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INTRODUCCIÓ 

Aquesta metodologia parteix de la utilitzada fins ara per fer la priorització de les 
especialitats formatives per a la FOAP els anys anteriors. S’han actualitzat les variables 
que formen part de l’anàlisi i s’ha buscat una millora afegint canvis per encaixar aquesta 
metodologia amb la realitat actual.  

L’objectiu d’aquest exercici és donar a cada especialitat formativa, per comarca, una 
puntuació (en aquest cas, P22) que serveixi per indicar les especialitats que s’han de 
prioritzar a cada territori. Aquesta puntuació és la suma de les puntuacions de diferents 
condicions segons: 

- el mercat de treball (contractes de l’ocupació relacionada amb aquella 
especialitat formativa),  

- el seu índex sintètic (índex publicat per l’Observatori de Treball i Model Productiu 
i també a nivell d’ocupació),  

- el valor afegit a l’especialitat (habilitacions professionals i certificats de 
professionalitat privats) i  

- el valor estratègic (especialitats vinculades al PDPO, a l’EEAAE, etc.). 

Aquestes puntuacions inicials de les prioritzacions es contrasten amb els membres del 
CDSOC i amb les unitats territorials del SOC, així com amb els CIFO, que poden fer 
aportacions en sentit d’incrementar o disminuir la puntuació en 5 o 10 punts.  

Amb les aportacions rebudes, la Subdirecció d’Ocupació Juvenil i Qualificació 
Professional (SOJQP) fa una darrera revisió per validar les propostes tot analitzant les 
justificacions rebudes, que en ocasions són contradictòries o amb intensitats diferents.  

Finalment la SOJQP ha  considerat que aquelles especialitats que no han obtingut cap 
puntuació en la priorització, en cas de tenir centre col·laborador homologat en 
l’especialitat a la comarca, es prioritzin amb 5 punts per tal que es puguin sol·licitar en 
la convocatòria. 

 

ESTRUCTURA DEL QUADRE DE PUNTUACIONS 

 És un quadre en Excel, on trobem, a les primeres columnes, el nom de cada especialitat 
formativa i el seu codi, el nom i codi de la família a què pertany i l’àrea professional de 
l’especialitat. 
 

 S’especifica si l’especialitat té Certificat de Professionalitat o no (CP o no CP).  
 

 A les columnes següents s’indiquen les puntuacions de les condicions II i III, abans de la 
condició I, ja que aquestes dues (condició II i condició III) no es territorialitzen, és a dir, 
el seu valor és idèntic per a totes les comarques.  
 

 A continuació hi ha la informació territorialitzada per comarca (ordenades aquestes, 
alfabèticament). 
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 Està indicat, per comarca, el nombre de centres amb especialitats homologades. 
Informació actualitzada a febrer 2022. A la Cerdanya i al Priorat no hi ha cap centre amb 
especialitats homologades. 

 
 

PUNTUACIONS 

Com es comentava abans, l’objectiu de l’exercici és prioritzar a cada comarca les 
especialitats formatives d’acord a una puntuació, P22, que surt de la suma de les 

puntuacions de les següents condicions: 

 
a) Condició I: Mercat de treball. 10 punts.  

Es puntuen les especialitats vinculades a contractes que han tingut una evolució 
específica (que es detalla a continuació) durant els mesos de gener a desembre de 
2021. Aquestes dades s’han comparat amb les de l’any anterior del mateix període. 
Es puntua amb 10 punts les especialitats vinculades a ocupacions amb: 

 un número de contractes superior al 0,01% del total contractes de la 
comarca, i sempre que sigui aquesta dada igual o superior a 15; 

 evolució relativa interanual del nombre de contractes positiva, condició 
modificada a FOAP 2021 en la qual es demanava que aquesta variació 
fos superior a l’evolució del total de contractes de la comarca. Amb 
aquest canvi, que es va fer per adaptar-nos a les condicions del mercat 
de treball del moment, es torna a treballar com es feia abans de la 
pandèmia. 

A la FOAP 2021 la puntuació d’aquesta condició es va passar de 10 punts a 5, ja que 
el mercat de treball de l’any 2020 es va veure totalment afectat per la Covid-19. A la 
FOAP 2022 es torna a la puntuació habitual, és a dir, 10 punts. 
Veure l’annex I. 

 
b) Condició I.Bis: Índex sintètic. 5 punts.  

Es donen 5 punts a les especialitats vinculades  a les ocupacions que, ordenades per 
comarques segons el seu índex sintètic, ocupen les primeres posicions fins al 10% de 
les ocupacions amb major índex sintètic de la comarca.  
L’índex sintètic amb què es treballa és el que publica l’Observatori del Treball i Model 
Productiu, a desembre de 2021. (Veure annex II). 
A la FOAP 2021 es va decidir modificar la puntuació d’aquesta condició de 5 a 10 
punts per la situació de pandèmia, però a l’ actual FOAP 2022 es torna a la puntuació 
habitual (5 punts per a aquesta condició).  

Tant en el cas de la condició I com en el de la condició I.bis, es treballa amb dades a nivell 
d’ocupacions a 4 dígits, i aquestes es relacionen amb les especialitats formatives seguint una 
taula d’equivalències. Aquesta taula d’equivalències no té en compte el territori, el que fa que 
pugui passar que hi hagi ocupacions vinculades a especialitats que en alguna comarca en concret 
no tingui sentit, i amb el sistema que fem servir se li doni una puntuació per la seva vinculació 
amb un CNO particular, però no perquè sigui “real”. Aquest problema s’ha solucionat estudiant 
cas per cas de manera individual.  
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Aquest problema és especialment greu en aquest cas en particular: el CNO 9700: Peons de les 
indústries manufactureres està relacionat amb 167 especialitats formatives diferents. En totes 
les comarques (excepte en Alta Ribagorça, Aran, Conca de Barberà, Montsià i Noguera) els peons 
compleixen la condició I, i això dona que totes aquestes especialitats vinculades es prioritzin 
sense tenir en compte si la relació comarca-especialitat-ocupació és real o no. Per evitar 
prioritzar totes aquestes especialitats sense cap més criteri, s’ha fet una anàlisi d’aquestes 167 
especialitats en relació amb la condició III (valor estratègic de les especialitats) i només es 
prioritzen aquelles que poden estar vinculades amb el PDPO o amb l’EEAAE, que són aquestes 
6: 

 

Codi especialitat Nom especialitat 

ENAS0108 Muntatge i manteniment de xarxes de gas 

ENAT0108 Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua 

FMEH0109 Mecanització per arrencament de ferritja 

FMEH0209 Mecanització per tall i conformat 

FMEH0409 Mecanització per abrasió, electroerosió i procediments especials 

TMVO0212 Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en 
aeroports 

 
c) Condició II: Valor afegit de les especialitats. 10 punts. 

Si l’especialitat formativa compleix alguna o varies d’aquestes condicions, se li dona 
10 punts. 

 Si està a la llista d’habilitacions professionals dels Certificats de 
Professionalitat. Última versió a 2/03/21. Annex III. 

 Especialitats amb Certificat de Professionalitat privats que s’han sol·licitat 4 
vegades o més durant el 2021 i fins al mes de febrer de 2022. Annex IV.  

 Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025. Respecte al Pacte per la Indústria, 
podem indicar que s'han donat els 10 punts a les especialitats relacionades 
amb les directrius destacades al Pacte per la indústria. Aquestes especialitats 
estan relacionades amb l'àmbit de la sostenibilitat, energia i economia 
circular, Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització. 

 
 

d) Condició III: Valor estratègic de les especialitats. 10 punts. 
Si l’especialitat formativa compleix alguna o varies d’aquestes condicions, se li dona 
10 punts. 

 Especialitats vinculades als sectors del Pla de Desenvolupament de Polítiques 
d’Ocupació de Catalunya (PDPO). Annex V.  

 Especialitats prioritzades d’acord amb l’EEAAE 2021-2024 (Nueva Estrategia 
Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024) i segons l’Informe de 
prospecció i detecció de necessitats formatives 2021 de l’Observatorio de las 
Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.  Annex VI. 

 Formació transversal en idiomes (Idiomes – FCOV). 
 Es prioritzen les especialitats formatives de nivell 1.  
 Es prioritzen les especialitats que tenen correspondència al sistema de la 

Formació Professional Inicial (FPI) i major demanda d’inscripcions inicials 
(superior a 1000 ) (Annex VII a). S’han tingut en compte, també, aquelles 
especialitats que corresponen als cicles formatius de la FPI que al setembre 
de l’any 2021 van tenir una demanda superior a les places ofertes pel 
departament d’Educació (Gaps). Totes aquestes especialitats ja han estat 
prioritzades per altres paràmetres de valor estratègic.  
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Una vegada posada en relació el número de preinscripcions amb les 
demandes no cobertes, hem detectat que el numero de places no cobertes 
en cicles formatius amb numero de preinscripcions inferiors a 1000 no són 
prou significatives per a modificar la priorització realitzada (cap d’aquests 
supera les 33 places per cobrir a tota Catalunya) .(Annex VII b). 
 

 
 
RELACIÓ CNO-ESPECIALITATS 

La relació que hi ha entre especialitats i ocupacions per poder treballar amb contractes a les 
condicions I i I. bis és una taula de correspondències que es va crear a partir de la feina de 
diferents entitats al 2019.  
 
Aquesta relació té les següents característiques: 

- Informació en format Excel, amb 4 camps: 

o CNO: identificador de l’ocupació a 4 dígits. 

o Nom Ocupació CNO. 

o Codi especialitat. 

o Nom especialitat. 

- Amb 1.528 registres. 

- La relació és de n a n. És a dir, per exemple, per al CNO 1311 “Directors de producció 

d'explotacions agropecuàries i forestals”, se li associen 3 especialitats formatives:  

 AGAN0311 Gestió de producció ramadera 

 AGAR0110 Gestió d'aprofitaments forestals 

 AGAU0208 Gestió de la producció agrícola 

I, de la mateixa manera, l’especialitat formativa AGDD0108 “Gestió comptable i gestió 
administrativa per a auditoria” està associada a 3 CNOs diferents:  

 2611 Especialistes en comptabilitat 

 3402 Comercials de préstecs i crèdits 

 4111 Empleats de comptabilitat 

 

 
LIMITACIONS DE L’ANÀLISI 

1. Donat que una mateixa especialitat formativa es pot relacionar amb més d’un CNO i 
que la puntuació de les condicions I i I.bis, ve donada pel CNO, es pot donar el cas que 
una especialitat formativa tingui diferents puntuacions en funció del CNO amb el que 
es relacioni aquesta especialitat, en aquest cas, s’aplica la puntuació més alta que 
correspongui al CNO amb el que es pugui relacionar aquesta especialitat formativa. 
 

2. Per una altra part, i com s’ha comentat, aquesta relació és genèrica per a tot el territori. 
Això comporta que hi hagi una sèrie d’ocupacions que estan vinculades a unes 
especialitats que potser en alguna comarca en concret no tingui sentit, i amb aquest 
sistema se li dona puntuació per la seva vinculació amb un CNO particular, però no 
perquè sigui “real”. Aquest problema s’intenta solucionar en l’últim anàlisi. 

 
3. Cal tenir present, que quant a l’Índex Sintètic, no a totes les comarques es formalitzen 

contractes i hi ha demandants de totes les ocupacions, per tant, no totes les ocupacions 
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tenen un valor d’Índex Sintètic a totes les comarques. El nombre d’ocupacions buides 
és tant més gran quant més petita és la comarca, més despoblada o més especialitzada 
des del punt de vista productiu.  
 

4. Per últim, hi ha una sèrie d’especialitats que no estan vinculades a cap CNO. Això fa que 
no tinguin cap puntuació a les condicions I i I.bis (on es fan els càlculs a partir de les 
dades d’ocupacions). 

 



 

ANNEX I                           Torna 

Exemple de les dades treballades: primeres ocupacions de la llista, a Catalunya: 

 

Total Comarca

(AGR) Contractes 2.772.553 2.239.613 532.940 23,80% 100,00%

Grup primari ocupació

Contractes 

2021

Contractes 

2020

Variació 

absoluta

Variació 

relativa

% sobre 

total 

Comarca

Ocupacions amb 

>0,01% 

contractes del 

total

Contractes últim 

any > 15 Evolució positiva

RESULTAT 

FINAL

0011 Oficials forces armades 25 27 -2 -7,41% 0,00% No compleix Compleix No compleix No Compleix

0012 Sotsoficials forces armades 0 1 -1 -100,00% 0,00% No compleix No compleix No compleix No Compleix

0020 Tropa i marineria forces armades 28 59 -31 -52,54% 0,00% No compleix Compleix No compleix No Compleix

1111 Membres poder executiu i legislatiu 5 7 -2 -28,57% 0,00% No compleix No compleix No compleix No Compleix

1112 Directius administracions públiques 53 52 1 1,92% 0,00% No compleix Compleix Compleix No Compleix

1113 Directors organitzacions d'interès social 81 87 -6 -6,90% 0,00% No compleix Compleix No compleix No Compleix

1120 Directors generals i presidents executius 455 456 -1 -0,22% 0,02% Compleix Compleix No compleix No Compleix

1211 Directors financers 751 639 112 17,53% 0,03% Compleix Compleix Compleix Compleix

1212 Directors recursos humans 471 301 170 56,48% 0,02% Compleix Compleix Compleix Compleix

1219 Directors departaments administratius ncaa 1.359 816 543 66,54% 0,05% Compleix Compleix Compleix Compleix

1221 Directors comercials i vendes 2.771 2.039 732 35,90% 0,10% Compleix Compleix Compleix Compleix

1222 Directors publicitat i relacions públiques 352 269 83 30,86% 0,01% Compleix Compleix Compleix Compleix

1223 Directors recerca i desenvolupament 420 314 106 33,76% 0,02% Compleix Compleix Compleix Compleix
1311 Directors producció explotacions agropecuàries 23 20 3 15,00% 0,00% No compleix Compleix Compleix No Compleix

1312 Directors producció explotacions pesqueres 34 3 31 1033,33% 0,00% No compleix Compleix Compleix No Compleix

1313 Directors indústries manufactureres 262 289 -27 -9,34% 0,01% No compleix Compleix No compleix No Compleix

1314 Directors explotacions mineres 7 1 6 600,00% 0,00% No compleix No compleix Compleix No Compleix

1315 Directors empreses transport i distribució 288 295 -7 -2,37% 0,01% Compleix Compleix No compleix No Compleix

1316 Directors empreses construcció 79 65 14 21,54% 0,00% No compleix Compleix Compleix No Compleix

1321 Directors serveis TIC 546 415 131 31,57% 0,02% Compleix Compleix Compleix Compleix

1322 Directors serveis socials per a infants 34 32 2 6,25% 0,00% No compleix Compleix Compleix No Compleix

1323 Directors gerents centres sanitaris 115 96 19 19,79% 0,00% No compleix Compleix Compleix No Compleix

1324 Directors serveis socials per a persones grans 89 88 1 1,14% 0,00% No compleix Compleix Compleix No Compleix

1325 Directors serveis socials ncaa 65 71 -6 -8,45% 0,00% No compleix Compleix No compleix No Compleix

1326 Directors serveis educació 144 160 -16 -10,00% 0,01% No compleix Compleix No compleix No Compleix
1327 Directors bancs, serveis financers i assegurances 32 40 -8 -20,00% 0,00% No compleix Compleix No compleix No Compleix
1329 Directors altres empreses serveis professionals 501 387 114 29,46% 0,02% Compleix Compleix Compleix Compleix

Catalunya

CONDICIÓ I: MERCAT DE TREBALL



 

ANNEX II           Torna 

Índex sintètic: 

L’índex sintètic prové de l’eina Treball per ocupacions, que serveix per veure a cada una de les 
diferents comarques catalanes, quines són les ocupacions millor posicionades. S’ofereix 
informació per a les ocupacions incloses en la Classificació nacional d’ocupacions (CNO-2011) 
sobre: 

- contractes de treball signats,  
- la qualitat d’aquests contractes i  
- les persones demandants d’aquestes ocupacions a través del Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya.  

a. Informació provinent del registre de contractació laboral: nombre de contractes, tipus 
de contracte, característiques sociodemogràfiques de la persona i característiques del 
compte de cotització on està el lloc de treball. 

o Nombre de contractes 
o Persones contractades 
o Índex de rotació laboral 
o Percentatge de contractes indefinits sobre el total de contractes 
o Percentatge de contractes a temps parcial sobre el total de contractes 
o Percentatge de contractes fins a 7 dies sobre el total de contractes temporals 
o Durada mitjana dels contractes temporals de durada determinada (dies) 

b. Informació provinent del fitxer de demandants inscrits al Servei Públic d’Ocupació.  
o Demandants no ocupats (mitjana mensual) 
o Percentatge de demandants no ocupats de molt llarga durada (mitjana 

mensual) 
o Durada mitjana de la demanda dels demandants no ocupats (en dies) 
o Persones demandants no ocupades (en algun dels darrers 12 mesos) 
o Percentatge de persones demandants no ocupades molt llarga durada (en algun 

dels darrers 12 mesos) 
o Demandants d’ocupació (mitjana mensual) 

Treball per ocupacions presenta resultats fonamentats en quinze indicadors elementals distints 
que caracteritzen cadascuna de les ocupacions. Catorze d’aquests indicadors elementals 
integren l’índex sintètic global. El quinzè indicador, el nombre de demandants d’ocupació, es 
publica per tal de contextualitzar la demanda vinculada a aquestes ocupacions. La construcció 
detallada de l’índex sintètic d’una ocupació determinada s’expressa en la taula següent: 
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Indicadors elementals 
Càlcul d'indicadors intermedis, 

o instrumentals 
Càlcul indicadors 
sintètics per eixos Càlcul índex sintètic   

Indicadors 
elementals 

Nom i 
interpretac
ió 

Transformacions 
indicadors elementals 

Pes 
a) Nom 

Pes 
b) Nom 

Pes 
c)   

Nombre 
contractes 

Ind. 1 “+” 

Percentil '+' (Indicador 1) 80% 

Indicador 
intermedi 1 

35% 

Índex sintètic 
contractació 

40% 

Índex 
sintètic 

Percentil '+' (Variació 
anual  Indicador  1) 

20% 

Nombre 
persones 
contractades 

Ind. 2 “+” 

Percentil '+' (Indicador 2) 80% 

Indicador 
intermedi 2 

35% Percentil '+' (Variació 
anual Indicador 2) 

20% 

Nombre de 
persones 
contractades — 
Nombre de 
persones 
DONO 

Ind. 3 “+” 

Percentil '+' (Indicador 3) 80% 

Indicador 
intermedi 3 

15% Percentil '+' (Variació 
anual Indicador 3) 

20% 

Nombre de 
persones 
contractades / 
Nombre de 
persones 
DONO 

Ind. 4 “+” 

Percentil '+' (Indicador 4) 80% 

Indicador 
intermedi 4 

15% Percentil '+' (Variació 
anual Indicador 4) 

20% 

Índex de 
rotació laboral 

Ind. 5 “-” 

Percentil '-' (Indicador 5) 80% 

Indicador 
intermedi 5 

10% 

Índex sintètic 
qualitat 
contractació 

35% 

Percentil'-' (Variació 
anual Indicador 5) 

20% 

Percentatge 
contractes 
indefinits sobre 
total contractes 

Ind. 6 “+” 

Percentil '+' (Indicador 6) 80% 

Indicador 
intermedi 6 

40% Percentil '+' (Variació 
anual Indicador  6) 

20% 

Percentatge 
contractes 
temps parcial 
sobre total 
contractes 

Ind. 7 “-” 

Percentil '-' (Indicador 7) 80% 

Indicador 
intermedi 7 

30% Percentil '-' (Variació 
anual Indicador 7) 

20% 

Percentatge 
contractes Fins 
7 dies sobre 
total contractes 
temporals 

Ind. 8 “-” 

Percentil '-' (Indicador 8) 80% 

Indicador 
intermedi 8 

10% Percentil '-' (Variació 
anual Indicador 8) 

20% 

Durada mitjana 
contractes 
temporals de 
durada 
determinada 
(dies) 

Ind. 9 “+” 

Percentil '+' (Indicador 9) 80% 

Indicador 
intermedi 9 

10% Percentil '+' (Variació 
anual Indicador 9) 

20% 
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Indicadors elementals 
Càlcul d'indicadors intermedis, 

o instrumentals 
Càlcul indicadors 
sintètics per eixos Càlcul índex sintètic   

Indicadors 
elementals 

Nom i 
interpretac
ió 

Transformacions 
indicadors elementals 

Pes 
a) Nom 

Pes 
b) Nom 

Pes 
c)   

Nombre DONO 
Ind. 
10 

“-” 

Percentil '-' (Indicador 10) 80% 
Indicador 
intermedi 
10 

15% 

Índex sintètic 
demandants 

25% 

Percentil '-' (Variació 
anual Indicador 10) 

20% 

% DONO molt 
llarga durada 

Ind. 
11 

“-” 

Percentil '-' (Indicador 11) 80% 
Indicador 
intermedi 
11 

15% Percentil '-' (Variació 
anual Indicador 11) 

20% 

Durada mitjana 
de la demanda 
dels DONO 

Ind.  
12 

“-” 

Percentil '-' (Indicador 12) 80% 
Indicador 
intermedi 
12 

40% Percentil '-' (Variació 
anual Indicador 12) 

20% 

Nombre DONO 
(persones) 

Ind. 
13 

“-” 

Percentil '-' (Indicador 13) 80% 
Indicador 
intermedi 
13 

15% Percentil '-' (Variació 
anual Indicador 13) 

20% 

% DONO molt 
llarga durada 
(persones) 

Ind. 
14 

“-” 

Percentil '-' (Indicador 14) 80% 
Indicador 
intermedi 
14 

15% Percentil '-' (Variació 
anual Indicador 14) 

20% 

 
 
 

Quant a la territorialització: 
 

- L’eina Treball per ocupacions ofereix informació de les ocupacions a nivell comarcal. 
- L’ordenació de les ocupacions no és comparable entre comarques ja que no es 

formalitzen contractes i hi ha demandants de totes les ocupacions a totes les 
comarques. L’univers de comparació és distint. A les comarques el nombre d’ocupacions 
buides (és a dir, que no presenten ocurrències en un o més indicadors) pot arribar a ser 
molt elevat, i és tant més gran quant més petita és la comarca, més despoblada o més 
especialitzada des del punt de vista productiu. És a dir, no totes les comarques tenen 
índex sintètic per totes les seves ocupacions, sinó que en moltes, aquest no es pot 
calcular. 

 
Per a la FOAP, aquesta ordenació a nivell comarcal la fem servir per donar puntuació a les 
diferents especialitats formatives relacionades amb les ocupacions amb major índex sintètic.  

Font: 

https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/metodo
logia-i-taules-de-detall/metodologia 

 

https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/metodologia-i-taules-de-detall/metodologia
https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/metodologia-i-taules-de-detall/metodologia
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ANNEX III          Torna  

Habilitacions professionals dels Certificats de Professionalitat, a març 2021: 

Codi Nom especialitat 

AFDA0109 Guia per itineraris amb bicicleta 

AFDA0110 Condicionament físic en grup amb suport musical 

AFDA0209 Guia per itineraris eqüestres 

AFDA0210 Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent 

AFDA0211 Animació físic-esportiva i recreativa 

AFDA0310 Activitats de natació 

AFDA0311 Instrucció en ioga 

AFDA0411 Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat 

AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques 

AFDP0111 Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables 

AFDP0209 Socorrisme en espais aquàtics naturals 

AGAC0108 Cultius herbacis 

AGAF0108 Fructicultura 

AGAH0108 Horticultura i floricultura 

AGAJ0109 Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals 

AGAJ0308 Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius 

AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria 

AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes 

AGAO0308M Jardineria i restauració del paisatge 

AGAR0109 Gestió de repoblacions forestals i tractaments silvícoles 

AGAR0208 Repoblacions forestals i tractaments silvícoles 

AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de forests 

AGAU0108 Agricultura ecològica 

AGAU0110 Producció de llavors i plantes en viver 

AGAU0111 Maneig i manteniment de maquinària agrària 

AGAU0112 Producció i recol·lecció de bolets i tòfones 

AGAU0208 Gestió de la producció agrícola 

AGAU0210 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver 

AGAX0208 Activitats auxiliars en agricultura 

COMV0108 Activitats de venda 

ELEE0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

ELEE0209 Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i 
centres de transformació 

ELEE0410 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió 
de segona i tercera categoria i centres de transformació d'intempèrie 

ELEE0510 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies d'alta 
tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació d'interior 

ELES0108 Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis 

ENAE0308 Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques 

ENAE0508 Organització i projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques 
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Codi Nom especialitat 

ENAL0108 Gestió de l'operació en centrals termoelèctriques 

ENAS0110 Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i 
aparells de gas 

HOTI0108 Promoció turística local i informació al visitant 

IMAQ0110 Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport 

IMAQ0210 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de manutenció, elevació i transport 

IMAR0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques 

IMAR0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció 

IMAR0309 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions 
frigorífiques 

IMAR0408 Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques 

IMAR0409 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions 
de climatització i ventilació-extracció 

IMAR0509 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions 
calorífiques 

IMPE0209 Maquillatge integral 

MAPN0110 Activitats en pesca amb arts de fons i pesca de marisc, i en transport marítim 

MAPN0111 Pesca local 

MAPN0210 Activitats en pesca de palangre, arrossegament i cèrcol, i en transport marítim 

MAPN0211 Operacions de coordinació en coberta i parc de pesca 

MAPN0710 Observació de l'activitat i control de les captures d'un vaixell pesquer 

QUIE0208 Operacions en instal·lacions d'energia i de serveis auxiliars 

SANT0208 Trasllat sanitari 

SEAD0112 Vigilància, seguretat privada i protecció de persones 

SEAD0212 Vigilància, seguretat privada i protecció d'explosius 

SEAG0110 Serveis per al control de plagues 

SEAG0212 Manteniment higienicosanitari d'instal·lacions de proliferació de microorganismes nocius i 
la seva disseminació per aerosolització 

SEAG0311 Gestió de serveis per al control d'organisme nocius 

SSCB0209 Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil 

SSCB0211 Direcció i coordinació d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil 

SSCE0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació 

SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones al domicili 

SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 

TMVG0110 Planificació i control de l'àrea d'electromecànica 

TMVG0209 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles 

TMVG0310 Manteniment del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat de 
maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil 

TMVL0509 Pintura de vehicles 

TMVL0609 Planificació i control de l'àrea de carrosseria 

Font: Oficina de Certificació Professional. 
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/02_Persones/Vull-formar-me/
Certificats-de-professionalitat/quan-son.necessaris/Habilitacions_CP_OCP.pdf

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/02_Persones/Vull-formar-me/Certificats-de-professionalitat/quan-son.necessaris/Habilitacions_CP_OCP.pdf
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ANNEX IV Torna 

Els CPs Privats que s’han sol·licitat 4 vegades o més són: 

Codi Nom especialitat 

SEAD0112 Vigilància, seguretat privada i protecció de persones 

SEAD0212 Vigilància, seguretat privada i protecció d'explosius 

SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 

AFDA0311 Instrucció en ioga 

ELEE0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

COML0110 Activitats auxiliars de magatzem 

AFDA0210 Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent 

SEAG0110 Serveis per al control de plagues 

SSCE0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació 

SSCM0108 Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals 

HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina 

ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de 
telecomunicacions en edificis 

INAD0108 Operacions auxiliars d'elaboració a la indústria alimentària 

MAPN0712 Operacions portuàries de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord 

AFDP0209 Socorrisme en espais aquàtics naturals 

COMT0211 Activitats auxiliars de comerç 

HOTR0408 CUINA 

QUIM0109 Elaboració de productes farmacèutics i afins 

IMAR0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques 

ELEQ0111 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics 

ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 

HOTR0109 Operacions bàsiques de pastisseria 

ENAE0111 Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies 
renovables 

IMAI0108 Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica 

SANT0208 Trasllat sanitari 

Febrer 2022. 
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ANNEX V          Torna  

S’han prioritzat les especialitats formatives vinculades al Pla de Desenvolupament de 
Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO):  

Codi Nom especialitat 

ADGD09 Resiliència. Aplicació del model de resiliència al sector turístic 

ADGD116PO Gestió de compres informatitzada 

ADGD13 Gestor de producte digital 

ADGD14 Venda online a l'empresa: Xarxes socials i eines de comunicació 

ADGD353PO Transformació digital a les empreses de la comunicació publicitària presencial 

ADGD355PO Estratègia i nous models de negoci a l'era digital 

ADGG031PO Gestió informatitzada de vendes 

ADGG040PO Internet, xarxes socials i dispositius digitals  

ADGG111PO Conceptes bàsics de comerç electrònic 

AFDA0111 Fitness aquàtic i hidrocinèsia 

AFDA0112 Guia per barrancs secs o aquàtics 

AFDA0209 Guia per itineraris eqüestres en medi natural 

AFDA0211 Animació físic-esportiva i recreativa 

AFDA0212 Guia d'espeleologia 

AFDA0310 Activitats de natació 

AFDA0311 Instrucció en ioga 

AFDA0411 Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat 

AFDA0511 Operacions auxiliars en l'organització d'activitats i funcionament d'instal·lacions 
esportives 

AFDA0611 Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya 

AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques 

AFDP0111 Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables 

AFDP0209 Socorrisme en espais aquàtics naturals 

AFDP0211 Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics 

AGAF0108 Fructicultura 

AGAG0108 Producció avícola intensiva 

AGAG0208 Producció cunícula intensiva 

AGAH0108 Horticultura i floricultura 

AGAJ0108 Activitats auxiliars en floristeria 

AGAJ0109 Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals 

AGAJ0110 Activitats de floristeria 

AGAJ0208 Art floral i  gestió de les activitats de floristeria 

AGAJ0308 Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius 

AGAN0108 Ramaderia ecològica 

AGAN0208 Cria de cavalls 

AGAN0211 Apicultura 

AGAN0311 Gestió de la producció ramadera 

AGAP0108 Producció porcina de reproducció i cria 

AGAP0208 Producció porcina de recria i esquer 

AGAR0108 Aprofitaments forestals 

AGAR0109 Gestió de repoblacions forestals i tractaments silvícoles 

AGAR0110 Gestió d'aprofitaments forestals 

AGAR0111 Manteniment i millora de l'hàbitat cinegeticopiscícola 

AGAR0208 Repoblacions forestals i tractaments silvícoles 
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Codi Nom especialitat 

AGAR0209 Activitats auxiliars en aprofitaments forestals 

AGAR0211 Gestió dels aprofitaments cinegeticopiscícoles 

AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de forests 

AGAU0108 Agricultura ecològica 

AGAU0110 Producció de llavors i plantes en viver 

AGAU0111 Maneig i manteniment de maquinària agrària 

AGAU0112 Producció i recol·lecció de bolets i tòfones 

AGAU0208 Gestió de la producció agrícola 

AGAU0210 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver 

AGAU0211 Gestió de la producció i recol·lecció de bolets i tòfones 

AGAX0108 Activitats auxiliars en ramaderia 

AGAX0208 Activitats auxiliars en agricultura 

ARGT01DCP Auxiliar de magatzem de grans superfícies 

ARTA01DCP Mosso/a de magatzem i reposador/a 

COML01 Màrqueting digital & e-commerce per a l'automoció 

COML0109 Trànsit de mercaderies per carretera 

COML0110 Activitats auxiliars de magatzem 

COML02 Transformació logística en un entorn d'Indústria 4.0. 

COML0209 Organització del transport i la distribució 

COML0210 Gestió i control de l'aprovisionament 

COML0211 Gestió comercial i financera del transport per carretera 

COML03 Logística integral 

COML0309 Organització i gestió de magatzems 

COML05 Logística integral i logística inversa a la cadena de subministrament d’una 
empresa 

COML06 Últimes tecnologies de traçabilitat de productes i serveis 

COML07 Sistemes de planificació de rutes en els diferents sectors del transport 

COML09 Auditoria dels costos ocults en la logística 

COML18 Comerç exterior. Normativa internacional i duanes 

COML19 Anglès tècnic per a logística 

COML20 Activitats bàsiques de logística de magatzem 

COMM0110 Màrqueting i compravenda internacional 

COMM08 Màrqueting Digital per al posicionament del producte turístic propi de les 
Agències de Viatges 

COMM10 Xinès bàsic en activitats de venda i turisme 

COMM17 Gestió logística i e-Commerce Management per a Marketplaces 

COMM20 Rus bàsic en activitats de venda i turisme 

COMT01 Comerç i moda a Espanya 

COMT02 Gestió del punt de venda de moda 

COMT0210 Gestió administrativa i financera del comerç internacional 

COMT04 Assessorament d'imatge en el sector tèxtil 

COMT05 Visual merchandising i aparadorisme en el sector retail 

COMT06 Comportament del consumidor i responsabilitat social del màrqueting en el 
comerç 

COMT07 Gestió bàsica del magatzem 

COMT08 Planificació de l'aprovisionament i gestió d'estocs 

COMT09 Psicologia aplicada a les vendes 

COMT10 Tècniques de venda en el comerç 

COMT11 Gestió d'incidències del viatger. Fidelització del client 

COMT12 Adaptació i millora de les capacitats de venda i la reputació online en el sector 
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Codi Nom especialitat 

COMT13 Reptes per a les empreses: nova interacció amb el client i digitalització de la 
gestió 

COMT16 Procediments bàsics en l'atenció al client i e-commerce 

ELEE01 Xarxes Elèctriques Intel·ligents 

ELEE03 Instal·lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics (IRVE) 

ELEM0110 Desenvolupament de projectes de sistemes d'automatització industrial 

ELEQ01DCP Repartidor/a  domicili 

ELER07DCP Activitats auxiliars de magatzem per a persones amb discapacitat intel·lectual 

ELES02 Instal·lació i Integració de Sistemes IOT en Edificis Intel·ligents 

ENAA01 Ús eficient de l'aigua en el disseny i control del reg de jardins i zones verdes 

ENAA0112 Gestió de l'ús eficient de l'aigua 

ENAA02 Equipament i explotació d'instal·lacions 
de captació d'aigües subterrànies 

ENAC01 Emmagatzematge d'energia elèctrica 

ENAC0108 Eficiència energètica d'edificis 

ENAC02 Gestió de la demanda energètica 

ENAC03 Eines per a la Certificació Energètica d'Edificis 

ENAC04 Introducció a la generació distribuïda i instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic 

ENAC05 Gestió energètica en edificació 

ENAC07 Rehabilitació energètica en els sistemes passius dels edificis 

ENAC09 Gestió de comunitats energètiques locals 

ENAC10 Gestió energètica en sistemes industrials, edificis i equipaments 

ENAC11 Hidrogen verd: producció, conservació i aplicacions 

ENAC12 Planificació de negocis a la transició energètica 

ENAC13 Intervenció energètica a l'envolupant d'un edifici mitjançant sistemes passius 

ENAC14 Sistemes passius d'eficiència energètica a l'envolupant d'un edifici 

ENAC15 Eficiència energètica en instal·lacions d'aerotèrmia 

ENAE01 Muntatge i manteniment de parcs eòlics 

ENAE0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques 

ENAE0111 Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies 
renovables 

ENAE02 Tecnologies de les energies renovables 

ENAE0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques 

ENAE0308 Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques 

ENAE0408 Gestió del muntatge i manteniment de parcs eòlics 

ENAE05 Generació distribuïda i instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic 

ENAE0508 Organització i projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques 

ENAE06 Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'intercanvi geotèrmic en circuit tancat 

ENAE07 Operació i servei en parcs eòlics 

ENAE08 Sistemes fotovoltaics: nous dissenys, amidaments i materials 

ENAE09 Connexió a la xarxa i integració d'energia eòlica 

ENAE11 Projectes de producció i aplicacions bioenergètiques 

ENAE12 Gestió integral de microxarxes híbrides 

ENAE30 Tècnic/a de sistemes d'energies renovables 

ENAL01 Integració de tecnologies d'emmagatzematge 

ENAL0108 Gestió de l'operació en centrals termoelèctriques 

ENAL0110 Gestió de l'operació en centrals hidroelèctriques 

ENAL02 Operació i planificació de xarxes elèctriques intel·ligents 
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Codi Nom especialitat 

EOCB01 Bioconstrucció 

EOCB03 Construcció de pèrgoles solars fotovoltaiques 

EOCO04 Arquitectura tradicional bioclimàtica 

EOCO05 Tecnologies i sistemes a implementar en Smart-Cities. 

EOCO06 Diagnòstic i avaluació d'edificis saludables 

EOCO07 Aplicació de l'economia circular a la construcció 

EOCO092PO ESPECIALISTA A QGIS APLICAT AL MEDI AMBIENT 

FCOA07 Sensibilització en matèria de sostenibilitat 

FCOE01 Anglès elemental per al departament de pisos 

FCOE02 Atenció al client en anglès al servei de restauració 

FCOE03 Informació gastronòmica i documental en anglès 

FCOE05 Alemany per al turisme - transport aeri 

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 

FMEA0111 Muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes i equips d'aeronaus 

FMEA0211 Fabricació d'elements aeroespacials amb materials compostos 

FMEH13CCC Gestió de la producció en matriceria d'automoció 

FMEM01 Indústria 4.0 en el sector d'automoció 

FMEM02 Managers d'automoció 4.0: estratègia i coneixement de la transformació digital 

FMEM13 Disseny de peces mecàniques i impressió de prototips en 3D 

FMEM15 Vehicle connectat: impacte en les línies de muntatge 

HOTA01 Transmissió de confiança i seguretat sanitària: la recepció i atenció al client 

HOTA0108 Operacions bàsiques de pisos en allotjaments 

HOTA02 Innovació en les tècniques i procediments de neteja en allotjaments derivades 
de la Covid-19 

HOTA0208 Gestió de pisos i neteja en allotjaments 

HOTA03 Mobiliari i decoració en empreses d'activitats d'allotjament 

HOTA0308 Recepció en allotjaments 

HOTA04 Servei de recepció, atenció al client, facturació i caixa 

HOTA05 Gestió de reserves 

HOTA06 Tècniques de venda up selling 

HOTA07 Revenue management. Nivell de recepció 

HOTA08 Equips, maquinària, útils, eines i productes utilitzats en la neteja. Departament 
de pisos 

HOTA09 Operacions de neteja en apartaments turístics 

HOTA11 Operacions de llenceria i bugaderia en pisos 

HOTA12 Tècniques de neteja i operacions de posada a punt. Departament de pisos 

HOTA13 Plans de contingència en allotjaments i hostaleria al voltant de la Covid-19 

HOTA14 Confiança i seguretat en els establiments de restauració: la recepció i atenció al 
client 

HOTA15 Tecnologies que donen suport a la sostenibilitat en allotjaments turístics a l'era 
post Covid 

HOTA42DCP Activitats auxiliars de neteja en allotjaments turístics per a persones amb 
discapacitat 

HOTG0108 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments 

HOTG0208 Venda de productes i serveis turístics 

HOTI0108 Promoció turística local i informació al visitant 

HOTR01 Atenció al client en hostaleria 

HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina 

HOTR0110 Direcció i producció en cuina 

HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar 
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Codi Nom especialitat 

HOTR03 Elaboracions senzilles de cuina, plats combinats, tapes, pinxos i canapès 

HOTR0308 Operacions bàsiques de catering 

HOTR0309 Direcció en restauració 

HOTR04 Guarnicions i presentacions culinàries 

HOTR0408 Cuina 

HOTR0409 Gestió de processos de serveis en restauració 

HOTR05 Tècniques culinàries: Elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions: salses, 
fons, farses, guarnicions 

HOTR0508 Serveis de bar i cafeteria 

HOTR0509 Rebosteria 

HOTR06 Preparacions culinàries a base de carns 

HOTR0608 Serveis de restaurant 

HOTR07 Preparacions culinàries a base de peixos i marisc 

HOTR08 Preparacions culinàries a base de aus, caça i despulles 

HOTR09 Preparacions culinàries a base de llegums seques 

HOTR11 Preparacions culinàries a base d'ous 

HOTR12 Preparacions culinàries a base d'arrossos 

HOTR13 Preparacions culinàries a base d'hortalisses 

HOTR14 Disseny, Planificació i Elaboració de menús per a població infantil 

HOTR15 Disseny, Planificació i Elaboració de menús per a població adulta 

HOTR16 Servei de menjars a barra i sala 

HOTR17 Servei de begudes a barra i sala 

HOTR18 Elaboracions Gastronòmiques a la vista del client. Plats minut 

HOTR19 Desespinar i trinxat de peixos i marisc 

HOTR21 Trinxat de carns i aus 

HOTR22 Pelat i tallat de fruites vista al client 

HOTR24 Prevenció de riscos psicosocials derivats de l'atenció al client en crisi sanitària 

HOTR25 Mesures preventives en el repartiment i recollida de comandes en activitats de 
restauració 

HOTR26 Serveis bàsics de barres i sala a la restauració 

HOTR27 Preparació i presentació de begudes 

HOTR27DCP Auxiliar d’hostaleria i neteja 

HOTR28 Disseny d'ofertes gastronòmiques: menús, cartes, banquets i altres 

HOTR29 Operacions bàsiques d'aprovisionament i conservació culinàries 

HOTR29DCP Operacions auxiliars de restauració per a persones amb discapacitat 

HOTR31 Neteja i manteniment d'instal·lacions i equips en cuina 

HOTR32 Aprovisionament a la restauració 

HOTR33 Preparació per al servei en cuines 

HOTR34 Preservei a Restauració 

HOTR35 Noves tècniques de neteja i desinfecció a la restauració 

HOTR36 Elaboracions de base i mètodes de cuinat. Salses i fons 

HOTR37 Atenció al client a la restauració 

HOTR38 Bones pràctiques ambientals a l'hostaleria 

HOTR39 Oportunitats i debilitats de l'hostaleria davant la Covid-19 

HOTR43 Comunicació al client de la informació sobre al·lèrgens 

HOTR44 Procediments de sala a la restauració - protecció global davant la Covid 19 

HOTR45 Cuina tradicional espanyola 

HOTR46 Cuina de temporada 

HOTR47 Bufet. Una nova perspectiva 

HOTR48 Terminologia específica del restaurant en anglès 
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Codi Nom especialitat 

HOTR49 Estratègies per mantenir el negoci: optimitzar l'espai 

HOTR51 Cuina i restauració bàsica 

HOTR52 Assistència polivalent en barra i sala 

HOTR53 El cafè des de l'origen a la tassa 

HOTR54 Postres d'avantguarda 

HOTR55 Procediments bàsics al servei de cuina 

HOTR56 Procediments bàsics al servei de sala 

HOTT01 Accions bàsiques davant de la COVID-19 en Turisme i Hostaleria 

HOTT02 Tecnologies que donen suport a l'economia circular en allotjaments turístics a 
l'era post Covid 

HOTT04 Tancament d'operacions de venda al sector d'agències de viatges 

HOTT06 Gestió multicanal a les agències de viatges 

HOTU0109 Allotjament rural 

HOTU0111 Guarda de refugis i albergs de muntanya 

IFCD0111 Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió 

IFCD0112 Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals 

IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web 

IFCD0211 Sistemes de gestió d'informació 

IFCM0110 Operació en sistemes de comunicacions de veu i dades 

IFCM0310 Gestió de xarxes de veu i dades 

IFCM0410 Gestió i supervisió d'alarmes en xarxes de comunicacions 

IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics 

IFCT0109 Seguretat dels sistemes d'informació 

IFCT0110 Operació de xarxes departamentals 

IFCT0209 Sistemes microinformàtics 

IFCT0210 Operació de sistemes informàtics 

IFCT0309 Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics 

IFCT0310 Administració de bases de dades 

IFCT0409 Implantació i gestió d'elements informàtics en sistemes domòtics/immòtics, de 
control d'accessos i presència, i de videovigilància 

IFCT0410 Administració i disseny de xarxes departamentals 

IFCT0509 Administració de serveis d'internet 

IFCT0510 Gestió de sistemes informàtics 

IFCT0609 Programació de sistemes informàtics 

IFCT0610 Administració i programació en sistemes de planificació de recursos 
empresarials i de gestió de relacions amb clients 

IMAI01DCP Disseny de pàgina web 

IMAR12 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de aerotèrmia aplicades a la 
climatització 

IMAR13 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de geotèrmia i energia solar aplicades a 
la climatització 

INAD02 Higiene i Seguretat alimentària contra la COVID-19 a les empreses de restauració 
i turisme 

INAF0108 Fleca i Brioixeria 

INAF0109 Pastisseria i confiteria 

INAH02 Elaboració de productes BIO en la indústria de begudes 

INAQ0108 Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria 
alimentària 

MAPU0110 Producció de viver en aqüicultura 
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Codi Nom especialitat 

MAPU0111 Gestió de la producció de viver en aqüicultura 

MAPU0112 Manteniment d'instal·lacions en aqüicultura 

MAPU0209 Activitats d'engreixament d'espècies aqüícoles 

MAPU0210 Gestió de la producció d'engreix en aqüicultura 

QUIA01 Assaigs no destructius en plantes industrials 

QUIA0108 Assaigs físics i fisicoquímics 

QUIA0110 Organització i control d'assaigs no destructius 

QUIA0111 Anàlisi biotecnològica 

QUIA0112 Organització i control d'assaigs destructius de caracterització de materials i 
productes 

QUIA0208 Assaigs microbiològics i biotecnològics 

QUIA10 Supervisor d'instal•lacions radioactives especialitat radiografia industrial i 
control de processos 

QUIA20 Operador d'Instal·lacions Radioactives. Especialitat Radiografia Industrial i 
Control de Processos 

QUIB0108 Gestió i control de planta química 

QUIE01 Comissionat i posada en marxa de plantes químiques. 

QUIE0108 Operacions bàsiques en planta química 

QUIE0109 Organització i control dels processos de química transformadora 

QUIE0111 Organització i control de processos i realització de serveis biotecnològics 

QUIE02 Indústria 4.0 i digitalització en la indústria química 

QUIE03 Sistema de millora contínua LEAN a la indústria química 

QUIE0308 Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics 

QUIE04 Control estadístic de la producció en plantes químiques 

QUIE0408 Operacions de moviments i lliuraments de productes en la indústria química 

QUIL0108 Anàlisi química 

QUIM0109 Elaboració de productes farmacèutics i afins 

QUIM0110 Organització i control de la fabricació de productes farmacèutics i afins 

QUIM0210 Organització i control del condicionat de productes farmacèutic i afins 

QUIM0309 Operacions de condicionament de productes farmacèutics i afins 

QUIO0109 Preparació de pastes papereres 

QUIO0110 Recuperació de lleixius negres i energia 

QUIO0112 Fabricació de pastes químiques i/o semiquímiques 

QUIO0212 Control del producte de pasta i paper 

QUIT01 Impressió 3D en la indústria 

QUIT0109 Operacions de transformació de polímers termostables i els seus compostos 

QUIT0110 Organització i control de la transformació de polímers termostables i els seus 
compostos 

QUIT02 Operacions bàsiques de fabricació d'elements industrials amb materials 
compostos 

QUIT0209 Operacions de transformació de polímers termoplàstics 

QUIT03 Eines per al control de la qualitat a la Indústria del Plàstic 

QUIT0309 Operacions de transformació de cautxú 

QUIT04 Models de sistemes de manteniment eficaços per a processos de producció 

QUIT0409 Organització i control de la transformació de cautxú 

QUIT0509 Organització i control de la transformació de polímers termoplàstics 

SANP01 Disseny, Planificació i Elaboració de menús per a la tercera edat i 
característiques associades 

SANP0108 Tanatopràxia 

SANP01DCP Composició i edició informàtiques 

SANP02 Disseny, Planificació i Elaboració de menús per a població hospitalària 
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Codi Nom especialitat 

SANS01 Rastreig en COVID-19: vigilància epidemiològica de casos i contactes 

SANT0108 Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes 

SANT0208 Trasllat sanitari 

SEAD0411 Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i recolzament a 
contingències en el medi natural i rural 

SEAD0511 Coordinació d'operacions en incendis forestals i suport a contingències en el 
medi natural i rural 

SEAG01 Petjada de Carboni de producte i Organització 

SEAG0108 Gestió de residus urbans i industrials 

SEAG0109 Interpretació i educació ambiental 

SEAG0110 Serveis per al control de plagues 

SEAG0111 Control de la contaminació atmosfèrica 

SEAG0112 Control de sorolls, vibracions i aïllament acústic 

SEAG02 Models de Negoci en l'Economia Circular 

SEAG0210 Operació d'estacions de tractament d'aigües 

SEAG0211 Gestió ambiental  

SEAG03 Conscienciació en sostenibilitat- sector aviació 

SEAG0309 Control i protecció del medi natural 

SEAG05 Operacions bàsiques de recollida i tractament de residus municipals i industrials 

SEAG06 El residu plàstic de rebuig com a model 
de negoci en economia circular 

SEAG13 Canvi climàtic i empremta de carboni 

SSCB01 Disseny i gestió de projectes culturals 

SSCB0109 Dinamització comunitària 

SSCB0110 Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals 

SSCB02 Coordinació i suport a la direcció de recursos i serveis adreçats a la gent gran 

SSCB0209 Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil 

SSCB0211 Direcció i coordinació d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil 

SSCB03 Activitats al lleure i temps lliure 

SSCE0109 Informació juvenil 

SSCE0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació 

SSCE0111 Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat 

SSCE0112 Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres 
educatius 

SSCE0212 Promoció per la igualtat efectiva de dones i homes 

SSCG01 Atenció sociosanitària a persones dependents amb Alzheimer o altres demències 
en institucions socials 

SSCG0109 Inserció laboral de persones amb discapacitat 

SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència 

SSCG0112 Promoció i participació de la comunitat sorda 

SSCG02 Intervenció de l'ocupació domèstica en la cura de persones grans 

SSCG0209 Mediació comunitària 

SSCG0211 Mediació entre la persona sordcega i la comunitat 

SSCG03 Atenció integrada en les cures professionals a la persona amb malaltia crònica 

SSCG04 Atenció integral i centrada en la persona per a professionals de centres de 
serveis socials 

SSCG05 Atenció integral i centrada en la persona per a professionals dels serveis socials 
de base i atenció domiciliària 
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Codi Nom especialitat 

SSCG06 Atenció integral i centrada en la persona per a professionals d'atenció 
continuada en centres i domicilis 

SSCG07 Atenció integral i centrada en la persona per a 
professionals de serveis generals en 
centres de serveis socials 

SSCG09 Atenció terapèutica ocupacional domiciliària i en centres 

SSCG10 Coordinació i gestió de serveis d'atenció domiciliària 

SSCG11 Atenció especialitzada a persones dependents amb Trastorn de l´Espectre de 
l´Autisme 

SSCG12 Procediments bàsics a l'atenció sociosanitària 

SSCI0109 Treball Domèstic 

SSCI0209 Gestió i organització d'equips de neteja 

SSCL12DCP Auxiliar serveis de neteja 

SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones al domicili 

SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 

TCPF0412 Assistència tècnica en la logística dels processos d'externalització de la producció 
tèxtil, pell i confecció 

TMVB0111 Manteniment dels sistemes mecànics de material rodador ferroviari 

TMVB0211 Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de material rodador ferroviari 

TMVC44 Transport de mercaderies per carretera (CAP) 

TMVG01 Curs sobre manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats 
destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles 

TMVG0109 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles 

TMVG0110 Planificació i control de l'àrea d'electromecànica 

TMVG02 Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics 

TMVG0209 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles 

TMVG0210 Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, 
d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i eines 

TMVG03 Manteniment bàsic de vehicles híbrids i elèctrics 

TMVG0309 Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles 
automòbils 

TMVG0310 Manteniment del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat 
de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil 

TMVG04 Diagnosi i comprovació de sistemes anticontaminants de l'automòbil amb motor 
de gasolina 

TMVG0409 Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars 

TMVG05 Comprovació i diagnosi del vehicle elèctric 

TMVG06 Estructura i funcionament del vehicle elèctric 

TMVG07 Electrificació de vehicles híbrids i elèctrics 

TMVG08 Sistemes avançats d'assistència a la conducció (ADAS) 

TMVG09 Vehicles Elèctrics 

TMVG10 Tecnologies del Vehicle Connectats 

TMVG11 Sistemes ADAS per als Vehicles 

TMVG12 Manteniment de bicicletes i vehicles de  
mobilitat urbana o personal 

TMVG13 Diagnosi d'avaries grup motor 

TMVI01 Investigació i reconstrucció d'accidents de trànsit 

TMVI0108 Conducció d'autobusos 

TMVI0112 Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes 
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Codi Nom especialitat 

TMVI02 Formació específica per a conductors professionals: mobilitzacions de càrregues 
i idiomes 

TMVI0208 Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera 

TMVI03 Formació integral per a conductors professionals de mercaderies per carretera 

TMVI04 Mesures de reactivació i renovació del sector del transport 

TMVI05 Adequació dels processos de treball en transport després de la crisi sanitària 
Covid 19 

TMVI06 Mobilitat intel·ligent per a un futur post-covid 19 

TMVI09 Tècniques de conducció eficient 

TMVI10 Conducció amb cotxe híbrid i elèctric 

TMVI11 Prevenció de riscos laborals in itinere i en missió 

TMVI12 Sistema d'Ajuda a la Conducció - ADAS 

TMVI13 Conducció per a repartiment amb motocicleta i ciclomotor 

TMVL0109 Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles 

TMVL0209 Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles 

TMVL0309 Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles 

TMVL0409 Embelliment i decoració de superfícies de vehicles 

TMVL0509 Pintura de vehicles 

TMVL06 Construcció de peces d'automoció amb materials compostos d'última generació 

TMVL0609 Planificació i control de l'àrea de carrosseria 

TMVO0109 Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic 

TMVO0212 Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en aeroports 

 

Font: elaborat pel Servei de Formació Professional per a la Inserció Laboral a partir del Pla de 
Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació 2021-2022 (PDPO). 
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ANNEX VI           Torna 

Especialitats prioritzades d’acord amb la Nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al 
Empleo 2021-2024, i segons l’Informe de prospecció i detecció de necessitats formatives 2021 
de l’Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal:  

Codi Nom especialitat 

ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria 

ADGD0110 Assistència en la gestió dels procediments tributaris 

ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans 

ADGD0210 Creació i gestió de microempreses 

ADGD0308 Activitats de gestió administrativa 

ADGG0108 Assistència a la direcció 

ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client 

ADGG0308 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines 

ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 

ADGG0508 Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents 

ADGN0108 Finançament d'empreses 

ADGN0110 Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades 

ADGN0208 Comercialització i administració de productes i serveis financers 

ADGN0210 Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars 

AGAC0108 Cultius herbacis 

AGAF0108 Fructicultura 

AGAG0108 Producció avícola intensiva 

AGAG0208 Producció cunícula intensiva 

AGAH0108 Horticultura i floricultura 

AGAJ01 Procediments bàsics en serveis de jardineria 

AGAJ0108 Activitats auxiliars en floristeria 

AGAJ0109 Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals 

AGAJ0110 Activitats de floristeria 

AGAJ012PO Tècniques bàsiques en art floral 

AGAJ0208 Art floral i  gestió de les activitats de floristeria 

AGAJ0308 Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius 

AGAN0108 Ramaderia ecològica 

AGAN0112 Assistència en els controls sanitaris en escorxadors, establiments de manipulació de 
caça i sales  d'especejament  

AGAN0211 Apicultura 

AGAN0311 Gestió de la producció ramadera 

AGAO53DCP Activitats auxiliars en agricultura ecològica per a persones amb discapacitat 

AGAP0108 Producció porcina de reproducció i cria 

AGAP0208 Producció porcina de recria i esquer 

AGAR01 Extracció resinera mecanitzada 

AGAR0108 Aprofitaments forestals 

AGAR0109 Gestió de repoblacions forestals i tractaments silvícoles 

AGAR0110 Gestió d'aprofitaments forestals 

AGAR0111 Manteniment i millora de l'hàbitat cinegeticopiscícola 

AGAR0208 Repoblacions forestals i tractaments silvícoles 

AGAR0209 Activitats auxiliars en aprofitaments forestals 

AGAR0211 Gestió dels aprofitaments cinegeticopiscícoles 

AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de forests 

AGAU01 Olivicultura de precisió 

AGAU0108 Agricultura ecològica 
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Codi Nom especialitat 

AGAU0110 Producció de llavors i plantes en viver 

AGAU0111 Maneig i manteniment de maquinària agrària 

AGAU0112 Producció i recol·lecció de bolets i tòfones 

AGAU01DCP Activitats auxiliars agrícoles per a persones amb discapacitat 

AGAU02 Noves varietats d'olivera adaptades a l'olivar en tanca 

AGAU0208 Gestió de la producció agrícola 

AGAU0210 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver 

AGAU0211 Gestió de la producció i recol·lecció de bolets i tòfones 

AGAU03 Recollida del xampinyó 

AGAU29 Cultius hidropònics en hivernacles d'alta tecnologia 

AGAX0108 Activitats auxiliars en ramaderia 

AGAX0208 Activitats auxiliars en agricultura 

COMM0110 Màrqueting i compravenda internacional 

COMM0111 Assistència a la investigació de mercats 

COMM0112 Gestió de màrqueting i comunicació 

COMP0108 Implantació i animació d'espais comercials 

COMT0110 Atenció al client, consumidor i usuari 

COMT0111 Gestió comercial immobiliària 

COMT0112 Activitats de gestió del petit comerç 

COMT0210 Gestió administrativa i financera del comerç internacional 

COMT0211 Activitats auxiliars de comerç 

COMT0311 Control i formació en consum 

COMT0411 Gestió comercial de vendes 

COMV0108 Activitats de venda 

ELEE01 Xarxes Elèctriques Intel·ligents 

ELEE03 Instal·lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics (IRVE) 

ELES0111 Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia 

ELES02 Instal·lació i Integració de Sistemes IOT en Edificis Intel·ligents 

ENAA01 Ús eficient de l'aigua en el disseny i control del reg de jardins i zones verdes 

ENAA0112 Gestió de l'ús eficient de l'aigua 

ENAA02 Equipament i explotació d'instal·lacions 
de captació d'aigües subterrànies 

ENAC01 Emmagatzematge d'energia elèctrica 

ENAC0108 Eficiència energètica d'edificis 

ENAC02 Gestió de la demanda energètica 

ENAC03 Eines per a la Certificació Energètica d'Edificis 

ENAC04 Introducció a la generació distribuïda i instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic 

ENAC05 Gestió energètica en edificació 

ENAC07 Rehabilitació energètica en els sistemes passius dels edificis 

ENAC09 Gestió de comunitats energètiques locals 

ENAC10 Gestió energètica en sistemes industrials, edificis i equipaments 

ENAC11 Hidrogen verd: producció, conservació i aplicacions 

ENAC12 Planificació de negocis a la transició energètica 

ENAC13 Intervenció energètica a l'envolupant d'un edifici mitjançant sistemes passius 

ENAC14 Sistemes passius d'eficiència energètica a l'envolupant d'un edifici 

ENAC15 Eficiència energètica en instal·lacions d'aerotèrmia 

ENAE01 Muntatge i manteniment de parcs eòlics 

ENAE0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques 

ENAE0111 Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies 
renovables 

ENAE02 Tecnologies de les energies renovables 
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Codi Nom especialitat 

ENAE0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques 

ENAE0308 Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques 

ENAE0408 Gestió del muntatge i manteniment de parcs eòlics 

ENAE05 Generació distribuïda i instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic 

ENAE0508 Organització i projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques 

ENAE06 Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'intercanvi geotèrmic en circuit tancat 

ENAE07 Operació i servei en parcs eòlics 

ENAE08 Sistemes fotovoltaics: nous dissenys, amidaments i materials 

ENAE09 Connexió a la xarxa i integració d'energia eòlica 

ENAE11 Projectes de producció i aplicacions bioenergètiques 

ENAE12 Gestió integral de microxarxes híbrides 

ENAE30 Tècnic/a de sistemes d'energies renovables 

ENAL01 Integració de tecnologies d'emmagatzematge 

ENAL0108 Gestió de l'operació en centrals termoelèctriques 

ENAL0110 Gestió de l'operació en centrals hidroelèctriques 

ENAL02 Operació i planificació de xarxes elèctriques intel·ligents 

ENAS0108 Muntatge i manteniment de xarxes de gas 

ENAT0108 Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua 

EOCB01 Bioconstrucció 

EOCB0208 Operacions auxiliars de paleta d'obra de fàbrica i de cobertes 

EOCB0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització 

EOCB03 Construcció de pèrgoles solars fotovoltaiques 

EOCH0108 Operacions de formigó 

EOCJ0311 Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció 

EOCO04 Arquitectura tradicional bioclimàtica 

EOCO05 Tecnologies i sistemes a implementar en Smart-Cities. 

EOCO06 Diagnòstic i avaluació d'edificis saludables 

EOCO07 Aplicació de l'economia circular a la construcció 

EOCO092PO ESPECIALISTA A QGIS APLICAT AL MEDI AMBIENT 

FCOA07 Sensibilització en matèria de sostenibilitat 

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 

FMEC0110 Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG 

FMEC02 Reparació i soldadura de contenidors de metall i de plàstic 

FMEC0210 Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG 

FMEE0208 Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial 

FMEH0109 Mecanització per arrencament de ferritja 

FMEH0209 Mecanització per tall i conformat 

FMEH0409 Mecanització per abrasió, electroerosió i procediments especials 

FMEL53 Constructor/a, soldador/a d'estructures metàl·liques d'acer 

IMAI01DCP Disseny de pàgina web 

IMAQ0108 Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial 

IMAR12 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de aerotèrmia aplicades a la climatització 

IMAR13 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de geotèrmia i energia solar aplicades a la 
climatització 

IMPE01 Atenció i procediments bàsics en serveis d'estètica 

IMPE0108 Serveis auxiliars d'estètica 

IMPE0110 Massatges estètics i tècniques sensorials associades 

IMPE0210 Tractaments estètics 

IMPP0108 Cures estètiques de mans i peus 

IMPP0208 Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge 

IMPQ01 Atenció i procediments bàsics en serveis de perruqueria 
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Codi Nom especialitat 

IMPQ0108 Serveis auxiliars de perruqueria 

IMPQ0109 Perruqueria tècnic-artística 

IMPQ0208 Perruqueria 

IMPQ0308 Tractaments capil·lars estètics 

INAH02 Elaboració de productes BIO en la indústria de begudes 

SANP01DCP Composició i edició informàtiques 

SANT0108 Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes 

SANT0208 Trasllat sanitari 

SEAD0411 Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i recolzament a contingències en 
el medi natural i rural 

SEAD0511 Coordinació d'operacions en incendis forestals i suport a contingències en el medi 
natural i rural 

SEAG01 Petjada de Carboni de producte i Organització 

SEAG0108 Gestió de residus urbans i industrials 

SEAG0109 Interpretació i educació ambiental 

SEAG0110 Serveis per al control de plagues 

SEAG0111 Control de la contaminació atmosfèrica 

SEAG0112 Control de sorolls, vibracions i aïllament acústic 

SEAG02 Models de Negoci en l'Economia Circular 

SEAG0210 Operació d'estacions de tractament d'aigües 

SEAG0211 Gestió ambiental  

SEAG03 Conscienciació en sostenibilitat- sector aviació 

SEAG0309 Control i protecció del medi natural 

SEAG05 Operacions bàsiques de recollida i tractament de residus municipals i industrials 

SEAG06 El residu plàstic de rebuig com a model 
de negoci en economia circular 

SEAG13 Canvi climàtic i empremta de carboni 

SSCB0209 Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil 

SSCB0211 Direcció i coordinació d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil 

SSCE0109 Informació juvenil 

SSCE0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació 

SSCE0111 Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat 

SSCE0112 Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius 

SSCE0212 Promoció per la igualtat efectiva de dones i homes 

SSCG0109 Inserció laboral de persones amb discapacitat 

SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència 

SSCG0112 Promoció i participació de la comunitat sorda 

SSCG0209 Mediació comunitària 

SSCG0211 Mediació entre la persona sordcega i la comunitat 

SSCG03 Atenció integrada en les cures professionals a la persona amb malaltia crònica 

SSCI0109 Treball Domèstic 

SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones al domicili 

SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 

TMVG02 Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics 

TMVG0209 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles 

TMVG03 Manteniment bàsic de vehicles híbrids i elèctrics 

TMVG05 Comprovació i diagnosi del vehicle elèctric 

TMVG06 Estructura i funcionament del vehicle elèctric 

TMVL01 Soldadura TIG per acer carboni 

TMVL02 Soldadura TIG per acer inoxidable 

TMVL03 Soldadura TIG per alumini 
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Codi Nom especialitat 

TMVL04 Soldadura TIG per a automoció 

 

Font: elaborat pel Servei de Formació Professional per a la Inserció Laboral a partir de l’EEAAE 2021-

2024 i de l’Informe de prospección y detección de necesidades formativas 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-prospeccion-deteccion-necesidades-formativas.html
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ANNEX VII a 

Nivell codi esp CP Certificat de professionalitat Títol FP_ Codi E. Títol FP codi esp CFG 

3 ADGD0108 
Gestió comptable i gestió administrativa per a 
auditoria 

CFGS Administració i 
finances CFGS Administració i finances CFPS    AGB0 

3 ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans 
CFGS Administració i 
finances CFGS Administració i finances CFPS    AGB0 

2 ADGD0308 Activitats de gestió administrativa 
CFGM Gestió 
administrativa CFGM Gestió administrativa CFPM    AG10 

2 ADGG0208 
Activitats administratives en la relació amb el 
client 

CFGM Gestió 
administrativa CFGM Gestió administrativa CFPM    AG10 

3 ADGG0308 
Assistència documental i de gestió en 
despatxos i oficines 

CFGS Administració i 
finances CFGS Administració i finances CFPS    AGB0 

3 ADGN0108 Finançament d'empreses 
CFGS Administració i 
finances CFGS Administració i finances CFPS    AGB0 

2 AFDA0109 Guia per itineraris amb bicicleta 
CFGM Guia en el medi 
natural i de temps lliure CFGM Guia en el medi natural i de temps lliure CFPM    AE10 

3 AFDA0110 
Condicionament físic en grup amb suport 
musical 

CFGS Ensenyament i 
Animació socioesportiva CFGS Ensenyament i Animació socioesportiva CFPS    AEA0 

2 AFDA0209 Guia per itineraris eqüestres en medi natural 
CFGM Guia en el medi 
natural i de temps lliure CFGM Guia en el medi natural i de temps lliure CFPM    AE10 

3 AFDA0211 Animació fisioesportiva i recreativa 
CFGS Ensenyament i 
Animació socioesportiva CFGS Ensenyament i Animació socioesportiva CFPS    AEA0 

3 AFDA0310 Activitats de natació 
CFGS Ensenyament i 
Animació socioesportiva CFGS Ensenyament i Animació socioesportiva CFPS    AEA0 

2 AFDA0611 Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya 
CFGM Guia en el medi 
natural i de temps lliure CFGM Guia en el medi natural i de temps lliure CFPM    AE10 

2 AFDP0209 Socorrisme en espais aquàtics naturals 
CFGM Guia en el medi 
natural i de temps lliure CFGM Guia en el medi natural i de temps lliure CFPM    AE10 

3 COML0211 
Gestió comercial i financera del transport per 
carretera 

CFGS Màrqueting i 
publicitat CFGS Màrqueting i publicitat CFPS    CMD0 

3 COML0309 Organització i gestió de magatzems CFGM Activitats comercials CFGM Activitats comercials CFPM    CM10 
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3 COMM0111 Assistència a la investigació de mercats 
CFGS Màrqueting i 
publicitat CFGS Màrqueting i publicitat CFPS    CMD0 

3 COMM0112 Gestió del màrqueting i de la comunicació 
CFGS Màrqueting i 
publicitat CFGS Màrqueting i publicitat CFPS    CMD0 

3 COMT0110 
Atenció al/la client/a consumidor/a i/o 
usuari/ària 

CFGS Màrqueting i 
publicitat CFGS Màrqueting i publicitat CFPS    CMD0 

3 COMT0111 Gestió comercial immobiliària CFGM Activitats comercials CFGM Activitats comercials CFPM    CM10 

2 COMT0112 Activitats de gestió del petit comerç CFGM Activitats comercials CFGM Activitats comercials CFPM    CM10 

2 COMV0108 Activitats de venda CFGM Activitats comercials CFGM Activitats comercials CFPM    CM10 

3 ELEM0110 
Desenvolupament de projectes de sistemes 
d'automatització industrial 

CFGS Tècnic superior en 
automatització i robòtica 
industrial CFGS 

Tècnic superior en automatització i robòtica 
industrial CFPS    EEB0 

3 ELEM0210 

Gestió i supervisió del muntatge i 
manteniment de sistemes d’automatització 
industrial 

CFGS Tècnic superior en 
automatització i robòtica 
industrial CFGS 

Tècnic superior en automatització i robòtica 
industrial CFPS    EEB0 

2 ELEM0311 
Muntatge i manteniment de sistemes 
d'automatització industrial 

CFGM Tècnic en 
manteniment 
electromecànic CFGM Tècnic en manteniment electromecànic CFPM    IM10 

2 ENAE0108 
Muntatge i manteniment d'instal·lacions 
solars fotovoltaiques 

CFGM Instal·lacions 
elèctriques i automàtiques CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques CFPM    EE10 

2 FMEE0208 
Muntatge i posada en marxa de béns d'equip 
i maquinària industrial 

CFGM Tècnic en 
manteniment 
electromecànic CFGM Tècnic en manteniment electromecànic CFPM    IM10 

2 HOTR0408 Cuina CFGM Cuina i gastronomia CFGM Cuina i gastronomia CFPM    HT10 

2 HOTR0509 Rebosteria CFGM Cuina i gastronomia CFGM Cuina i gastronomia CFPM    HT10 

3 IFCD0111 
Programació en llenguatges estructurals 
d'aplicacions de gestió 

CFGS Desenvolupament 
aplicacions web CFGS Desenvolupament aplicacions web CFPS    ICC0 

3 IFCD0111 
Programació en llenguatges estructurals 
d'aplicacions de gestió 

CFGS Desenvolupament 
d'aplicacions 
multiplataforma CFGS 

Desenvolupament d'aplicacions 
multiplataforma CFPS    ICB0 

3 IFCD0112 
Programació en llenguatges orientats a 
objectes i bases de dades relacionals 

CFGS Desenvolupament 
aplicacions web CFGS Desenvolupament aplicacions web CFPS    ICC0 
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3 IFCD0112 
Programació en llenguatges orientats a 
objectes i bases de dades relacionals 

CFGS Desenvolupament 
d'aplicacions 
multiplataforma CFGS 

Desenvolupament d'aplicacions 
multiplataforma CFPS    ICB0 

3 IFCD0210 
Desenvolupament d'aplicacions amb 
tecnologies web 

CFGS Administració de 
sistemes informàtics a la 
xarxa CFGS 

Administració de sistemes informàtics a la 
xarxa CFPS    ICA0 

3 IFCD0210 
Desenvolupament d'aplicacions amb 
tecnologies web 

CFGS Desenvolupament 
aplicacions web CFGS Desenvolupament aplicacions web CFPS    ICC0 

2 IFCT0110 Operació de xarxes departaments 
CFGM Sistemes 
microinformàtics i xarxes CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes CFPM    IC10 

2 IFCT0209 Sistemes microinformàtics 
CFGM Sistemes 
microinformàtics i xarxes CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes CFPM    IC10 

2 IFCT0210 Operació de sistemes informàtics 
CFGM Sistemes 
microinformàtics i xarxes CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes CFPM    IC10 

2 IFCT0309 
Muntatge i reparació de sistemes 
microinformàtics 

CFGM Sistemes 
microinformàtics i xarxes CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes CFPM    IC10 

3 IFCT0310 Administració de bases de dades 

CFGS Administració de 
sistemes informàtics a la 
xarxa CFGS 

Administració de sistemes informàtics a la 
xarxa CFPS    ICA0 

3 IFCT0509 Administració de serveis d'internet 

CFGS Administració de 
sistemes informàtics a la 
xarxa CFGS 

Administració de sistemes informàtics a la 
xarxa CFPS    ICA0 

3 IFCT0510 Gestió de sistemes informàtics 

CFGS Administració de 
sistemes informàtics a la 
xarxa CFGS 

Administració de sistemes informàtics a la 
xarxa CFPS    ICA0 

3 IFCT0609 Programació de sistemes informàtics 

CFGS Desenvolupament 
d'aplicacions 
multiplataforma CFGS 

Desenvolupament d'aplicacions 
multiplataforma CFPS    ICB0 

3 IFCT0610 

Administració i programació en sistemes de 
planificació de recursos empresarials i de 
gestió de relacions amb clients 

CFGS Desenvolupament 
d'aplicacions 
multiplataforma CFGS 

Desenvolupament d'aplicacions 
multiplataforma CFPS    ICB0 

2 IMAQ0108 
Manteniment i muntatge mecànic d'equip 
industrial 

CFGM Tècnic en 
manteniment 
electromecànic CFGM Tècnic en manteniment electromecànic CFPM    IM10 
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2 IMPP0108 Cures estètiques de mans i peus CFGM Estètica i bellesa CFGM Estètica i bellesa CFPM    IP20 

2 IMPP0208 
Serveis estètics d'higiene, depilació i 
maquillatge CFGM Estètica i bellesa CFGM Estètica i bellesa CFPM    IP20 

2 INAF0108 Fleca i brioixeria CFGM Cuina i gastronomia CFGM Cuina i gastronomia CFPM    HT10 

2 INAF0109 Pastisseria i confiteria CFGM Cuina i gastronomia CFGM Cuina i gastronomia CFPM    HT10 

3 SANP0108 Tanatopràxia 
CFGS Anatomia patològica i 
citodiagnòstic CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic CFPS    SAC0 

2 SANT0108 
Atenció sanitària a múltiples Víctimes i 
catàstrofes 

CFGM Emergències 
sanitàries CFGM Emergències sanitàries CFPM    SA30 

2 SANT0208 Trasllat sanitari 
CFGM Emergències 
sanitàries CFGM Emergències sanitàries CFPM    SA30 

3 SSCB0109 Dinamització comunitària CFGS Integració social CFGS Integració social CFPS    SCC0 

2 SSCB0209 
Dinamització d'activitats de temps lliure 
educatiu, infantil i juvenil 

CFGM Guia en el medi 
natural i de temps lliure CFGM Guia en el medi natural i de temps lliure CFPM    AE10 

3 SSCB0211 
Direcció i coordinació d'activitats de temps 
lliure educativa infantil i juvenil 

CFGS Ensenyament i 
Animació socioesportiva CFGS Ensenyament i Animació socioesportiva CFPS    AEA0 

3 SSCE0109 Informació juvenil CFGS Educació infantil CFGS Educació infantil CFPS    SCB0 

3 SSCE0111 
Promoció i intervenció socioeducativa amb 
persones amb discapacitat CFGS Integració social CFGS Integració social CFPS    SCC0 

3 SSCE0112 

Atenció a l'alumnat amb necessitats 
educatives especials (NEE) en centres 
educatius CFGS Integració social CFGS Integració social CFPS    SCC0 

3 SSCG0109 Inserció laboral de persones amb discapacitat CFGS Integració social CFGS Integració social CFPS    SCC0 

2 SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència 
CFGM Atenció a persones 
en situació de dependència CFGM 

Atenció a persones en situació de 
dependència CFPM    SC10 

2 SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència 
CFGM Cures auxiliars 
d'infermeria CFGM Cures auxiliars d'infermeria CFPM    1601 

3 SSCG0209 Mediació comunitària CFGS Integració social CFGS Integració social CFPS    SCC0 

2 SSCS0108 
Atenció sociosanitària a persones en el 
domicili 

CFGM Atenció a persones 
en situació de dependència CFGM 

Atenció a persones en situació de 
dependència CFPM    SC10 

2 SSCS0208 
Atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials 

CFGM Atenció a persones 
en situació de dependència CFGM 

Atenció a persones en situació de 
dependència CFPM    SC10 
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3 TMVG0110 
Planificació i control de l'àrea 
d'electromecànica 

CFGS Tècnic superior en 
automoció CFGS Tècnic superior en automoció CFPS    TMA0 

2 TMVG0209 
Manteniment dels sistemes elèctrics i 
electrònics de vehicles 

CFGM Tècnic en 
electromecànica de 
vehicles automòbils CFGM 

Tècnic en electromecànica de vehicles 
automòbils CFPM    TM10 

2 TMVG0309 

Manteniment de sistemes de transmissió de 
força i trens de rodatge de vehicles 
automòbils 

CFGM Tècnic en 
electromecànica de 
vehicles automòbils CFGM 

Tècnic en electromecànica de vehicles 
automòbils CFPM    TM10 

2 TMVG0409 
Manteniment del motor i dels seus sistemes 
auxiliars 

CFGM Tècnic en 
electromecànica de 
vehicles automòbils CFGM 

Tècnic en electromecànica de vehicles 
automòbils CFPM    TM10 

3 TMVL0609 Planificació i control de l'àrea de carrosseria 
CFGS Tècnic superior en 
automoció CFGS Tècnic superior en automoció CFPS    TMA0 
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ANNEX VII b 

Codi Especialitat Preinscripcions Gaps 

CFPM    1601 Cures Auxiliars d'Infermeria 11848 130 

CFPM    IC10 Sistemes Microinformàtics i Xarxes 6650 119 

CFPM    AG10 Gestió Administrativa 4389 145 

CFPS    AGB0 Administració i Finances 3769 106 

CFPS    SCB0 Educació Infantil 3539 72 

CFPS    SCC0 Integració Social 3505 58 

CFPM    TM10 Electromecànica de Vehicles Automòbils 3455 60 

CFPM    SC10 Atenció a Persones en Situació de Dependència 3297 93 

CFPM    AE10 Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure 3090 48 

CFPM    SA30 Emergències Sanitàries 2655 33 

CFPM    CM10 Activitats Comercials 2563 75 

CFPM    SA20 Farmàcia i Parafarmàcia 2057 45 

CFPS    SAE0 Laboratori Clínic i Biomèdic 1949 22 

CFPS    AEA0 Ensenyament i Animació Socioesportiva 1854 47 

CFPS    SAI0 Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear 1685 7 

CFPM    EE10 Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 1663 57 

CFPM    IP20 Estètica i Bellesa 1662 31 

CFPS    CMD0 Màrqueting i Publicitat 1574 36 

CFPS    TMA0 Automoció 1504 29 

CFPS    SAH0 Higiene Bucodental 1393 22 

CFPM    HT10 Cuina i Gastronomia 1309 25 

CFPS    ICB0 Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 1233 46 

CFPS    EEB0 Automatització i Robòtica Industrial 1200 35 

CFPS    SAC0 Anatomia Patològica i Citodiagnòstic 1157 7 

CFPS    ICC0 Desenvolupament d'Aplicacions Web 1112 42 

CFPM    IM10 Manteniment Electromecànic 1111 38 

CFPS    ICA0 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 1089 36 

CFPS    AEB0 Condicionament Físic 957 19 

CFPS    CMB0 Comerç Internacional 941 30 

CFPM    IP10 Perruqueria i Cosmètica Capil·lar 940 31 

CFPM    IS10 Vídeo Discjòquei i So 917 13 

CFPS    SAD0 Documentació i Administració Sanitàries 907 16 

CFPS    ICA1 
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 
(Ciberseguretat) 895 17 

CFPM    TM20 Carrosseria 837 19 

CFPM    FM20 Mecanització 763 25 

CFPS    IMC0 Mecatrònica Industrial 744 32 

CFPS    QUD0 Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat 735 19 

CFPS    ISA0 Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles 716 7 

CFPS    1651 Dietètica 655 12 

CFPS    HTD0 Direcció de Cuina 557 19 

CFPM    QU20 Operacions de Laboratori 508 14 
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CFPM    AG11 Gestió Administrativa (Àmbit Jurídic) 493 13 

CFPS    QUB0 
Fabricació de Productes Farmacèutics, 
Biotecnològics i Afins 481 10 

CFPS    QUA0 Química Industrial 467 7 

CFPM    IA60 Forneria, Pastisseria i Confiteria 459 19 

CFPS    CMA0 Gestió de Vendes i Espais Comercials 411 18 

CFPM    AF10 Preimpressió Digital 407 10 

CFPS    ISE0 Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius 391 8 

CFPS    ARA0 Gestió Forestal i del Medi Natural 382 7 

CFPS    CMC0 Transport i Logística 378 16 

CFPM    TX50 Confecció i Moda 365 7 

CFPS    AFA0 
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i 
Multimèdia 351 7 

CFPS    SAE1 Laboratori Clínic i Biomèdic (Recerca) 341 1 

CFPS    ISC0 So per a Audiovisuals i Espectacles 340 4 

CFPS    EEA0 Sistemes Electrotècnics i Automatitzats 339 18 

CFPM    EE30 Instal·lacions de Telecomunicacions 332 17 

CFPS    ISB0 Il·luminació, Captació i Tractament d’Imatge 328 6 

CFPS    FMB0 
Programació de la Producció en Fabricació 
Mecànica 318 21 

CFPM    FM10 Soldadura i Caldereria 312 10 

CFPS    IPB0 Estètica Integral i Benestar 307 10 

CFPS    AGA0 Assistència a la Direcció 275 13 

CFPS    ICB2 
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 
(Videojocs i Oci Digital) 254 5 

CFPM    SM20 Emergències i Protecció Civil 254 2 

CFPS    SAF0 Radioteràpia i Dosimetria 245 1 

CFPM    AR50 Jardineria i Floristeria 232 11 

CFPM    HT30 Serveis en Restauració 227 18 

CFPS    HTB0 Gestió d'Allotjaments Turístics 215 15 

CFPS    ISD0 Producció d'Audiovisuals i Espectacles 212 5 

CFPS    TXE0 Patronatge i Moda 210 5 

CFPM    IM30 Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització 209 8 

CFPS    EAC0 Energies Renovables 208 7 

CFPM    FS10 Fusteria i Moble 208 9 

CFPS    SAA0 Pròtesis Dentals 203 3 

CFPS    FMC0 Disseny en Fabricació Mecànica 200 12 

CFPS    IPD0 Caracterització i Maquillatge Professional 180 3 

CFPS    EED0 Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics 164 11 

CFPS    HTF0 Guia, Informació i Assistència Turístiques 158 15 

CFPM    TM60 Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo 157 8 

CFPS    IPC0 Estilisme i Direcció de Perruqueria 153 8 

CFPS    IMA0 Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids 135 7 

CFPS    EOB0 Projectes d'Edificació 135 5 

CFPS    IPA0 Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa 134 3 
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CFPM    AR30 Aprofitament i Conservació del Medi Natural 133 5 

CFPS    TMB0 
Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de 
Turbina 133 1 

CFPS    SMA0 Educació i Control Ambiental 132 8 

CFPM    EO10 Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació 128 4 

CFPM    QU10 Planta Química 127 1 

CFPM    IA10 Elaboració de Productes Alimentaris 123 10 

CFPS    HTA0 Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments 120 8 

CFPS    SAD1 
Documentació i Administració Sanitàries (Gestió de 
Dades) 120 1 

CFPS    SCA0 Animació Sociocultural i Turística 117 14 

CFPS    ARC0 Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal 117 6 

CFPM    AR60 Activitats Eqüestres 109 3 

CFPS    MPA0 Transport Marítim i Pesca d'Altura 109 1 

CFPM    CM13 Activitats Comercials (Moda) 108 2 

CFPS    ARB0 Paisatgisme i Medi Rural 108 6 

CFPS    EEC0 Manteniment Electrònic 106 8 

CFPM    QU11 
Planta Química (Productes Farmacèutics i 
Cosmètics) 99 4 

CFPS    1954 Prevenció de Riscos Professionals 99 5 

CFPS    IAB0 Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària 98 7 

CFPS    SCE0 Mediació Comunicativa 95 3 

CFPS    AGB1 Administració i Finances (Gestor d'Assegurances) 91 6 

CFPM    AR10 Producció Agropecuària 88 5 

CFPS    FSA0 Disseny i Moblament 86 4 

CFPM    TM30 Electromecànica de Maquinària 86 4 

CFPM    TM11 
Electromecànica de Vehicles Automòbils (Avions 
amb Motor de Pistó) 86 1 

CFPS    FMA0 Construccions Metàl·liques 82 3 

CFPM    TM12 
Electromecànica de Vehicles Automòbils 
(Electromecànica de Vehicles Industrials) 80 3 

CFPS    EOB1 Projectes d'Edificació (Rehabilitació i Restauració) 77 4 

CFPS    SMC0 Química i Salut Ambiental 75 6 

CFPS    EEE0 Electromedicina Clínica 74 2 

CFPS    MPC0 
Organització de Manteniment de Maquinària de 
Vaixells i Embarcacions 72 1 

CFPS    HTE0 Direcció en Serveis de Restauració 67 8 

CFPM    CM12 Activitats Comercials (Logística) 65 3 

CFPS    AFB0 Disseny i Gestió de la Producció Gràfica 65 2 

CFPM    EO20 Construcció 63 2 

CFPM    AR20 Producció Agroecològica 61 3 

CFPS    IAA0 Vitivinicultura 57 3 

CFPS    SCD0 Promoció d'Igualtat de Gènere 56 3 

CFPS    ISE1 
Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (Mons 
Virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació) 55 1 

CFPM    MP20 Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques 53 1 
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CFPS    EAD0 Gestió de l'Aigua 51 2 

CFPS    TXB0 Vestuari a Mida i d'Espectacles 51 2 

CFPM    AF20 Impressió Gràfica 50 2 

CFPM    IM20 Instal·lacions de Producció de Calor 50 6 

CFPM    IA30 Olis d'Oliva i Vins 46 5 

CFPM    AG12 Gestió Administrativa (Àmbit Sanitari) 45 3 

CFPS    SAG0 Audiologia Protètica 44 2 

CFPM    FS20 Instal·lació i Moblament 44 5 

CFPS    ICC1 
Desenvolupament d'Aplicacions Web 
(Bioinformàtica) 43 3 

CFPS    ARB1 Paisatgisme i Medi Rural (Gestió Agropecuària) 43 3 

CFPM    AR21 
Producció Agroecològica (Producció Agrícola 
Ecològica) 43 4 

CFPM    EA20 Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües 42 3 

CFPM    IE10 Excavacions i Sondatges 38 1 

CFPS    EOA0 Projectes d'Obra Civil 37 2 

CFPS    CMD1 Màrqueting i Publicitat (Enològic) 34 3 

CFPS    1455 Òptica d'Ullera 31 1 

CFPS    EEA1 

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats 
(Instal·lacions Elèctriques i Comunicacions del 
Vaixell) 31 1 

CFPS    ICB1 
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 
(Informàtica Aplicada a la Logística) 30 2 

CFPS    EOC0 Organització i Control d'Obres de Construcció 30 2 

CFPS    FMB1 
Programació de la Producció en Fabricació 
Mecànica (Motlles i Matrius) 30 2 

CFPM    AR12 Producció Agropecuària (Producció Ramadera) 28 1 

CFPS    IMB0 
Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions 
Tèrmiques i de Fluids 27 2 

CFPM    MP30 Navegació i Pesca de Litoral 26 1 

CFPS    EAA0 Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica 25 3 

CFPM    TX10 Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils 24 2 

CFPM    MP40 
Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells 
i Embarcacions 24 1 

CFPM    AE11 
Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure (perfil 
Explotació d'Estacions d'Esquí) 23 1 

CFPS    TMC0 
Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics a 
les Aeronaus 22 1 

CFPM    AR11 Producció Agropecuària (Producció Agrícola) 19 1 

CFPS    MPB0 Aqüicultura 17 1 

CFPS    FSA1 
Disseny i Moblament (Construccions Efímeres i 
Decorats) 17 1 

CFPM    AF21 Impressió Gràfica (Impressió Gràfica i Converting) 17 1 

CFPS    FMC1 
Disseny en Fabricació Mecànica (Desenvolupament 
Virtual de l'Automòbil) 16 1 

CFPM    TM70 
Manteniment d'Estructures de Fusta i Mobiliari 
d'Embarcacions d'Esbarjo 16 1 
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CFPS    FMD0 
Programació de la Producció en l'Emmotllament de 
Metalls i Polímers 16 1 

CFPM    CM20 Comercialització de Productes Alimentaris 14 2 

CFPM    IE11 
Excavacions i Sondatges (Operacions de Maquinària 
de Construcció) 14 1 

CFPM    MP10 Cultius Aqüícoles 13 1 

CFPM    TX11 
Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils 
(Gèneres de Punt) 13 0 

CFPM    FM21 
Mecanització (Manteniment i Reparació en 
Rellotgeria) 13 0 

CFPS    IPE0 Termalisme i Benestar 12 0 

CFPS    TXA0 Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell 11 0 

CFPM    IE20 Pedra Natural 11 0 

CFPM    AF30 Postimpressió i Acabats Gràfics 8 0 

CFPS    0151 Animació d'Activitats Físiques i Esportives 0 0 

CFPM    0101 
Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi 
Natural 0 0 

CFPM    TM50 Conducció de Vehicles de Transport per Carretera 0 0 

CFPS    HTF1 
Guia, Informació i Assistència Turístiques (Animació 
Turística) 0 0 

CFPS    0552 Manteniment Aeromecànic 0 0 

CFPS    0553 Manteniment d'Aviònica 0 0 

CFPM    TM40 Manteniment de Material Rodant Ferroviari 0 0 

CFPS    1555 Química Ambiental 0 0 

CFPS    1655 Salut Ambiental 0 0 
 


