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Terminologia de IATE en català 
Arbre de camp 
 

 
 
Vida política (04) 

Marc polític (0406) 
Partit polític (0411) 
Procediment electoral i sistema de 
votació (0416) 

Parlament (0421) 
Treballs parlamentaris (0426) 
Vida política i seguretat pública (0431) 
Poder executiu i administració pública 
(0436) 

 
Relacions internacionals (08) 

Política internacional (0806) 
Política de cooperació (0811) 
Equilibri internacional (0816) 
Defensa (0821) 

 
Unió Europea (10) 

Institucions de la UE i funció pública 
europea (1006) 

Dret de la Unió Europea (1011) 
Construcció europea (1016) 
Finances de la Unió Europea (1021) 

 
Dret (12) 

Fonts i branques del dret (1206) 
Dret civil (1211) 
Dret penal (1216) 
Justícia (1221) 
Organització de la justícia (1226) 
Dret internacional (1231) 
Drets i llibertats (1236) 

 
Vida econòmica (16) 

Política econòmica (1606) 
Condicions econòmiques (1611) 
Regió i política regional (1616) 
Estructura econòmica (1621) 
Comptabilitat nacional (1626) 
Anàlisi econòmica (1631) 

 
Intercanvis econòmics i comercials (20) 

Política comercial (2006) 
Política aranzelària (2011) 
Intercanvis econòmics (2016) 

Comerç internacional (2021) 
Consum (2026) 
Comercialització (2031) 
Distribució (2036) 

 
Afers financers (24) 

Relacions monetàries (2406) 
Economia monetària (2411) 
Institucions financeres i de crèdit (2416) 
Lliure circulació de capitals (2421) 
Finançament i inversió (2426) 
Assegurances (2431) 
Hisenda pública i política pressupostària 
(2436) 

Pressupost (2441) 
Fiscalitat (2446) 
Preus (2451) 

 
Afers socials (28) 

Família (2806) 
Moviments migratoris (2811) 
Demografia i població (2816) 
Marc social (2821) 
Vida social (2826) 
Cultura i religió (2831) 
Protecció social (2836) 
Sanitat (2841) 
Urbanisme i construcció (2846) 

 
Educació i comunicacions (32) 

Educació (3206) 
Ensenyament (3211) 
Organització de l'ensenyament (3216) 
Documentació (3221) 
Comunicació (3226) 
Informació i tractament de la informació 
(3231) 

Informàtica i tractament de dades (3236) 
 
Ciència (36) 

Ciències naturals i aplicades (3606) 
Humanitats (3611) 

 
Empresa i competència (40) 

Organització de l'empresa (4006) 



 

Terminologia de IATE en català. Arbre de camp termcat � 2 

Tipus d'empresa (4011) 
Forma jurídica de la societat (4016) 
Gestió administrativa (4021) 
Gestió comptable (4026) 
Competència (4031) 

 
Treball i ocupació (44) 

Ocupació (4406) 
Mercat laboral (4411) 
Condicions i organització del treball (4416) 
Administració i remuneració del personal 
(4421) 

Relacions laborals i dret del treball (4426) 
 
Transports (48) 

Política de transports (4806) 
Organització dels transports (4811) 
Transport terrestre (4816) 
Transport marítim i fluvial (4821) 
Transport aeri i espacial (4826) 

 
Medi ambient (52) 

Política del medi ambient (5206) 
Medi natural (5211) 
Deterioració del medi ambient (5216) 

 
Agricultura, silvicultura i pesca (56) 

Política agrària (5606) 
Producció i estructures agràries (5611) 
Sistemes d'explotació agrària (5616) 
Explotació agrícola del sòl (5621) 
Mitjà de producció agrícola (5626) 
Activitat agropecuària (5631) 
Forest (5636) 
Pesca (5641) 

 
Sector agroalimentari (60) 

Productes d'origen vegetal (6006) 
Productes d'origen animal (6011) 
Productes agraris transformats (6016) 
Begudes i sucres (6021) 
Productes alimentaris (6026) 
Indústria agroalimentària (6031) 

Tecnologia alimentària (6036) 
 
Producció, tecnologia i recerca (64) 

Producció (6406) 
Tecnologia i reglamentació tècnica (6411) 
Recerca i propietat intel·lectual (6416) 

 
Energia (66) 

Política energètica (6606) 
Indústries carbonera i minera (6611) 
Indústria petroliera (6616) 
Indústries nuclear i elèctrica (6621) 
Energia neta (6626) 

 
Indústria (68) 

Política i estructures industrials (6806) 
Química (6811) 
Metal·lúrgia i siderúrgia (6816) 
Indústria mecànica (6821) 
Electrònica i electrotècnia (6826) 
Construcció i obres públiques (6831) 
Indústria de la fusta (6836) 
Indústria del cuir i indústria tèxtil (6841) 
Indústries diverses (6846) 

 
Geografia (72) 

Europa (7206) 
Regions dels estats membres de la UE 
(7211) 

Amèrica (7216) 
Àfrica (7221) 
Àsia i Oceania (7226) 
Geografia econòmica (7231) 
Geografia política (7236) 
Països i territoris d'ultramar (7241) 

 
Organitzacions internacionals (76) 

Nacions Unides (7606) 
Organitzacions europees (7611) 
Organitzacions extraeuropees (7616) 
Organitzacions mundials (7621) 
Organitzacions no governamentals (7626) 

 
 
 


