NOTA METODOLÒGICA: NOVA CLASSIFICACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES 2009
A partir del mes de gener va entrar en vigor la nova classificació catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-09), que substitueix
la classificació que fins ara s’utilitzava per donar dades d’activitats econòmiques, la classificació catalana d’activitats econòmiques
de 1993 (CCAE-93).
Una classificació estadística és un instrument lògic que intenta ordenar, categoritzar i descriure les característiques d’una realitat
concreta per tal de trobar una manera operativa d’analitzar-la des del punt de vista estadístic, amb l’objectiu de garantir la
comparabilitat i la unitat de criteris.
No obstant això, donat que les activitats econòmiques, com d’altres, no són constants en el temps sinó que es troben subjectes a
canvis, és necessari cada cert temps actualitzar els instruments de classificació i adaptar-los als canvis en l’estructura de
l’economia.
Tot canvi en una classificació existent pot suposar dos tipus de variacions en les categories classificatòries:
La creació de noves categories que abans no existien, o l’eliminació de categories. Per exemple, la nova CCAE09 incorpora les noves seccions “Informació i comunicacions”, “activitats professionals, científiques i tècniques” i
“activitats administratives i serveis auxiliars”.
La modificació del contingut de les categories, que pot consistir en una agrupació de categories, una divisió de les
mateixes o una reubicació d’activitats en altres categories. Per exemple, la nova CCAE-09 trasllada l’activitat
“promoció immobiliària” a la categoria de “construcció”, mentre que a l’anterior classificació es comptabilitzava com a
una activitat de serveis.
Així doncs, amb l’actualització de la classificació s’ha produït una sèrie de canvis en la categorització i en la codificació de les
activitats que fa que les dades publicades segons la CCAE-09 no siguin directament comparables a les publicades segons la CCAE93 i que es trenqui la sèrie estadística. Això afecta a aquelles magnituds de les quals hi ha dades desagregades per activitat
econòmica, com ara atur registrat, contractació registrada o afiliació a la seguretat social, però només a la desagregació per
activitats, la xifra total i la distribució per altres variables continua sent la mateixa. A continuació es presenta la classificació
d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009) detallada:
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Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Silvicultura i explotació forestal
Pesca i aqüicultura
Indústries extractives
Extracció d'antracita, hulla i lignit
Extracció de petroli brut i de gas natural
Extracció de minerals metàl·lics
Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
Activitats de suport a les indústries extractives
Indústries manufactureres
Indústries de productes alimentaris
Fabricació de begudes
Indústries del tabac
Indústries tèxtils
Confecció de peces de vestir
Indústria del cuir i del calçat
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Indústries del paper
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Coqueries i refinació del petroli
Indústries químiques
Fabricació de productes farmacèutics
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
Fabricació de materials i equips elèctrics
Fabricació de maquinària i equips ncaa
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabricació d'altres materials de transport
Fabricació de mobles
Indústries manufactureres diverses
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Reparació i instal·lació de maquinària i equips
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
Captació, potabilització i distribució d'aigua
Recollida i tractament d'aigües residuals
Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització
Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
Construcció
Construcció d'immobles
Construcció d'obres d'enginyeria civil
Activitats especialitzades de la construcció
Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes
Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes
Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
Transport terrestre; transport per canonades
Transport marítim i per vies de navegació interiors
Transport aeri
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Hostaleria
Serveis d'allotjament
Serveis de menjar i begudes
Informació i comunicacions
Edició
Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical
Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió
Telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Activitats financeres i d'assegurances
Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions
Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria
Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics
Recerca i desenvolupament
Publicitat i estudis de mercat
Altres activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats veterinàries
Activitats administratives i serveis auxiliars
Activitats de lloguer
Activitats relacionades amb l'ocupació
Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen
Activitats de seguretat i investigació
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses
Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
Educació
Educació
Activitats sanitàries i de serveis socials
Activitats sanitàries
Activitats de serveis socials amb allotjament
Activitats de serveis socials sense allotjament
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment
Altres serveis
Activitats associatives
Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics
Altres activitats de serveis personals
Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi
Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic
Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi
Organismes extraterritorials
Organismes extraterritorials

