
3613 Secretariat (Assistents de direcció i administratius) 1313 Cap de producció (Directors d'indústries manufactureres) 2322 Professors d'ensenyament no reglat d'idiomes

4500
Personal administratiu amb atenció al públic  (Administratiu/va 
comercial, assessories, gestories, import/export, logística)

3209 Supervisors d'altres indústries manufactureres 2323
Professors d'ensenyament no reglat de música i 
dansa

4309 Altres empleats administratius sense tasques d'atenció al públic 3127 Tècnics i analistes de laboratori en química industrial 2324 Professors d'ensenyament no reglat d'art

1211 Directors financers 7323 Torner fresador (Ajustadors i operadors de màquines eina) 2240 Professors d'ensenyament primari
2621 Controller financer (Analistes de gestió i organització) 73231 Torner fresador (CNC, Control numèric) 2251 Mestres d'educació infantil

2612 Tècnics assessors financers i inversions (Assessoria financera) 7322
Matricer, ajustador màquina-eina (Treballadors de la fabricació d'eines, 
mecànics ajustadors, modelistes, matricers i similars)

2230
Professors d'ensenyament secundari (excepte de 
matèries específiques de formació professional)

2611 Tècnic/a en comptabilitat (Especialistes en comptabilitat) 7403
Electromecànics, manteniment maquinària mecànica i muntadors 
(Mecànics i ajustadors de maquinària agrícola i industrial)

2220
Professors de formació professional (matèries 
específiques)

4111
Administratiu/va en comptabilitat (Personal administratiu de 
comptabilitat)

7521
Reparadors d'electrodomèstics / Mecànics de maquinària elèctrica 
(Mecànics i reparadors d'equips elèctrics)

2252 Tècnics en educació infantil

1212 Director Responsable de RRHH 7531
Tècnics/ques en electrònica i instal·lació d'alarmes de seguretat 
(Mecànics i mantenidors reparadors d'equips electrònics)

2311 Professors d'educació especial

2624
Tècnic/a de selecció o RRHH (Especialistas en políticas y 
servicios de personal y afines)

7621 Personal Rotulista (Treballadors de processos de preimpressió) 3715
Monitors de lleure, animacio i esports (Animadors 
comunitaris)

4112 Personal administratiu de RRHH (Nòmines, contractes, altes SS..) 7701 Matadors i treballadors de les indústries càrnies 3722 Entrenadors i àrbitres d'activitats esportives

4412 Recepcionista 7702 Treballadors de les indústries del peix 2325
Formador Tic (Instructors d'ensenyament no reglat 
en tecnologies de la informació)

2329
Altres professors i professionals de l'ensenyament 
(Autoescoles..)

9700
Operari/ària de cadena de muntatge (Peons de les indústries 
manufactureres)

3734 Caps de cuina (xefs) 8131 Operari/ària sector químic (Operadors plantes industrials químiques)

5110 Cuiners/es (Cuiners assalariats) 8121
Operari/ària sector metall i fundidors (Operadors d'instal·lacions 
d'obtenció i transformació de metalls)

1221
Cap de vendes i directors comercials (Directius de 
dept. de vendes i comercialització)

9310 Ajudants de cuina 8202
Operari de cadena muntatge electrònica (Engalzadors d'equips elèctrics i 
electrònics)

3522
Comercial (Agents de compres; immobiliària, 
assegurances...)

5120 Cambrers/es (Cambrers assalariats) 8132
Operari sector farmacèutic (Operadors de màquines de fabricar productes 
farmacèutics, cosmètics i similars)

1222 Directors de publicitat i relacions públiques

4422
Personal d'atenció al públic sector hostaleria (Recepcionista 
Hotels)

8142
Operari sector plàstic (Operadors de màquines de fabricar productes de 
matèries plàstiques)

2651
Relacions públiques, comunity manager- marqueting 
digital (Profesionales de la publicidad y la 
comercialización)

3132
Operari depuradora (Tècnics en instal·lacions de tractament de residus, 
d'aigües i altres operadors de plantes similars)

4430 Enquestador/a (Agentes de encuestas)

762
Oficials i operaris de les arts gràfiques (Treballadors de processos 
d'impressió, preimpressió i enquadernació)

5420 Operadors de telemàrqueting

5812
Personals d'estètica/tracataments de bellesa (Especialistes en 
tractaments d'estètica, benestar i similars)

9420
Repartidors de publicitat i missatgers (Repartidors de 
publicitat, enllustradors i altres treballadors d'oficis de 
carrer)

5811 Perruquers

LL I S T A T      C N O S

EDUCACIÓ/DOCÈNCIA

IMATGE
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ADMINISTRACIÓ I FINANCES INDUSTRIAL-EMPRESES
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6120
Oficial de Jardineria (Treballadors qualificats en hortes, 
hivernacles, planters i jardins)

3209 Encarregats tèxtils (Supervisors d'altres indústries manufactureres) 5210 Encarregats de secció de botigues i magatzems

9512
Peó de Jardineria (Peons agrícoles d'hortes, hivernacles, planters i 
jardins)

8152 Teixidors (Operadors de telers i altres màquines de teixir) 5500 Caixers/es (Caixers i taquillers)

9543 Peons forestals i de la caça 7834 Cosidors a mà, brodadors i similars 9820 Reposadors

7131 Fusters i ebenistes 7835 Tapissers, matalassers i similars 5220
Dependent/a de comerç (Venedors de botigues i 
magatzems)

8209 Muntadors i engalzadors ( Muntadors de mobles) 7833 Confecció (Talladors de teixits, cuir, pell i altres materials) 52201 Venedors i reposició de fruita

7132
Muntatge d'estructures metàliques i fusteria d'al·lumini, Persianes. 
(Instal·ladors i muntadors de tancaments metàl·lics)

8153 Operadors de màquines de cosir i brodar 52202 Personal de carnisseria

7221 Lampistes (fontaneria) 8151
Enconadors, operaris de filatura (Operadors de màquines de preparar 
fibres, filar i debanar)

52203 Personal de xarcuteria

7222 Muntadors instal·ladors de gas en edificis 7832 Patronista (Patronistes per a productes tèxtils i de pell) 52204 Personal de peixateria

7122 Mamolista (Pedrers, trossejadors, picadors i gravadors de pedra) 7831 Sastres, modistes, pelleters i barreters 7703
Forners/pastissers (Panaderos, pasteleros y 
confiteros)

7312 Soldadors i oxitalladors 4121 Empleats de control de subministrament i inventari

7313 Planxistes i calderers ("Chapista") 3724
Hoste/sa, acomodador/a (Monitors d'activitats 
recreatives i d'entreteniment)

7401 Mecànics i ajustadors de vehicles de motor 2130 Veterinaris

8199
Muntador de tendals (Operadores de instalaciones y maquinaria 
fijas no clasificados bajo otros epígrafes)

3327 Ajudants de veterinària (perruquers i netejadors de gossos)

7510 Electricistes de la construcció i similars

3832 Antenista (Tècnics de radiodifusió) 1315
Cap de magatzem - cap de logística/transports  
(Directors d'empreses d'abastament, transport, 
distribució i similars)

9811
Mosso de magatzem (Peons del transport de 
mercaderies i descarregadors)

1501
Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i 
esportives (Directors esportius i de teatres)

8333
Carretoner Frontal i retràctil (Operadors de carretons 
elevadors)

9223 Netejavidres (Netejadors de finestres) 1329
Gerent d'empresa (Directores de otras empresas de servicios 
profesionales no clasificados bajo otros epígrafes)

841 Conductors d'automòbils, taxis i furgonetes 

9210 Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments similars 843 Conductors de camions  

9221 Netejadors en sec i a mà i similars ( planxa i bugaderia) 844 Conductors de motocicletes i ciclomotors

9229
Neteja industrial, espais oberts i via pública. (Altre tipus de 
personal de neteja)

842 Conductors d'autobusos i tramvies

9100 Neteja a domicilis particulars (Empleats domèstics) 3811
Informàtica: Tècnic Hardware, tècnic de sistemes- muntatge i reparació 
d'ordinadors (Tècnics en operacions de sistemes informàtics)

5831 Masover (Majordoms domèstics) 2713
Informàtica, Tècnic Sofware, programació i desenvolupament web 
(Analistes, programadors i dissenyadors de webs i de multimèdia)

2484 Dissenyadors gràfics i multimèdia

TÈXTIL COMERÇ - ATENCIÓ PÚBLICOFICIS I INSTAL·LACIONS

ENCARREGATS - RESPONSABLES
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245 Arquitectes, urbanistes i enginyers geògrafs 1323 Directors gerents de centres sanitaris 3160
Tècnics de control de qualitat de les ciències 
físiques, químiques i de les enginyeries

248
Aparellador/a i topògrafs (Arquitectes tècnics, topògrafs i 
dissenyadors) 5611 Personal d'infermeria (Auxiliars d'infermeria hospitalària) 31601 Metròleg: mesura i seguiment de producte industrial

3110
Delineants i dibuixants tècnics

5710
Treballador familiar - Atenció sociosanitària a persones al domicili 
(Treballadors que tenen cura de les persones a domicili, excepte 
mainaders)

2599 Criminòleg (Professionals del dret no classificats 
sota altres epígrafs)

3202
Encarregat d'obra (Supervisors de la construcció)

5629
Auxiliar Geriatria - Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials (Altres treballadors que tenen cura de les persones en 
serveis de salut)

2821 Sociòlegs, geògrafs, antropòlegs, arqueòlegs i 
similars

7121 Paletes 5722 Mainaders a les llars 3326
Tècnics en prevenció de riscos laborals i salut 
ambiental

9602 Peons de la construcció d'edificis (manobre) 2827 Assistent social (Altres professionals del treball i l'educació social) 2622 Tècnics d'empreses i activitats turístiques

7292
Instal·ladors de material aïllant tèrmic i d'insonorització (Muntador 
envans pluvials..)

2111 Metges de família 3123 Tècnic en electricitat  industrial (Programador PLC,s)

72921 Col·locació de plaques (Pladur) 2112 Altres metges especialistes 3831
Tècnics d'imatge i so (Tècnics de l'enregistrament 
audiovisual)

7191
Tècnic de manteniment; locals, edificis, etc. (Treballadors de 
manteniment d'edificis).

3311 Tècnics en radioteràpia 242
Enginyers agricoles, forestals, enòlegs 
(Professionals en ciències naturals)

711
Encofrador-Ferrallista (Treballadors del formigó, encofradors, 
ferrallistes i similars)

3312 Tècnics en imatge per a la diagnosi 2421 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

7321 Ferrers i forjadors 3321 Tècnics superiors en higiene bucodental 2426 Profesionales de la protección ambiental
723 Pintors, empaperadors i similars 33211 Personal auxiliar Odontologia 2414 Geòlegs i geofísics

725
Instal·lació d'aire acondicionat i calefacció (Mecànics instal·ladors 
de refrigeració i climatització)

215
Altres Professionals de la salut: Odontòlegs, Fisioterapeutes, dietistes, 
logopedas, òptics, terapeutes ocupacionals i podòlegs

292 Escriptors, periodistes i lingüistes

7211 Guixaires ("Yesero y escayolista") 5833 Conserges d'edificis 1223
Personal I+D (Directors de recerca i 
desenvolupament)

8331
Operadors de maquinària de moviments de terres i equips similars 
(Conductor Dumper, Bobcat, Retroexcavador, Giratòria)

5942 Auxiliars de vigilant de seguretat i similars no habilitats per a portar armes 2923 Filòlegs, intèrprets i traductors

8332
Gruista  (Operadors de grues, muntacàrregues i maquinària 
similar de moviment de materials)

3329 Altres tècnics sanitaris (zelador hospitalari..) 2321
Pedagogia (Especialistes en mètodes didàctics i 
pedagògics)

8122
Polidor (Operadors de màquines polidores, galvanitzadores i 
recobridores de metalls)

5892 Tanatopràxia (Empleats de pompes fúnebres i embalsamadors) 2823 Psicòlegs

5992
Personal de salvament i socorrisme (Vigilants de piscines i platges, 
socorristes)

2511 Advocats

3713 Integrador/a Social (Professionals de suport al treball i a l'educació social) 2416
Personal d' Observatori econòmic i social 
(Estadístics)

243 Enginyers (excepte agrònoms, forestals, elèctrics, electrònics i en 
TIC)

2825 Professionals del treball i la educació social 24
Professionals de les ciències físiques, químiques, 
matemàtiques (geòlegs, meteoròlegs, matemàtics, 
físics, químics)

244
Enginyers elèctrics, electrònics i de telecomunicacions

3714
Tècnic d'ocupació: Intermediació-prospecció, Formació i orientació 
(Promotors d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes)

293
Artistes creatius i interpretatius  (Actors, músics, 
ballarins, coreògrafs, locutors de ràdio, etc)

246
Enginyers tècnics (excepte agrícoles, forestals, elèctrics, 
electrònics i en TIC)

247 Enginyers tècnics en electricitat, electrònica i telecomunicacions
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