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B25 Ferramentas manuais; ferramentas de motor
portátiles; mangos para utensilios manuais; utensilios de
taller; manipuladores.

B26 Ferramentas manuais de corte; separación.
B27 Traballo ou conservación da madeira ou de

materiais similares; máquinas para cravar, grampar ou
coser en xeral.

B28 Traballo do cemento, da arxila ou da pedra.
B29 Traballo das materias plásticas; traballo de

substancias en estado plástico xeral.
B30 Prensas.
B31 Fabricación de artigos de papel; traballo do

papel.
B32 Productos estratificados.
B41 Imprenta; máquinas compoñedoras de liñas;

máquinas de escribir; selos.
B42 Encadernación; álbums; clasificadores; impre-

sos especiais.
B43 Material para escribir ou debuxar; accesorios

de oficina.
B44 Artes decorativas.
B60 Vehículos en xeral.
B61 Ferrocarrís.
B62 Vehículos terrestres que se desprazan doutro

xeito que por raís.
B63 Navíos e outras embarcacións flotantes; os

seus equipos.
B64 Aeronáutica; aviación; astronáutica.
B65 Manutención; embalaxe; almacenaxe; manipu-

lación de materiais delgados ou filiformes.
B66 Elevación; levantamento; remolcado.
B67 Apertura e peche de botellas, tarros ou reci-

pientes análogos; manipulación de líquidos.
B68 Gornicionería; tapicería.
B81 Tecnoloxía das microestructuras.
B82 Nanotecnoloxía.

Sección C: química. Metalurxia

C07K Péptidos.
C12 Bioquímica; cervexa; bebidas alcólicas; viño;

vinagre; microbioloxía; encimoloxía; técnica de mutación
ou de enxeñería xenética.

Sección D: téxtiles. Papel

D01 Fibras ou fíos naturais ou artificiais; fiadura.
D02 Fíos; acabado mecánico de fíos ou cordas; urdi-

do ou pregado.
D03 Tecido.
D04 Trenzado; fabricación do encaixe; tecido en

punto; pasamanería; non tecidos.
D05 Costura; bordado; implantación de pelos ou

mechas por picado.
D06 Tratamento de téxtiles ou similares, lavandería,

materiais flexibles non previstos noutro lugar.
D07 Cordas; cables distintos dos cables eléctricos.
D21 Fabricación do papel; producción da celulosa.

Sección E: construccións fixas

E01 Construcción de estradas, vías férreas ou pontes.
E02 Hidráulica; cimentacións; movemento de

terras.
E03 Subministración de augas; evacuación de

augas.
E04 Edificios.
E05 Pechaduras; chaves; accesorios de portas ou

ventás; caixas fortes.

E06 Portas, ventás, postigos ou cortinas metálicas
enrolables en xeral; escaleiras.

E21 Perforación do solo; explotación mineira.

Sección F: mecánica, iluminación. Calefacción, arma-
mento, voadura

F01 Máquinas ou motores en xeral; plantas motri-
ces en xeral; máquinas de vapor.

F02 Motores de combustión; plantas motrices de
gases quentes ou de productos de combustión.

F03 Máquinas ou motores de líquidos; motores de
vento; de resortes, de pesos ou outros; producción de
enerxía mecánica ou de empuxe propulsivo ou por reac-
ción non prevista noutro lugar.

F04 Máquinas de líquidos de desprazamento posi-
tivo; bombas para líquidos ou para fluídos compresibles.

F15 Dispositivos accionadores por presión dun fluí-
do; hidráulica ou pneumática en xeral.

F16 Elementos ou conxuntos de tecnoloxía; medi-
das xerais para asegura-lo bo funcionamento das máqui-
nas ou instalacións; illamento térmico en xeral.

F17 Almacenamento ou distribución de gases ou
líquidos.

F21 Iluminación.
F22 Producción de vapor.
F23 Aparellos de combustión; procesos de combus-

tión.
F24 Calefacción, fogóns e ventilación.
F25 Refrixeración ou arrefriamento; sistemas com-

binados de calefacción e de refrixeración; sistemas de
bomba de calor; fabricación ou almacenamento do xeo;
licuefacción ou solidificación de gases.

F26 Secado.
F27 Fornos; retortas de destilación.
F28 Cambiadores de calor en xeral.
F41 Armas.
F42 Municións; voadura.

MINISTERIO DE XUSTIZA

17314 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
936/2001, do 3 de agosto, polo que se regula
o exercicio permanente en España da profe-
sión de avogado con título profesional obtido
noutro estado membro da Unión Europea.
(«BOE» 220, do 13-9-2001.)

Advertido erro no texto do Real decreto 936/2001,
do 3 de agosto, polo que se regula o exercicio perma-
nente en España da profesión de avogado con título
profesional obtido noutro estado membro da Unión Euro-
pea, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemen-
to en lingua galega número 12, do 16 de agosto de
2001, procédese a efectua-la seguinte corrección:

No terceiro parágrafo do preámbulo, duodécima liña,
páxina 1044; artigo 17.1, sétima liña, páxina 1047; arti-
go 19.1.b), cuarta liña, páxina 1048; artigo 20.1, segun-
do parágrafo, sétima liña, páxina 1048, e 20.2, primeiro
parágrafo, cuarta liña, páxina 1048, tódalas referencias
efectuadas á Orde do Ministerio de Xustiza do 30 de
abril de 1996, deben substituírse por unha mención á
Orde do Ministerio da Presidencia do 30 de abril
de 1996.


