
 
 
 
 
 
NOTES INFORMATIVES – maig de 2011 
 

NOTA METODOLÒGICA: NOVA CLASSIFICACIÓ CATALANA 
D’OCUPACIONS 2011 

 
A partir del mes de febrer va entrar en vigor la nova classificació catalana d’ocupacions 2011 (CCO-2011), que 

substitueix la classificació que fins ara s’utilitzava per donar dades segons ocupacions, la classificació catalana 

d’ocupacions de 1994 (CCO-94).  

 

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 categories de les ocupacions, 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 i del mercat de treball. 

 

Tot canvi en una classificació existent pot suposar tres tipus de variacions en les categories classificatòries: 

 

 La creació de noves categories que abans no existien. 

 L’eliminació de categories anteriorment existents.  

 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. 

 

Així doncs, amb l’actualització de la classificació s’ha produït una sèrie de canvis en la categorització i en la 

codificació de les ocupacions que fa que les dades publicades segons la CCO-94 no siguin directament 

comparables a les publicades segons la CCO-2011 i que es trenqui la sèrie estadística. Això afecta a aquelles 

magnituds de les quals hi ha dades desagregades per ocupacions, com ara atur registrat o contractació 

registrada però només a la desagregació per ocupació, la xifra total i la distribució per altres variables continua 

sent la mateixa. 

 

Per tal de comprovar aquestes i d’altres modificacions s’adjunta la taula de classificacions d’ocupacions de 1994 

juntament amb la de 2011.  
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http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=4&V0=2&V1=103
http://www.idescat.cat/Classif/?TC=4&V0=2&V1=5


CCO 94 CCO 2011 

A 
Personal directiu de les administracions 
públiques i d'empreses amb deu assalariats o 
més 

A Directors i gerents 

B 
Gerents d'empreses amb menys de deu 
assalariats 

B 
Tècnics i professionals científics i 
intel·lectuals de la salut i l'ensenyament 

C Gerents d'empreses sense assalariats C 
Altres tècnics i professionals científics i 
intel·lectuals 

D 
Professionals associats a titulacions de 2n i 3r 
cicle universitari i similars 

D Tècnics i professionals de suport 

E 
Professionals associats a titulacions de 1r 
cicle universitari i similars 

E 
Empleats d'oficina sense tasques d'atenció al 
públic 

F Tècnics i professionals de suport F 
Empleats d'oficina amb tasques d'atenció al 
públic 

G Empleats administratius G 
Treballadors dels serveis de restauració i 
comerç 

H 
Treballadors de serveis de restauració i 
serveis personals 

H 
Treballadors dels serveis de salut i que tenen 
cura de les persones 

J 
Treballadors de serveis de protecció i 
seguretat 

I 
Treballadors dels serveis de protecció i 
seguretat 

K Dependents de comerç i similars J 
Treballadors qualificats en activitats 
agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres 

L 
Treballadors qualificats en activitats agràries i 
pesqueres 

K 
Treballadors qualificats de la construcció 
(excepte operadors de màquines) 

M 
Treballadors qualificats de la construcció 
llevat dels operadors de maquinària 

L 
Treballadors qualificats de les indústries 
manufactureres (excepte operadors 
d'instal·lacions i màquines) 

N 
Treballadors qualificats de les indústries 
extractives, la metal·lúrgia, la construcció de 
maquinària i similars 

M 
Operadors d'instal·lacions i màquines fixes, i 
muntadors 

P 

Treballadors qualificats de les indústries de 
les arts gràfiques, dels tèxtils i la confecció, de 
l'elaboració d'aliments, ebenistes, artesans i 
similars 

N Conductors i operadors de maquinària mòbil 

Q 
Operadors d'instal·lacions industrials i 
maquinària fixa, muntadors i engalzadors 

O 
Treballadors no qualificats en serveis 
(excepte transports) 

R Conductors i operadors de maquinària mòbil P 
Peons de l'agricultura, la pesca, la 
construcció, les indústries manufactureres i 
els transports 

S 
Treballadors no qualificats de serveis llevat 
dels transports 

Q Ocupacions militars 

T 
Peons agraris, pesquers, de la construcció, 
les indústries manufactureres i el transport     

U Forces armades     

Font: OC-BL a partir de les dades de l'Idescat   
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A continuació es presenta la classificació d’ocupacions (CCO-2011) detallada: 

 

  

1 Directors i gerents 

11 
Membres del poder executiu i cossos legislatius;directius de l'Admó. Pública i d'organitzacions d'interès social; 
directors executius. 

12 Directors de departaments administratius i comercials 

13 Directors de producció i operacions 

14 Directors i gerents d'empreses d'allotjament, restauració i comerç 

15 Directors i gerents d'altres empreses de serveis ncaa 

2 Professionals científics i intel·lectuals 

21 Professionals de la salut 

22 Professionals de l'ensenyament infantil, primari, secundari i postsecundari 

23 Altres professionals de l'ensenyament 

24 Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i de les enginyeries 

25 Professionals del dret 

26 Especialistes en l'organització de l'Administració pública, de les empreses i en la comercialització 

27 Professionals de les tecnologies de la informació 

28 Professionals en ciències socials 

29 Professionals de la cultura i de l'espectacle 

3 Tècnics i professionals de suport 

31 Tècnics de les ciències i de les enginyeries 

32 Supervisors en enginyeria de mines, d'indústries manufactureres i de la construcció 

33 Tècnics sanitaris i professionals de les teràpies alternatives 

34 Professionals de suport en finances i matemàtiques 

35 Representants, agents comercials i similars 

36 Professionals de suport de gestió administrativa, tècnics de les forces i cossos de seguretat 

37 Professionals de suport de serveis jurídics, socials, culturals, esportius i similars 

38 Tècnics de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 

4 Empleats oficina comptables i administratius 

41 Empleats de serveis comptables, financers i serveis de suport a la producció i al transport 

42 Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 

43 Altres empleats administratius sense tasques d'atenció al públic 

44 Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes, empleats de finestreta i similars (excepte taquillers) 

45 Empleats administratius amb tasques d'atenció al públic ncaa 

5 Treballadors restauració, personals i venedors 

50 Cambrers i cuiners propietaris 

51 Treballadors assalariats dels serveis de restauració 

52 Dependents de botigues i magatzems 

53 Comerciants propietaris de botigues 

54 Venedors (excepte en botigues i magatzems) 

55 Caixers i taquillers (excepte de banca) 

56 Treballadors que tenen cura de les persones en serveis de salut 

57 Altres treballadors que tenen cura de les persones 

58 Treballadors dels serveis personals 

59 Treballadors dels serveis de protecció i seguretat 

6 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 

61 Treballadors qualificats en activitats agrícoles 

62 Treballadors qualificats en activitats ramaderes (incloses les avícoles, apícoles i similars) 

63 Treballadors qualificats en activitats agropecuàries mixtes 

64 Treballadors qualificats en activitats forestals, pesqueres i cinegètiques 

7 Artesans, treballadors indústries i construcció 

71 Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars 

72 Treballadors d'acabaments de la construcció i instal·lacions (excepte electricistes), pintors i similars 
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73 Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques, ferrers, fabricants d'eines i similars 

74 Mecànics i ajustadors de maquinària 

75 Treballadors especialitzats en electricitat i electrònica 

76 Mecànics de precisió en metalls, ceramistes, vidriers, artesans i treballadors de les arts gràfiques 

77 Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac 

78 Treballadors de la fusta, tèxtil, confecció, pell, cuir, calçat i altres operaris en oficis 

8 Operadors instal·lacions i màquines, i muntadors 

81 Operadors d'instal·lacions i màquines fixes 

82 Muntadors i engalzadors en fàbriques 

83 Maquinistes de locomotora, operadors de maquinària agrícola i d'equips pesants mòbils, i mariners 

84 Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera 

9 Ocupacions elementals 

91 Empleats domèstics 

92 Altre tipus de personal de neteja 

93 Ajudants de preparació d'aliments 

94 Recollidors de residus urbans, venedors de carrer i altres ocupacions elementals de serveis 

95 Peons agraris, forestals i pesquers 

96 Peons de la construcció i la mineria 

97 Peons de les indústries manufactureres 

98 Peons del transport, descarregadors i reposadors 

0 Ocupacions militars 

 


