141001
8141002
8141006
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Operador de màquina extrusora
de metalls
Operador de forn de fosa de
vidre, en general
Operador de forn de ceràmica,
porcellana i pisa
Operador de forn d’esmalts,
vernissos i vidrats
Operador de forn per fabricar
teules i maons
Operador de fabricació de vidre
pla, ornamental i/o tècnic
Operador de fabricació de vidre
òptic
Operador de fabricació de vidre
d’automoció
Operador de màquines de
tractament de vidre
Operador de bany metàl·lic per
flotació del vidre
Operador de màquines de
tractament de vidre òptic
Operador de fabricació d’articles
de vidre
Operador de fabricació de
porcellana sanitària
Operador de fabricació de
rajoles i revestiments ceràmics
Operador de fabricació de
vaixelles, articles per a la llar i
ornaments
Operador de màquina polidora
de ceràmica, porcellana i pisa
Operador de màquina
emmotlladora de plats per
velocitat rotativa
Operador de màquina
premsadora per elaborar peces
de ceràmica
Verificador en sèrie de peces de
porcellana i ceràmica
Operador de màquina
preparadora d’argila
Operador de màquina
preparadora d’esmalts, vernissos
i vidrats
Operador de fabricació de teules
i maons
Operador de màquines per
fabricar fibra de vidre
Operador de fabricació
d’abrasius flexibles
Operador de fabricació
d’abrasius rígids
Operador de màquina moledora
de pasta ceràmica (indústria
ceràmica)
Operador de màquina moledora
d’esmalts en indústria ceràmica
Operador d’instal·lació per al
tractament de la fusta, en
general
Operador de serradora, en
general
Operador de fabricació de
làmines de fusta
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8141007
8141008
8141017
8141018
8142001
8142002
8142004
8142007
8143001
8143002
8143003
8143005
8151001
8152001
8152002
8153001
8154001

8155001
8155005
8159001
8159003
8159004
8159005
8159006
8159007
8159008
8159009
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Operador de màquines per
fabricar aglomerats
Operador de màquines per
fabricar xapes i taulers
contraxapats
Operador de tren de
mecanització de taulers
aglomerats
Operador de màquines per al
tractament del suro, en general
Operador de màquines per
fabricar pasta de paper, en
general
Operador de màquina
escorçadora-trossejadora (pasta
de paper)
Operador de màquina
lleixivadora o digestor (pasta de
paper)
Operador de màquina
blanquejadora (pasta de paper)
Operador de màquines per
fabricar paper o cartró, en
general
Operador de màquines per
fabricar paper o cartró (fase
seca)
Operador de màquines per
fabricar paper o cartró (fase
humida)
Operador de màquina talladora
(fabricació de paper)
Operador de planta química
Operador d’instal·lació de
tractament químic tèrmic, en
general
Operador de reactor obert en
tractaments químics
Operador d’equips de filtració i
separació de substàncies
químiques, en general
Operador d’equips de
destil·lació i reacció química
(excepte tractament de petroli i
gas natural)
Operador de refineria de petroli
i gas natural, en general
Operador de quadre de control
per al refinament de petroli
Operador d’instal·lació per
produir carbó vegetal i/o coc
Operador d’instal·lació per
produir gas d’hulla
Operador d’instal·lació per
fabricar adobs químics
Operador d’instal·lació per
produir fibres sintètiques
Operador de blanqueig de
productes químics
Operador d’instal·lació per a la
liqüefacció de gas
Operador d’instal·lació per al
tractament del làtex (cautxú)
Operador d’instal·lació de
tractaments químics per a tancs
d’electròlisi

8159010
8161001
8161002
8161003
8161004
8161005
8161006
8161007
8161008
8161010
8161011
8162002
8162004
8163001

8163003
8163004
8163005
8163008
8163009
8163011
8163012
8163013
8163014
8163015
8163016
8163017
8163018
8163019
8163020
8163021
8170001
8170002

Operador d’instal·lació per al
tractament químic de materials
radioactius
Operador de planta de central
termoelèctrica
Operador de control de central
termoelèctrica
Operador de manteniment de
central hidroelèctrica
Operador de central nuclear
Operador de central solar
fotovoltaica
Operador de central eòlica
Operador de centre de
maniobra d’energia elèctrica
Operador de manteniment
d’instrumentació i control de
central elèctrica
Operador de xarxa i centre de
distribució d’energia elèctrica
Operador de subestació elèctrica
Caldereter (mestrança)
Greixador de màquines de
vaixells
Operador d’instal·lació de
tractament i eliminació de
residus (excepte radioactius), en
general
Operador de planta de
tractament de residus sòlids
urbans
Operador de manteniment de
plantes d’incineració de residus
Operador de planta de captació
d’aigua, en general
Operador de manteniment de
plantes de captació d’aigua
Operador de planta de
tractament i depuració d’aigua,
en general
Operador de planta de
tractament d’aigües residuals
Operador de sistemes de
distribució d’aigua
Operador de gasoducte
Operador de sistemes de
distribució de gas
Operador de planta de
refrigeració
Operador de planta de
ventilació i calefacció
Operador de planta d’aire
condicionat
Operador d’equips compressors
de gas
Operador d’equips compressors
d’aire
Operador d’equips compressors
de fred
Operador d’equips d’estació de
bombament (excepte petroli i
gas natural)
Operador de robots industrials,
en general
Operador de cadena
automatitzada de muntatge, en
general

8170003
8210001
8220001
8220002
8230001
8240001
8250001
8250002
8250003
8260001
8260002
8260004
8260007
8260010

8260012
8260013
8270001
8270002
8270003
8270004
8280001
8280002
8280005
8311001
8311002
8311003
8311006
8311007
8311009
8311012

3223

Operador d’instal·lació de
fabricació informatitzada
Cap d’equip d’operadors de
màquines per treballar metalls,
en general
Cap d’equip en instal·lació per
fabricar productes químics,
excepte farmacèutics i cosmètics
Cap d’equip en instal·lació per
fabricar productes farmacèutics i
cosmètics
Cap d’equip en instal·lació per
fabricar productes de cautxú,
plàstic o material sintètic
Cap d’equip en instal·lació per
fabricar productes de fusta
Encarregat de taller d’impremta
Encarregat de taller
d’enquadernació
Encarregat de taller i/o de torn
de fabricació de productes de
paper i cartró
Cap d’equip en instal·lació per
fabricar productes tèxtils
Encarregat de fabricació de
productes tèxtils, en general
Cap d’equip en instal·lació per
fabricar productes de pell i cuir
Encarregat d’adobament
Encarregat
d’enfranquiment-muntatge i
acabament de la fabricació de
calçat
Encarregat de fabricació de
gènere de punt
Encarregat de patronatge i tall
(tèxtil i cuir)
Encarregat d’indústries
alimentàries
Cap d’equip en instal·lació per
elaborar productes alimentaris
Cap d’equip en instal·lació per
elaborar begudes
Cap d’equip en instal·lació per
elaborar tabac
Cap d’equip de muntadors, en
general
Cap d’equip de muntadors de
maquinària mecànica, elèctrica
i/o electrònica
Cap d’equip de muntadors en
indústria de productes de fusta
Operador de màquines eina de
treballar metalls, en general
Operador torner-fresador
(fabricació)
Operador de torn universal,
automàtic i/o revòlver
Operador de torn amb control
numèric (metalls)
Operador de màquina talladora
de metalls
Operador de màquina
entalladora d’incrustar metalls
Operador de màquina fresadora
(metalls)

3224

8311013
8311014
8311015
8311016
8311018
8311020
8311021
8311022
8311023
8311026
8311028
8311034
8311041
8311042
8312001
8312002
8312003
8312004
8312006
8312008
8312009
8312010
8321001
8321002
8321010
8322001
8322002
8322003
8322004
8322005
8323001
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Operador de màquina fresadora
amb control numèric (metalls)
Operador de màquina
raspalladora-polidora (metalls)
Operador de màquina
mandrinadora (metalls)
Operador de trepant (metalls)
Operador de màquina
emmotlladora (metalls)
Operador de màquina
rectificadora (metalls)
Operador de màquina
oxitalladora (metalls)
Operador de premsa mecànica
de metalls
Operador de màquina
estampadora (metalls)
Operador de màquines per a
l’elaboració de joieria i/o
bijuteria industrial
Allistador, acabador i/o
verificador de joieria i bijuteria
industrial
Operador de fabricació de
cremalleres i/o reblons
Operador de màquines per
fabricar joguines metàl·liques
Operador de manteniment de
màquines eina per treballar
metalls, en general
Operador de màquina en planta
d’àrids
Operador de màquina en planta
de formigons
Operador de màquina en planta
d’aglomerats asfàltics
Operador de màquines per
elaborar prefabricats de formigó
i/o fibrociment
Operador de màquines per
elaborar calç, guix i/o escaiola
Operador de màquina per
fabricar pedra artificial
Operador de màquina en planta
de trituració de minerals no
metàl·lics
Operador d’indústria de ciment
Operador de màquines per
elaborar perfums, cosmètics i
detergents, en general
Operador de màquines per
elaborar productes farmacèutics,
en general
Operador de quadre de control
per fabricar productes
farmacèutics o cosmètics
Operador de màquines per
fabricar explosius, en general
Expedidor d’explosius
Pirotècnic
Muntador de castells de
pirotècnia
Operador de màquines per
fabricar llumins
Operador de màquines de
desbarbatge, polidores i
brunyidores de metalls

8323002
8323003
8323004
8323006
8323007
8324001
8329001
8329002
8329003
8331001
8331010
8331011
8331012
8331015
8332001
8332002
8332005
8332009
8332012
8332013
8332016
8332020
8332021
8332022
8332023
8332024
8332025
8332026

Operador de màquina
netejadora o decapadora de
metalls
Operador de màquina
recobridora de metalls, en
general
Operador de màquina
recobridora de metalls per
immersió en calent
Operador de màquina
esmaltadora de metalls
Operador de màquina
galvanitzadora de metalls
Operador de màquines per
fabricar pel·lícules i paper
fotogràfic, en general
Operador de fabricació química
Operador de màquines per a la
transformació de plàstic i cautxú
Operador de màquines per
fabricar pintures i vernissos
Operador de màquines per
fabricar productes de cautxú,
excepte pneumàtics
Operador de màquines per a
l’acabament de productes de
cautxú i goma
Operador de màquines per
fabricar pneumàtics, en general
Operador de màquina de
recautxutatge de pneumàtics
Verificador de la fabricació de
pneumàtics
Operador de màquines per
fabricar productes de plàstic, en
general
Operador de màquina
emmotlladora de plàstic, en
general
Operador de màquina
emmotlladora de plàstic, per
extrusió
Operador de màquina
emmotlladora de plàstic, per
injecció
Operador de màquina de
calandratge de plàstic
Operador de màquina soldadora
de materials plàstics
Operador de màquina extrusora
(matèries plàstiques)
Operador de màquina
laminadora de plàstic
Operador de màquina de
recobriment per emmotllament
rotacional (plàstic)
Operador de màquina
acabadora de productes de
plàstic
Operador de màquina
regeneradora de plàstic
Operador de màquina
metal·litzadora de plàstic al buit
Operador de màquines per
preparar plafons de plàstic
Operador de màquines per
preparar motlles de resina

8332027
8332028
8332029
8332031
8340001
8340002
8340010
8340011
8340012
8340013
8340014
8340015
8340018
8340019
8340022
8351001
8351004
8351005
8351006
8351007
8351008
8351009
8351010
8351011

8351012
8351013
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Verificador de la fabricació de
productes amb matèries
plàstiques
Operador de màquines per
fabricar resines sintètiques
Operador de màquina
d’impressió en plàstics
Operador de fabricació de
joguines de plàstic
Operador de màquines per
fabricar productes de fusta, en
general
Operador de màquina polidora
(fabricació de productes de
fusta)
Operador de serra de precisió
(fabricació de productes de
fusta)
Operador de màquina tupí
(fabricació de productes de
fusta)
Operador d’especejament de
fusta i taulers
Operador de tren d’acabament
de mobles
Operador de màquines de CNC
per fabricar productes de fusta
Operador de màquines per
confeccionar mobles de canya,
jonc i vímet
Operador de màquines per
fabricar articles de suro, en
general
Operador de màquina serradora
(fabricació d’articles de suro)
Operador de màquines per
fabricar taps de suro
Operador de màquina
impressora òfset, en general
Operador de màquina
impressora de petit format
(impressió d’arts gràfiques)
Operador de màquina
impressora de gravat en relleu,
en general
Operador de màquina
impressora de flexografia, en
general
Operador de premsa
planocilíndrica (impressió d’arts
gràfiques)
Operador de màquina de
reprografia (impressió d’arts
gràfiques)
Operador de premsa rotogravat
(impressió d’arts gràfiques)
Operador de màquina
impressora de calcografia, en
general
Operador de màquina
impressora de formularis de
paper continu (impressió d’arts
gràfiques)
Operador de màquina
d’impressió de papers pintats
Operador de màquina
d’impressió tampogràfica
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8351014
8352001
8353001
8353002
8353006
8353013
8353014
8353015
8353016
8353018

8353022
8361001
8361003
8361004
8361006
8361008
8361009
8361011
8361015
8361016
8361019
8361021
8361022
8361024
8361025
8361026
8361027
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Operador de premsa litogràfica
(impressió d’arts gràfiques)
Operador de màquines per a
enquadernació industrial, en
general
Operador de màquines per
confeccionar articles de paper,
en general
Operador de màquines per
confeccionar articles de cartró,
en general
Operador de màquines per
confeccionar tovallons, tovalles,
tovalloletes i compreses
Operador de màquina
extrusionadora de paper i cartró
Operador de màquina
talladora-plegadora de paper i
cartró
Operador de màquina
contracoladora-engomadora de
paper i cartró
Operador de màquina
encunyadora de paper, cartró i
materials afins
Operador de màquina
impressora ranuradora
(confecció de productes de
cartró)
Verificador de productes acabats
de paper i cartró
Operador de màquines per a la
preparació de fibres tèxtils, en
general
Operador de màquina rentadora
de fibres tèxtils
Operador de màquina cardadora
de fibres
Operador de màquina
esborradora (tèxtil)
Operador de màquines per
processar fibres per a filatura
Operador de màquina
retorcedora de fibres tèxtils
Operador de màquines Gills,
manuar, metxera i pentinadora
de fibres
Operador de màquina
reunidora-retorcedora de filats i
filaments químics
Operador de màquina
bobinadora i trescanadora de fils
Operador de màquines per filar
fibres tèxtils, en general
Operador de màquina de filar
contínua a rotor (open/end)
Operador de màquina de filar
contínua
Operador de màquina de
tallament i desfibrament de
matèries teixides
Operador de màquina plegadora
de filats
Operador de màquines per a
l’acabament de filats
Verificador d’acabament en la
fabricació de fibres tèxtils

8362001
8362002
8362003
8362004
8362005
8362006
8362007
8362008
8362009
8362010
8362011

8362012
8362014
8362016
8362017
8362020
8362021
8363001
8363002

8363003
8363004
8363005

8363006
8363007
8363008
8363009
8363010

Operador de màquina
ordidora-encoladora de fils
Operador de màquina passadora
i nuadora de fils d’ordit
Operador de màquina teixidora
de gènere de punt per ordidura
(Ketle i Raschel)
Operador de màquina circular
teixidora de gènere de punt
Operador de màquina teixidora
de punt en màquines de
recollida
Operador de màquina teixidora
Cotton de gènere de punt
Operador de màquina Willow i
similars
Operador de màquina teixidora
en teler de calada, en general
Operador de màquina teixidora
de calada amb jacquard
Operador de màquina teixidora
de calada amb maquineta i
sense
Operador de màquina teixidora
de calada amb dispositius
especials (catifes, tapissos, ris i
vellut)
Operador de màquina
repassadora de peces de vestir
de gènere de punt
Operador de màquina teixidora
de passamaneria (i/o cinteria)
Operador de màquina teixidora
de xarxes i malles
Operador de màquina teixidora
de puntes i blondes
Operador de màquines per a la
fabricació de cordes
Revisor reparador de productes
tèxtils
Operador de màquines
industrials de cosir i brodar, en
general
Operador de màquina industrial
de cosir plana, excepte
pelleteria, calçat, marroquineria i
guanteria de pell
Operador de màquina industrial
de cosir Owerlock
Operador de màquina industrial
de cosir peces de vestir de
pelleteria
Operador de màquina industrial
de cosir pell i cuir, excepte
pelleteria, marroquineria, guants
i calçat
Operador de màquina industrial
de brodar (unicapçal i
multicapçal)
Operador de màquina industrial
de brodar de barretes, a la
contínua
Operador de màquina
d’encoixinar
Operador de màquina industrial
d’engomar (tèxtil/confecció)
Operador de màquina industrial
de prisar (tèxtil/confecció)

8363011
8364001
8364003
8364004
8364016
8364017
8364018
8364019
8364020
8364021
8364022
8364023
8364025
8364026
8364027
8364029
8364030
8364031
8364032
8364034
8365001
8365002

8365024
8365025
8366001
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Operador de màquina industrial
d’enrivetar o encintar
(tèxtil/confecció)
Operador de màquines
d’ennobliment tèxtil (preparació
i blanqueig)
Operador de màquina tondosa
de teles
Operador de màquines per al
perxatge i la raspallada de teles
Operador de màquines de
preparació de productes per a
aprests i acabats tèxtils
Operador de màquines per a
l’acabament de productes tèxtils
Operador de màquines per a
l’acabament de la seda
Operador de màquina
enformadora de peces de vestir
de gènere de punt
Operador de màquina
planxadora de confecció
industrial
Verificador de productes tèxtils
Operador de màquines de
tintura de filats i fibres
Operador de màquines de
tintura de teles
Operador de màquina
estampadora de tèxtils
Operador de màquines
d’estampació en teles, plana i
rotativa
Operador de màquines de
vaporització, rentatge i assecatge
de teles, fibres o filats estampats
Operador de màquines de
netejar i restaurar peces de vestir
de pell i cuir (excepte pelleteria)
Operador de màquines de
tintura de peces de vestir
(bugaderia)
Operador de màquina de
rentatge en sec de peces de
vestir (bugaderia)
Operador de màquina rentadora
(i/o assecadora) de peces de
vestir (bugaderia)
Operador de màquina
planxadora de peces de vestir
(bugaderies i similars)
Operador de màquines per a la
preparació de l’adobament de
pells i cuirs, en general
Operador de màquines
d’adobament de pells i cuirs
(desencalcinament, rendiment,
piquelatge, desgreixatge i
adobament)
Operador de màquines de tallar
pells i cuirs adobats (excepte
pelleteria, vestit i calçat)
Operador de màquines de
planxar i gravar pell i cuir
adobats
Operador de màquines per a la
preparació de calçat, en general

3226

8366002
8366003
8366004
8366005
8366006
8366008
8366009
8366010
8366012
8366019
8366020
8366021
8366024
8366025
8366026
8366029
8366039
8366040
8366041
8366045
8366046
8366047
8366048
8366049
8366050
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Operador de màquina talladora
de peces de calçat
Operador de màquines de cosir
i enfranquir calçat
Operador de màquines de
vulcanització de soles de calçat
Operador de màquines
d’injecció de soles de calçat
Operador de màquines de cosir
pell i cuir (marroquineria i
guanteria)
Operador de màquines de
muntar, enformar, centrar i fixar
peces de calçat
Operador de màquines
d’acabament de calçat
Operador de màquines per
fabricar articles de
marroquineria
Operador de màquines per
fabricar arreus, colleres i
guarniments
Operador de màquines per
brunyir cantells de soles
(prefabricació de calçat)
Operador de màquines per
col·locar cinyells (prefabricació
de calçat)
Operador de màquines per polir
talons (prefabricació de calçat)
Operador de màquines per
predesvirar (prefabricació de
calçat)
Operador de màquines per polir
soles i blocs prefabricats
(prefabricació de calçat)
Operador de màquines per
retallar sobrants (prefabricació
de calçat)
Cosidor amb màquina alta d’una
agulla de peces (enfranquiment
de calçat)
Cosidor amb màquina plana
d’una agulla de peces
(enfranquiment de calçat)
Cosidor amb màquina Strobel de
plantes en peces (enfranquiment
de calçat)
Cosidor complet de màquines
peces (enfranquiment de calçat)
Operador de màquines per
dividir peces (enfranquiment de
calçat)
Operador de màquines per fer la
vora de peces (enfranquiment
de calçat)
Operador de màquines per
modelar i enganxar canyes de
botes (enfranquiment de calçat)
Operador de màquines per picar
peces (enfranquiment de calçat)
Operador de màquines per
rebaixar peces (enfranquiment
de calçat)
Operador de màquines per
ribetejar peces (enfranquiment
de calçat)

8366051
8366052
8366053
8366057
8366058
8366059
8366060
8366062
8366063
8366064
8366065
8366069
8366070
8366071
8366072
8366075
8366076

8366078
8366079
8369001
8369002
8369005
8369009

Operador de màquines per
vulcanitzar plantilles
(enfranquiment de calçat)
Verificador de qualitat de peces
(enfranquiment de calçat)
Operador de màquina
automàtica per polir sabates
(muntatge de calçat)
Operador de màquines per
encolar soles o sabates
(muntatge de calçat)
Operador de màquines per
muntar enfrancs de calçat
(muntatge de calçat)
Operador de màquines per
muntar talons de calçat
Operador de màquines per
repuntejar Blacke (muntatge de
calçat)
Operador de màquines per
posar contraforts (muntatge de
calçat)
Operador de màquines per
posar topalls (muntatge de
calçat)
Operador de màquines per
prefixar talons (muntatge de
calçat)
Operador de màquines per
prefixar i enganxar soles
(muntatge de calçat)
Operador de màquines per
donar forma i perfils al calçat
(muntatge de calçat)
Operador de màquines per
muntar-centrar puntes de calçat
(muntatge de calçat)
Operador desenformador de
màquina d’injecció de soles de
calçat (muntatge de calçat)
Operador de màquines per
bisellar (indústria auxiliar del
calçat)
Operador de màquines per
moldejar (indústria auxiliar del
calçat)
Operador de màquines per
rebaixar i igualar plantilles i
soles (indústria auxiliar del
calçat)
Operador de màquines per
encunyar (indústria auxiliar del
calçat)
Cosidor a màquina de columna
de pell i cuir (marroquineria)
Operador de màquines per
confeccionar ornaments per a
lligadura i vestit
Operador de màquines per
confeccionar barrets, gorres i/o
guants (excepte pell i cuir)
Operador de màquines per
fabricar teles no teixides, en
general
Operador de màquines per
confeccionar matalassos

8371001
8371004
8371005
8371008
8371010
8371011
8372001
8372011
8372012
8372013
8372014
8373001
8373007
8373008
8374001

8374005
8374006
8374007
8374008
8374009
8374010
8374012
8374013
8374014
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Operador de màquines per
elaborar productes carnis, en
general
Operador de màquines per
elaborar conserves de productes
carnis
Operador de màquines per
elaborar conserves de peix i
similars
Operador de màquines per
enllaunar ( i/o envasadores de
productes de carn o peix)
Operador de màquines per
congelar carn o peix
Operador de màquina
envasadora de productes
congelats de carn o peix
Operador de màquines per al
tractament i elaboració de
productes lactis, en general
Operador de màquines per
elaborar formatge i similars
Operador de màquines per
elaborar gelats
Operador de quadre de control
per al tractament de la llet i
derivats
Operador de màquina
embotelladora i/o envasadora
de llet i productes lactis
Operador de màquines per
moldre cereals i espècies, en
general
Operador de màquina
mescladora d’ingredients per
fabricar pinsos compostos
Operador de màquina
ensacadora-envasadora de
cereals i pinsos compostos
Operador de màquines per
elaborar productes de forn de
pa i rebosteria industrial, en
general
Operador de forn de pa i
rebosteria industrial
Operador de màquines per
elaborar caramels i llaminadures
Operador de màquines per
elaborar productes de cacau i
xocolata
Operador de màquines per
elaborar torrons i massapà
Operador de màquines per
elaborar pastes alimentàries
Operador de màquines per
elaborar productes a base de
cereals
Operador de màquina
envasadora de productes de
forn de pa i rebosteria industrial
Operador de màquina
envasadora de pastes
alimentàries
Operador de quadre de control
per a la producció d’articles de
forn de pa i rebosteria industrial

