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INTRODUCCIÓ   

Aquest informe té l’objectiu de radiografiar la contractació que s’està produint a la comarca i la seva 

adequació respecte les noves tendències del mercat laboral a partir de la digitalització. S’ha realitzat un 

treball monogràfic per aportar coneixement al debat sobre la transformació necessària del nostre model 

productiu.  

Per facilitar aquesta informació s’han analitzat tots els contractes registrats a Osona l’any 2017, tant pel 

que fa a empreses com a treballadors residents, i les ofertes laborals del primer semestre de l’any 2018. 

Per tal d’aproximar-nos a les tendències globals del mercat de treball, s’ha utilitzat la informació 

proporcionada a l’estudi “L’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya”. 

En conseqüència, l’informe s’estructura en una primera part, sobre l’evolució de la contractació a la 

comarca, tant temporal i indefinida.  

Seguidament, una segona part amb dades principals dels nous contractes, relacionades amb les 

característiques del treballador contractat i el sector d’activitat de l’empresa.  

A la tercera part, s’analitza l’abast territorial a través de la mobilitat generada pels nous contractes, per 

tal de mesurar la influència dels principals centres de treball i les dinàmiques predominants entre els 

municipis. 

Finalment, l’última part s’estructura amb l’aproximació que tindrà l’impacte de la digitalització i com 

afectarà als nous contractes en un context de transformació econòmica. 

Cal tenir present, que aquest informe no mesura l’impacte laboral de la digitalització sobre els llocs de 

treballs actuals, sinó que observa les tendències de contractació per tal de mesurar el grau d’implicació 

de les empreses en aquesta transformació i aportar coneixement per facilitar la presa de decisions. 

  



 
 
 

2 
 

CONTINGUTS 

 

1. EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ A OSONA .................................................................................. 3 

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL 2017 ................................................................. 11 

3. LOCALITZACIÓ DELS NOUS CONTRACTES ..................................................................................... 21 

4. LA FORMACIÓ I L’AUTOMATITZACIÓ, REPTES DE FUTUR ............................................................. 29 

5. CONCLUSIONS ............................................................................................................................... 36 

6. FITXES MUNICIPALS SOBRE LA MOBILITAT DELS CONTRACTES ................................................... 37 

7. TAULES ANNEXES .......................................................................................................................... 42 

8. REFERÈNCIES ................................................................................................................................. 50 

9. TAULES METODOLÒGIQUES ......................................................................................................... 51 

 

 

  



 
 
 

3 
 

1. EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ A OSONA 

Aquesta secció analitza l’evolució del volum de contractació registrada a Osona durant el període 2007-

2018, en funció de la tipologia de la contractació, indefinida i temporal, i l’evolució pels principals 

subsectors econòmics de la comarca. 
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1.1. EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL 

Entre el 2016 i el 2017 es va arribar al màxim històric de contractació temporal a Osona, i en els darrers 

mesos del 2018 la contractació indefinida va apropar-se al seu màxim del 2007. Aquesta situació de 

recuperació de la contractació s’ha moderat degut a la finalització del cicle de recuperació, a partir del 

2016, on la majoria dels indicadors econòmics han tendit a moderar creixements. 

Si analitzem l’evolució històrica en base al seu màxim, podem observar com la recuperació de la 

contractació temporal va ser prèvia a la indefinida, al 2009, però no va ser fins a la recuperació de la 

contractació indefinida, al 2013, que no van començar a millorar la resta d’indicadors econòmics. 

 

 

 

 

  

Evolució de la contractació mitjana per trimestres en base 0 al màxim històric de cada sèrie.  

Font: Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model productiu. 
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Si comparem l’evolució sobre el mínim històric, en la contractació indefinida s’observa major variabilitat, 

ara bé, aquesta continua el ritme de creixement després d’acabar el període de recuperació econòmica. 

En canvi, durant l’expansió econòmica (2016-2018) la contractació temporal modera el seu creixement 

i fins i tot decreix. 

 

 

 

  

Evolució de la contractació mitjana per trimestres en base 0 al mínim històric de cada sèrie.  

Font: Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model productiu. 
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1.2. EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PELS PRINCIPALS SUBSECTORS 

1. AGROINDÚSTRIA 

Al subsector de l’agroindústria els contractes temporals van créixer a un ritme molt superior als de la 

mitjana osonenca, malgrat això, l’inici del període d’expansió econòmica, 2016-2018, frena aquest 

creixement i manté el moderat creixement dels indefinits. En aquesta nova etapa, els contractes 

indefinits a l’agroindústria tenen un creixement mitjà de pràcticament el doble que en el cas del 

temporals, malgrat que en volum, encara són força inferiors. 

 

 

 

  

Evolució de la contractació mitjana per trimestres en base 0 al mínim històric de cada sèrie en el 

subsector agroindústria.  

Font: Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model productiu. 
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2. METALL 

Al subsector del metall els contractes temporals van créixer també a un ritme molt superior als de la 

mitjana osonenca, similar a l’evolució de l’agroindústria, malgrat això, l’inici del període d’expansió 

econòmica capgira aquest creixement i es comença a produir una reducció de la contractació temporal. 

Durant tot el període de recuperació es manté el moderat creixement dels indefinits, encara que en 

aquesta nova etapa, 2016-2018, els contractes indefinits al subsector del metall tenen un creixement 

mitjà de pràcticament el doble que en el cas del temporals, malgrat que en volum, encara són força 

inferiors. 

 

 

 

 

  

Evolució de la contractació mitjana per trimestres en base 0 al mínim històric de cada sèrie en el 

subsector metall.  

Font: Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model productiu. 
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3. COMERÇ I LOGÍSTICA 

Al subsector del comerç i la distribució els contractes temporals i els contractes indefinits van créixer a 

un ritme molt similar. Ara bé, mentre que els contractes indefinits van créixer a un nivell molt similar a 

la mitjana d’Osona, són els temporals al comerç i la logística els que no han tingut aquesta evolució tan 

accelerada com a la resta de subsectors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de la contractació mitjana per trimestres en base 0 al mínim històric de cada sèrie en el 

subsector comerç i distribució.  

Font: Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model productiu. 
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4. CONSTRUCCIÓ 

El model productiu de la construcció s’ha basat en la contractació temporal i la variació dels indefinits 

no és rellevant per l'anàlisi per la poca quantitat de contractes. Pel que fa als temporals, es va produir 

una caiguda en picat a l'inici de la crisi fins al 2013, a diferència de la resta de sectors on la contractació 

temporal recupera volums de forma moderada a partir de l'any 2009. Finalment hi ha un creixement 

exponencial durant l'inici de la recuperació però caiguda durant el període d'expansió. 

 

 

 

 

 

Evolució de la contractació mitjana per trimestres en base 0 al mínim històric de cada sèrie en el 

subsector construcció.  

Font: Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatori del Treball i Model productiu. 
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1.3. SOTA UN CONTEXT D’ALTA TEMPORALITAT DELS CONTRACTES 

A través de les dades analitzades, Osona es troba sota un context d’alta temporalitat dels contractes. 

L’any 2017 un 83,2% van ser contractes temporals de diferent durada, i només un 16,8% dels nous 

contractes van ser indefinits. 

Entre els contractes temporals van predominar els contractes amb durada indeterminada, que 

representaven el 40,5% dels contractes temporals. Seguidament els contractes amb una durada inferior 

a 1 mes (26,8%), els contractes de 1 a 3 mesos (15,7%), els de 3 a 6 mesos (12,7%), els de 6 a 12 mesos 

(3,5%) i finalment els contractes superiors a 12 mesos (0,7%). 

Els col·lectius que més van patir la temporalitat dels contractes van ser els menors de 30 anys, 

especialment les dones, amb un 85,9% de contractes temporals realitzats durant el 2017, seguidament 

dels que tenen entre 30 i 44 anys, amb una temporalitat del 82,0%.  

Malgrat aquesta realitat, no tots els sectors han evolucionat de la mateixa manera, mentre la indústria 

va generar molta temporalitat durant la crisi econòmica i el període de recuperació, el comerç va 

moderar aquest tipus de contractació. Per aquest motiu, l’any 2017 el comerç va ser el sector amb 

menys temporalitat dels contractes respecte a la mitjana comarcal, mentre que l’administració, les 

activitat empresarials i l’agroindústria van ser els que van tenir més punts percentuals de temporalitat 

que la mitjana de la comarca. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) 
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2. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL 2017 

Aquesta secció presenta un resum del tipus de contractació realitzada per les empreses d’Osona durant 

l’any 2017. L’anàlisi es fa a partir de la tipologia del contracte, el gènere i edat del treballador contractat,  

la distribució dels nous contractes per subsectors de l’empresa que contracta i les ocupacions per a les 

quals es fa aquesta contractació. 
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2.1. VOLUM DE CONTRACTES REALITZATS DURANT EL 2017 

L’any 2017 es van realitzar 59.179 nous contractes relacionats o bé amb persones residents a la comarca 

o bé amb empreses localitzades a la comarca. El gruix més gran d’aquests nous contractes es van 

realitzar a persones que viuen i treballen a Osona (31.670). Mentre que els nous contractes a persones 

que viuen a la comarca però treballen fora d’aquesta van ser 13.874, i un total de  13.635 nous 

contractes corresponien a persones residents fora d’Osona però amb el seu lloc de treball en una 

empresa osonenca. 

En total les empreses ubicades a la comarca van registrar 45.305 nous contractes. I per altra banda, 

45.544 nous contractes es van fer a persones residents a Osona. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) 
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2.2. EL PERFIL DEL CONTRACTAT 

2.2.1. CONTRACTACIÓ PER SEXE I EDAT  

Pel que fa a la contractació per gènere, durant el 2017 les empreses d’Osona van contractar més homes 

(54%) que no pas dones (46%).  S’observa que la contractació dels treballadors va ser directament 

proporcional a l’edat; a més edat menys contractació. Així el grup d’edat més contractat va ser el de 

menors de 30 anys amb un 45,1% de la contractació. Seguit del grup de 30 a 44 anys (36,5%), el grup de 

45 a 54 anys (14,2%) i finalment els majors de 54 anys (4,2%). 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE 

Ara bé, la distribució per edats segons el gènere reflecteix algunes diferències; comparativament amb 

els homes, els contractes a dones tenen un pes superior a la franja d’edat més jove (46,4% de dones 

contractades tenen menys de 30 anys, enfront al 44% dels homes) i a la franja de 45 a 54 anys (15,2% 

de les dones, enfront al 13,4% dels homes). Mentre que el pes dels homes és superior al de les dones 

en la franja de 30 a 44 anys (38,1% dels homes, 34,5% de les dones) i els majors de 54 anys (4,5% dels 

homes, 3,9% de les dones). 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE 
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2.2.2. CONTRACTACIÓ PER OCUPACIÓ  

A la comarca d’Osona predominen les ocupacions elementals, ja que representen el 37% del total. 

Segueixen ocupacions relacionades amb treballadors de la restauració, de serveis personals, de 

protecció o venedors. Aquestes ocupacions tenen un major pes en els homes en el cas de les ocupacions 

elementals, sobretot peonatge industrial; i en les dones en el cas dels serveis de restauració, serveis 

personals i venedors. Per edats no hi ha gaires diferències significatives, encara que els joves ocupen 

més posicions tècniques i de serveis i les més grans de directives i industrials. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) 
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2.3. LA CONTRACTACIÓ PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

El subsector que va generar més nous contractes l’any 2017 a Osona va ser el de l’hostaleria, cultura i 

lleure amb un 18% de la contractació. El següent subsector va ser el de comerç i logística que va aglutinar 

el 16,2%, tot i que l’agrupació sectorial del comerç tota sola sense la logística, va representar el 13,6% 

dels nous contractes signats a la comarca, només superada per l’agrupació sectorial de l’agroindústria, 

amb el 15,3% del total. 

 

2.3.1. CONTRACTACIÓ PER SUBSECTORS I TIPUS DE CONTRACTE  

Hi ha algunes diferències a destacar en els tipus de contractació que es produeixen en els subsectors; 

sobretot són notables les diferències entre aquells que encapçalen la llista d’activitats econòmiques més 

generadores d’ocupació. Per exemple, l’agrupació sectorial del comerç a més de ser una de les que més 

contractes genera, es caracteritza per ser l’activitat econòmica que està creant més ocupació indefinida 

(el 24,4% dels contractes indefinits pertanyen a aquesta activitat). En canvi, l’agrupació sectorial de l’art, 

la cultura i el lleure, que també és una activitat amb un volum considerable de nous contractes, està 

generant majoritàriament ocupació temporal; l’any 2017 va representar el 10% de la contractació 

temporal a Osona, i només el 3,2% de la indefinida. 

 

 

 

 

L’any 2017, només tres activitats econòmiques van concentrar el 45% de tota la contractació indefinida 

a Osona; el comerç, l’hostaleria i turisme, i l’agroindústria. 
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2.3.2. CONTRACTACIÓ PER SUBSECTORS I SEXE  

Aquests tres subsectors, l’hostaleria, cultura i lleure, el comerç i logística, i l’agroindústria, continuen 

liderant el rànquing dels subsectors amb més contractació també quan diferenciem els nous contractes 

realitzats a dones i a homes, encara que no en el mateix ordre. Mentre que en la contractació femenina 

es manté l’hostaleria, cultura i lleure com l’activitat que genera més contractes, seguida de 

l’agroindústria i el comerç i distribució, en la contractació masculina la primera activitat és el comerç i 

la logística, seguida de l’hostaleria, cultura i lleure, essent la tercera l’agroindústria. 

Les principals diferències de contractació per gènere es produeixen en les activitats que apareixen a 

continuació. Si bé els serveis a les persones, amb un 11,52% i el coneixement amb un 8,45%, són dues 

activitats que generen força contractació entre les dones, és el subsector del metall, amb un 12,2% i les 

activitats d’administració i empresarials, amb un 9,1%, les que es posicionen com a dues activitats molt 

dinàmiques en la contractació masculina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE 
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2.3.3. CONTRACTACIÓ PER SUBSECTORS I EDAT  

En relació a la contractació per edat, destaca en totes les edats els contractes del subsector de 

l’agroindústria, excepte en les dones menors de 30 anys on el subsector amb més contractació és el 

comerç, i en els majors de 54 anys.  En aquest grup de més edat (>54 anys) destaquen els contractes en 

el subsector dels serveis a edificis i neteja en el cas de les dones, i de la construcció en el cas dels homes. 

En segon lloc, el subsector amb més nombre de contractes en la majoria d’edats és el comerç, amb 

l’excepció de les dones menors de 30 anys que com hem dit és el primers subsector i en els homes de 

45 anys o més que és el subsector de la construcció. 

Per altra banda, destacar que el subsector de l’hostaleria i turisme contracta dones d’entre 30 i 44 anys, 

o majors de 54 anys. Mentre que el sector de l’art, cultura i lleure destaca per contractar dones menors 

de 30 anys i homes menors de 45 anys. 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) 
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2.3.3. CONTRACTACIÓ PER OCUPACIÓ I ACTIVITAT ECONÒMICA  

Si s’observa els sectors predominants per cada tipus d’ocupació tornen a sortir els sectors amb més 

ocupació a la comarca, ara bé, el sector serveis destaca en ocupacions amb més nivell competencial i la 

indústria en aquelles ocupacions més elementals. 

El peonatge industrial és el que predomina als subsectors industrials (57,6%), mentre que al comerç i la 

distribució predominen els venedors, els peons a grans magatzems i els conductors de camions (50,5%). 

 

 

Pel que fa a la hostaleria, cultura i lleure, predominen les ocupacions de cambrers, monitors i hostesses 

a fires (61,2%). 
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La ocupació predominant als serveis a edificis (53,9%) és el personal de neteja.  

 

En general, a la majoria de sectors tenen més freqüència de contractació les ocupacions amb menys 

nivell formatiu, fins i tot en aquelles més especialitzades com el coneixement on l’ocupació més 

contractada és la de monitors (37,8%) encara que seguida de diferents tipologies de professors, el que 

fa que sigui l’activitat econòmica que més demanda ocupacions amb titulació universitària. Als serveis 

a les persones, predominen ocupacions que requereixen un nivell formatiu elevat, però molt enfocat a 

cicles formatius de grau mitjà i superior, com el personal dels serveis socials i la infermeria als hospitals. 

 

 

 



 
 
 

20 
 

2.3.4. CONTRACTACIÓ PER SUBSECTORS I FORMACIÓ  

El coneixement, els serveis a les persones, amb serveis socials i salut, i les TIC, són els subsectors amb 

més contractació amb una formació requerida de titulació superior, encara que en general a quasi tots 

els subsectors el que predomina és una contractació que requereix un baix nivell formatiu. En aquest 

sentit, les indústries de la química, el metall i l’agroindústria estan contractant en la seva majoria a 

persones en ocupacions que només requereixen estudis obligatoris. La contractació del 2017 ens 

il·lustra com les ocupacions de baix nivell formatiu són predominants a la comarca i és força extensible 

a la majoria de subsectors. Destaca però en formació professional les activitats relacionades amb 

l’administració, la hostaleria, cultura i lleure, la construcció i el comerç i la distribució. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) 

El baix nivell formatiu de les ocupacions que es demanden als nous contractes és un incentiu negatiu 

per a la creació i la captació de talent a la comarca. Al contrari del que diuen les tendències sobre la 

indústria 4.0, el model de creixement industrial d’Osona s’ha basat en paradigmes anteriors a la quarta 

revolució industrial, on les persones realitzen tasques mecàniques i bàsiques en coneixement que avui 

dia podrien fer màquines automatitzades. Aquesta realitat ens allunya competitivament del centre de 

les principals dinàmiques de creació de riquesa. Osona al 2017 consolida un model de creixement 

econòmic basat en la mà d’obra temporal, rutinària i mecànica i no pas en un model basat en l’economia 

del coneixement. 
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3. LOCALITZACIÓ DELS NOUS CONTRACTES 

Aquesta secció analitza la mobilitat laboral a través de la nova contractació registrada l’any 2017. En 

aquest sentit, es relacionen els contractes efectuats per les empreses d’Osona i la residència d’aquests 

nous treballadors i la contractació a residents de la comarca i on s’ubiquen les empreses que contracten 

a osonencs. En aquest capítol s’analitzen tot tipus de contractes, tant indefinits com temporals de 

diferent durada, per aquest motiu, el volum de contractació no es correspon únicament a un lloc de feina, 

pot ser que un lloc de feina encadeni diferents contractes. 
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3.1. PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS DE LA COMARCA 

A Osona es van generar 45.305 contractes l’any 2017, entre els quals 31.670 van ser contractes a 

residents de la comarca (el 69,9%), mentre que els osonencs van signar un total de 45.544 contractes 

durant el 2017, del quals, 13.874 van ser contractes signats a empreses de fora de la comarca (el 30,6%).  

 

3.1.1. PRINCIPALS CENTRES DE TREBALL  

El primer municipi en nombre de nous contractes l’any 2017 va ser Vic. En total es van registrar 13.865 

contractes només a osonencs, el 68,5% d’un total de 20.216 contractes que van generar en total les 

empreses de Vic. En segon lloc, el municipi que més contractes va generar a persones residents a Osona 

va ser Barcelona, amb 4.728 contractes. El següent municipi va ser Torelló amb 3.042 nous contractes 

(85,7% a osonencs sobre el total de contractes realitzats per les empreses del municipi), seguit de 

Manlleu amb 2.333 nous contractes (79,4%), Gurb amb 2.097 nous contractes (73,2%), Centelles amb 

1.255 nous contractes (68,8%) i Tona amb 823 nous contractes (70,2%). El 61,8% dels contractes a 

persones residents a Osona es van concentrar en empreses d’aquests municipis. 

Elaboració pròpia a través de les 

dades del SEPE (Servicio Público de 

Empleo Estatal) 
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3.1.2. SALDO MUNICIPAL 

L’eix de la C-17 és la columna vertebral de les relacions laborals de la comarca, el mapa que dibuixen els 

principals desplaçaments posa en primer pla aquest corredor amb petites ramificacions cap a l’exterior 

i amb una base amb Barcelona. Els principals municipis que van atraure amb saldo positiu treballadors 

de fora de la comarca van ser Vic (+1.505), Gurb (+535), Taradell (+282), Seva (+236) i Rupit i Pruit (+144), 

en canvi, aquells municipis que van tenir un saldo més negatiu amb l’exterior de la comarca van ser 

Manlleu (-934), Torelló (-502), Tona (-465), Roda de Ter (-326) i Centelles (-314). 

 

 

 

 

Mapa sobre els principals desplaçaments dels nous contractes a 

la comarca, 2017. Elaboració pròpia a través de les dades del 

SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) 
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Osona va tenir un equilibri entre la contractació exterior d’osonencs i la contractació interior de 

treballadors de fora de la comarca, amb un saldo negatiu petit de -239 contractes (el -0,5% de tota la 

contractació). 

 

 

Lloc de residència         Lloc de treball 

 

Relació entre el lloc de residència i el nou lloc de treball del contractat, 2017. Elaboració pròpia a través de les dades del SEPE 

(Servicio Público de Empleo Estatal) 

 

Pel que fa als moviments interns de la comarca, els municipis amb un saldo més positiu van ser Vic 

(+3.592), Gurb (+1696), Viladrau (+260), Sant Vicenç de Torelló (+194) i l’Esquirol (+190), en canvi, els 
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que tenen saldos més negatius són Manlleu (-1.869), Roda de Ter (-966), Tona (-800), Sant Hipòlit de 

Voltregà (-557) i Taradell (-427). En termes relatius, aquells municipis que tenen centres de treball més 

grans que els seu nucli de població són Gurb, Viladrau, l’Esquirol, Sant Vicenç de Torelló i Vic. En canvi, 

aquells municipis amb més població en relació als centres de treball són Sant Hipòlit de Voltregà, Roda 

de Ter, Santa Eulàlia de Riuprimer, Prats de Lluçanès i Sant Martí de Centelles. 

 

 

 

Saldo municipal amb la resta de municipis, tant de la comarca com de fora de la comarca, 2017. Elaboració pròpia a través de les 

dades del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)  
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3.2. ÀREA D’INFLUÈNCIA DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA D’OSONA 

3.2.1.  RESIDÈNCIA DELS NOUS CONTRACTATS A LES EMPRESES DE LA COMARCA  

En relació a la residència dels nous contractats a les empreses de la comarca, es manté una relació molt 

estreta amb tot l’eix de la C-17, des de Ripoll fins a Granollers i arribant a Barcelona, però també es 

comença a dibuixar una relació amb l’entorn de l’eix de la C-25, des de Girona fins a Manresa. 

 

Contractes d’empreses d’Osona segons residència del treballador, 2017. Elaboració pròpia a través de les dades del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) 
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3.2.2.  LOCALITZACIÓ DE LES EMPRESES DELS NOUS CONTRACTATS RESIDENTS A 
LA COMARCA 

En relació a la localització de les empreses dels nous contractats residents a la comarca, es manté la 

relació principal amb tot l’eix de la C-17, des de Ripoll fins a Granollers i arribant a Barcelona, però també 

hi ha una tendència cap al província de Girona, tant a la Garrotxa, com el Gironès. 

 

Contractes a residents d’Osona segons la localització de l’empresa, 2017. Elaboració pròpia a través de les dades del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) 
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3.2.3.  SALDO AMB L’EXTERIOR  

Pel que fa a la influència que exerceix Osona cap a l’exterior de la comarca, trobem que l’entorn més 

proper: Bages, La Selva, Vallès Oriental i Ripollès són zones d’atracció de treballadors, és a dir, les 

empreses d’Osona contracten a més persones d’aquests municipis que no pas les empreses d’aquests 

municipis contracten a osonencs. En canvi, la relació contrària passa amb el nucli central de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, amb Barcelona, Sant Cugat, Cerdanyola i el Vallès més pròxim a l’AMB, 

amb l’entorn més proper de Girona i amb la Garrotxa, on més treballadors osonencs han signat 

contracte en aquells municipis que no pas residents d’aquells municipis han trobat una feina a la 

comarca. 

 

 

Saldo de municipis de fora de comarca amb els municipis de la comarca, 2017. Elaboració pròpia a través de les dades del SEPE (Servicio Público de Empleo 

Estatal) 
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4. LA FORMACIÓ I L’AUTOMATITZACIÓ, REPTES DE FUTUR 

Aquesta secció analitza les probabilitats d’automatització que té la nova contractació registrada l’any 

2017 a Osona a través de la informació extreta de l’estudi de Joan Miquel Hernández, “L’impacte laboral 

de la Indústria 4.0 a Catalunya”. A través de les dades recollides a l’annex 2 del mateix estudi amb 

informació relativa a la probabilitat d’automatització de cada ocupació CCO-2011 a 4 dígits, s’ha creuat 

amb les dades de la nova contractació a Osona del 2017 per estimar l’efecte en el volum de contractació 

i determinar quins perfils professionals, ocupacions i sectors podran tenir més probabilitats de ser 

impactats per l’automatització.  A més a més, s’ha analitzat una mostra representativa de les ofertes 

laborals efectuades durant el 2018 per tal de determinar l’adequació entre l’oferta i la formació 

requerida. 
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4.1. ESTRATÈGIA DAVANT L’AUTOMATITZACIÓ 

Les empreses no tenen l’opció de desconnectar la seva estratègia corporativa de les tendències globals 

de l’economia de mercat. En aquest sentit, la quarta revolució industrial està desenvolupant una 

tecnologia que permet l’automatització de tasques i llocs de treball que impactaran al mercat laboral. 

Osona, la 8a comarca amb més pes de la indústria manufacturera sobre el PIB1 no està exempta 

d’aquesta realitat global, per això cal construir una resposta proactiva a aquesta tendència. 

Segons el World Economic Forum2, existeixen dues decisions d’inversió que seran clau per modelar el 

futur dels treball: com adoptem els processos d’automatització en el nostre entorn de treball i com 

invertim en la reincorporació de la mà d’obra amb noves competències. 

La pregunta que ens hem de fer no és quin impacte laboral tindrà l’automatització, sinó com i sota 

quines condicions el treball podrà adaptar-se a aquesta tendència. Les decisions de planificació i inversió 

en la força laboral tindran un paper fonamental en el futur de les empreses. 

A l’informe “The future of jobs” del World Economic Forum, es destaca una enquesta realitzada a 

empresaris de tot el món. Aquests han estimat de mitjana que ja no necessitaran el 54% dels seus 

empleats de cara al 2022. S’espera que el 35% requerirà una formació addicional de fins a sis mesos, el 

9% de entre sis i a dotze mesos i el 10% una formació de més d’un any amb noves capacitats addicionals.  

La formació dels actuals treballadors passa a ser un element clau en la transformació digital, ja que és 

important no perdre el capital social i laboral actualment existent dins de l’empresa. Malgrat això, 

només el 30% dels empleats en funcions de major probabilitat d’automatització han rebut algun tipus 

de formació durant l’any passat per adaptar-se a la revolució tecnològica. 

 

 

  

                                                      
1 BBVA. Anuari Econòmic Comarcal. 2018. 
2 World Economic Forum. The future of jobs. 2018. 
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4.2. ELS PERFILS AMB MÉS RISC D’AUTOMATITZACIÓ 

A través de les dades recollides a l’annex 2 de l’estudi dirigit per en Joan Miquel Hernández, “L’impacte 

laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya”, amb informació relativa a la probabilitat d’automatització de 

cada ocupació CCO-2011 a 4 dígits, s’ha determinat quines són les ocupacions on més impactarà 

l’automatització i les ocupacions on menys impactarà en funció del volum de contractació efectuada 

l’any 2017.  

Segons aquestes dades, els perfils professionals més freqüents (>200 contractes durant el 2017) i amb 

més risc de ser automatitzats a la comarca són: 

1. Venedors a botigues i magatzems (95% de probabilitat de ser automatitzats) 

2. Empleats administratius sense tasques d’atenció al públic (95%) 

3. Caixers i taquillers (90%) 

4. Cambrers assalariats (89%) 

5. Operadors en instal·lacions per a l’obtenció i transformació del metall (88%) 

6. Peons ramaders (87%) 

7. Ajudants de cuina (85%) 

8. Escorxadors i treballadors de les indústries càrnies (84%) 

9. Personal de neteja (83%) 

10. Operadors de màquines per l’elaboració de productes alimentaris (82%) 

 

En canvi, els perfils professionals més freqüents a Osona (>200 contractes durant el 2017) i menys 

impactats per l’automatització són: 

1. Infermers (1%) 

2. Professors universitaris (3%) 

3. Compositors, músics i cantants (4%) 

4. Monitors d’activitats recreatives i d’entreteniment (7%) 

5. Animadors comunitaris (13%) 

6. Cuidadors de nens a llars d’infants (24%) 

7. Treballadors de serveis personals (28%) 

8. Hostesses de terra (35%) 

9. Agents comercials (39%) 

10. Conductors assalariats de camions (41%) 
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4.2.1. LA PROBABILITAT D’AUTOMATITZACIÓ DELS NOUS CONTRACTES A OSONA  

Amb les dades analitzades dels nous contractes generats per les empreses d’Osona l’any 2017 creuats 

amb la informació proporcionada per l’estudi d’en Joan Miquel Hernández sobre “l’Impacte laboral de 

la indústria 2.0 a Catalunya” es conclou que el 55,4% dels nous contractes que van realitzar les empreses 

d’Osona tenen un risc elevat de ser automatitzats, el 27,4% un risc mitjà i un 17,2% un risc baix. 

 

 

 

En total, un 61,7% dels contractes efectuats durant l’any 2017 a Osona podrien ser automatitzats. D’un 

total de 45.305 contractes, 25.093 tenen aquest risc més elevat de ser automatitzats a mitjà termini.  

Si distingim entre contractes temporals i indefinits, ens trobem que dels 7.613 contractes indefinits que 

van contribuir a la reducció de l’atur comarcal, el 66,3% podrien ser automatitzats a mitjà i llarg termini, 

és a dir, només tindrien sortida 2.569 contractes no susceptibles de ser desenvolupats per màquines. 

Si mirem per durada del contracte, existeix la paradoxa que les empreses estan generant contractes de 

menys d’un mes a perfils no automatitzables. De fet, el 62% dels contractes amb un perfil amb baixa 

probabilitat de ser automatitzat estan tenint contractes de menys d’un mes de durada o de durada 

indeterminada d’obra i servei.  

 

Contractes segons la probabilitat d’automatització. Elaboració pròpia a través de les dades del SEPE (Servicio Público de Empleo 

Estatal) i les dades recollides a l’annex 2 de l’informe “Impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya.” 
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4.2.2. LES ACTIVITAT ECONÒMIQUES AMB MÉS LLOCS DE TREBALL 
AUTOMATITZABLES 

Segons l’extrapolació de les dades de risc d’automatització, en termes absoluts, a Osona es podrien 

deixar de generar més de 5.000 contractes anuals a l’agroindústria, uns 4.795 al comerç, més de 3.000 

contractes a l’hostaleria i el turisme, i més de 1.700 a la metal·lúrgia. De fet, els sectors amb més volum 

de contractació a la comarca coincideixen amb els que tenen més risc d’automatitzar tasques i persones.  

A l’agroindústria el 77% dels contractes 

generats l’any passat podrien ser 

automatitzables, al comerç el 78%, el 

79% de l’hostaleria i el turisme i el 72% 

de la metal·lúrgia.  

Les activitat econòmiques amb menys 

probabilitat d’automatitzar perfils 

professionals són aquelles menys 

dependents de les tasques menys 

rutinàries i de baix nivell formatiu com 

l’educació (15%), l’art, la cultura i el 

lleure (26%) i la salut (31%). 

La transformació de la indústria 4.0 

portarà a una reducció dels perfils 

automatitzables i a la creació de nous 

llocs de treball adaptats a la tecnificació 

necessària si les empreses volen ser 

competitives en el món global. 

Les activitats relacionades amb les TIC, 

la cura a les persones i la creativitat 

seran les més demandades. 

 

 

Estimació de la reducció de nous contractes a Osona per activitats econòmiques per 
probabilitat d’automatització segons dades de l’any 2017.  Elaboració pròpia a partir de les 
dades del SEPE i de l’estudi “L’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya”.                              
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4.3. LA FORMACIÓ COM A TEMA CLAU 

Per disminuir el risc de l’impacte de la digitalització sobre el mercat laboral cal invertir en formació. Els 

estudis analitzats apunten que com més elevada és la formació que requereix una ocupació menys 

probabilitat tindrà de ser automatitzable. Segons les dades analitzades d’Osona, només el 6,5% dels 

nous contractes que requereixen formació universitària (199 contractes de 3.069) podrien ser 

automatitzables i només ho són el 21% en el cas dels que requereixen formació professional de grau 

superior o similar (1052 contractes de 5.010). La situació és inversa pel que fa als que requereixen només 

estudis obligatoris, el 73% són automatitzables (12.323 contractes de 16.961) i pel que fa als que 

requereixen un cicle formatiu de grau mitjà o similar on el 71% són automatitzables (14.373 contractes 

de 20.265). 

 

Si mirem per graus de probabilitat, els contractes que requereixen formació universitària o superior 

tenen en un 95% una baixa probabilitat d’automatització i dels que requereixen formació de cicle 

superior o similar aquesta xifra és del 74%. Mentre que en el cas dels contractes que requereixen estudis 

obligatoris o cicles formatius de grau mitjà, el 78% i el 58% respectivament, tenen una elevada 

probabilitat de ser automatitzables. 

  

Contractes automatitzables segons agrupació sectorial. Elaboració pròpia a través de les dades del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i les dades 

recollides a l’annex 2 de l’informe “Impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya.” 
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4.4. ADEQUACIÓ DE LES OFERTES LABORALS A LA FORMACIÓ 

Per acabar d’analitzar la situació de la contractació cal incorporar l’anàlisi de les ofertes laborals que es 

publiquen en els principals portals  d’ofertes laborals a la comarca. A través d’una mostra representativa 

de 1.308 ofertes laborals registrades durant el primer semestre de l’any 2018 es conclou que un 8,9% 

d’aquestes exigeixen una qualificació superior al lloc de treball requerit, mentre que el 43,3% no 

especifiquen cap tipus de formació.  A més,  1 de cada 4 ofertes del conjunt de la mostra, corresponen 

a professions que requereixen una formació superior a la obligatòria, però aquest fet no s’especifica a 

l’oferta. 

La mostra de 1.308 ofertes laborals està formada per ofertes d’empreses relacionades amb els serveis 

administratius i empresarials (18%), metall (10,6%), agroindústria (10,2%), serveis a edificis (8,2%) i 

comerç (7,5%), principalment. 

De tots aquests contractes, el 58,4% demanen experiència prèvia, mentre que el tipus de contracte 

majoritària és temporal (72%) de jornada completa (82%). En la majoria d’ofertes no es demana cap 

idioma estranger (91%) ni carnet de conduir (67%). 

 

Anàlisi de la sobrequalificació de les ofertes laborals a Osona 2018. Mostra extreta durant el 2018 a diferents portals de feina. 
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5. CONCLUSIONS 

A Osona, igual que a la resta de Catalunya, la digitalització de les empreses es troba en una fase inicial. 

És per això que les característiques de la contractació actual fan que encara predomini un tipus de 

contractació per ocupacions més elementals, per desenvolupar tasques rutinàries, manuals i de baix 

rendiment cognitiu. 

L’activitat econòmica de la comarca té una forta presència del sector industrial i es caracteritza per un 

teixit empresarial de petites empreses, moltes d’aquestes empreses familiars. Això fa que el repte 

d’innovar en la implementació de la digitalització tingui més dificultats. A la vegada, aquest  teixit 

empresarial de petites empreses conviu amb grans empreses tractores, moltes d’elles vinculades a 

l’agroindústria, amb un model de contractació caracteritzat per una temporalitat elevada, curta durada, 

i ocupacions que requereixen un baix nivell formatiu. El repte per algunes d’aquestes serà la 

transformació d’un model de negoci basat en la quantitat de treballadors més propi de la 2a Revolució 

industrial, cap a un nou model basat en el coneixement i la innovació, propi de la 4a Revolució industrial, 

el qual requerirà una inversió en la millora competencial del seu capital humà laboral i en la incorporació 

de les noves tecnologies. 

La formació passa ara a ser l’element més rellevant, atès que com més formació i més competències en 

tasques no rutinàries i cognitives, menys probabilitats de ser substituïts per una màquina. Per tal de 

conservar els treballadors actius amb experiència dins les empreses caldrà invertir en formació continua 

i adaptada al nou entorn digitalitzat. 

Si es produeix aquesta transformació en el teixit empresarial de la comarca, amb la conseqüent millora 

competencial dels treballadors, augmentarà el posicionament competitiu d’Osona respecte a la Regió 

Metropolitana de Barcelona.  La comarca pot aprofitar la proximitat a aquest pol generador de sinèrgies 

de talent,  d’innovació i de dinamisme econòmic, per captar noves oportunitats tant per les persones 

com per les empreses.  

La cohesió i l’equilibri territorial i social, així com una bona connectivitat, amb millores en la mobilitat i 

en les infraestructures tant terrestres com digitals, seran imprescindibles per tal de garantir l’èxit del 

procés de transformació i el progrés econòmic i social de la comarca. 
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6. FITXES MUNICIPALS SOBRE LA MOBILITAT DELS CONTRACTES 

VIC 

Del total dels nous contractes de l’any 2017, Vic destaca per tenir un volum considerable en relació a la 

resta de municipis. Es van generar 6.589 contractes d’empreses de Vic a residents del municipi, però 

també 13.627 contractes a residents d’altres municipis, d’entre que destaca Manlleu, Barcelona i 

Torelló. En canvi, empreses d’altres municipis van contractar a 8.374 vigatans, principalment a 

Barcelona, Gurb i Torelló.  

Entrades        Sortides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vic manté un saldo positiu amb la majoria de municipis, és a dir, atrau més treballadors que n’expulsa. 

El saldo positiu és de 5.097 treballadors (+25,2% sobre el total de contractes), ara bé, amb el municipi 

que manté un saldo més negatiu és amb Barcelona, on es van contractar a 823 barcelonins a les 

empreses de Vic, però les empreses de Barcelona van contractar a 1.539 vigatans. 
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Amb els municipis on existeix més flux d’anada i tornada pel que fa a contractacions és Barcelona, amb 

2.362 contractes, seguidament de Manlleu amb 1.800 i Torelló amb 1.142. 

MANLLEU 

Del total dels nous contractes de l’any 2017, a Manlleu es van generar 1.087 contractes d’empreses de 

Manlleu a residents del municipi, però també 1.851 contractes a residents d’altres municipis, d’entre 

que destaca Vic, Torelló i Roda de Ter. En canvi, empreses d’altres municipis van contractar a 4.654 

manlleuencs, principalment a Vic, Barcelona i Torelló. 

  Entrades       Sortides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manlleu manté un saldo negatiu, és a dir, expulsa més treballadors que n’atrau. El saldo negatiu és de 

2.803 treballadors (-95,4% sobre el total de contractes), és a dir, hauria de doblar el nombre de 

contractes per tenir una situació d’equilibri. Vic, Barcelona i Torelló són els centres de treball principals 

dels manlleuencs, ja que es van contractar a Vic a 1.474 persones de Manlleu, 523 a Barcelona i 445 a 

Torelló; mentre que només es van contractar a Manlleu d’aquests municipis a 326, 89 i 217 treballadors 
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respectivament. Amb els municipis on existeix més flux d’anada i tornada pel que fa a contractacions és 

Vic, amb 1.800 contractes, seguidament de Torelló amb 662 i Barcelona amb 612. 

TORELLÓ 

Del total dels nous contractes de l’any 2017, a Torelló es van generar 1.266 contractes d’empreses de 

Torelló a residents del municipi, però també 2.282 contractes a residents d’altres municipis, d’entre que 

destaca Manlleu, Vic i Sant Pere de Torelló. En canvi, empreses d’altres municipis van contractar a 2.970 

torellonencs, principalment a Vic, Barcelona i Manlleu. 

  Entrades     Sortides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torelló manté un saldo negatiu, és a dir, expulsa més treballadors que n’atrau. El saldo negatiu és de 

688 treballadors (-10,6% sobre el total de contractes). Després de Torelló, Vic, Barcelona, Sant Vicenç 

de Torelló i Sant Pere de Torelló són els centres de treball principals dels torellonencs, en canvi, Torelló 

exerceix com a centre de treball per a molts manlleuencs i altres treballadors del Voltreganès i Roda de 

Ter. 

Amb els municipis on existeix més flux d’anada i tornada pel que fa a contractacions és Vic, amb 1.142 

contractes, seguidament de Manlleu amb 662 i Barcelona amb 391. 
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TONA 

Del total dels nous contractes de l’any 2017, a Tona es van generar 323 contractes d’empreses de 

Centelles a residents del municipi, però també 1.175 contractes a residents d’altres municipis, d’entre 

que destaca Vic, Barcelona i Centelles. En canvi, empreses d’altres municipis van contractar a 2.438 

centellencs, principalment a Vic, Barcelona i Centelles. 

  Entrades     Sortides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tona manté un saldo negatiu, és a dir, expulsa més treballadors que n’atrau. El saldo negatiu és de 1.265 

treballadors (-107,8% sobre el total de contractes), és a dir, hauria de doblar el nombre de contractes 

per tenir una situació d’equilibri. Vic, Barcelona, el mateix municipi, Tona, i Centelles són els centres de 

treball principals dels residents de Tona. 

Amb els municipis on existeix més flux d’anada i tornada pel que fa a contractacions és Vic, amb 709 

contractes, seguidament de Barcelona amb 385 i Centelles amb 197. 
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CENTELLES 

Del total dels nous contractes de l’any 2017, a Centelles es van generar 450 contractes d’empreses de 

Centelles a residents del municipi, però també 1.375 contractes a residents d’altres municipis, d’entre 

que destaca Vic, Tona i Balenyà. En canvi, empreses d’altres municipis van contractar a 1.765 

centellencs, principalment a Vic, Barcelona i Gurb. 

  Entrades     Sortides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centelles manté un saldo negatiu, és a dir, expulsa més treballadors que n’atrau. El saldo negatiu és de 

401 treballadors (-22,0% sobre el total de contractes). Després de Centelles; Vic, Barcelona i Gurb són 

els centres de treball principals dels centellencs, en canvi, Centelles exerceix com a centre de treball per 

a molts treballadors de Tona, Balenyà i Moià. 

Amb els municipis on existeix més flux d’anada i tornada pel que fa a contractacions és Vic, amb 691 

contractes, seguidament de Barcelona amb 415 i Balenyà amb 181. 
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7. TAULES ANNEXES 

EVOLUTIUS 

Evolució de la contractació indefinida mitjana mensual per subsectors 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Agricultura, ramaderia i pesca 15 12 10 12 9 13 14 22 19 

Agroindústria 39 32 26 32 26 34 39 54 65 

Metall 23 22 26 26 23 26 39 49 64 

Química 3 4 7 6 7 6 10 12 12 

Altres indústries 12 13 9 14 15 19 19 18 20 

Construcció 43 30 23 18 21 18 29 41 38 

Serveis a edificis, instal·lacions i 

subministraments 

30 17 16 50 34 30 33 46 54 

Comerç i distribució 107 96 93 87 75 106 153 170 184 

Hostaleria, cultura i lleure 51 48 45 51 38 51 64 81 85 

Serveis a les persones 39 39 18 19 17 19 29 30 48 

Administració i activitats empresarials 21 23 19 13 11 17 16 26 26 

Coneixement 31 30 27 23 12 24 21 26 40 

TIC 6 8 6 5 5 5 6 11 13 

 

Evolució de la contractació temporal mitjana mensual per subsectors 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Agricultura, ramaderia i pesca 39 36 30 35 35 40 48 41 48 

Agroindústria 96 107 181 179 157 337 420 483 525 

Metall 52 74 77 72 78 209 254 290 266 

Química 14 21 17 16 15 60 64 66 65 

Altres indústries 38 52 46 38 41 99 103 126 130 

Construcció 238 157 158 118 115 131 132 142 119 

Serveis a edificis, instal·lacions i 

subministraments 

125 130 156 167 152 150 181 206 215 

Comerç i distribució 234 237 231 215 220 325 379 457 436 

Hostaleria, cultura i lleure 191 223 275 289 251 326 448 646 643 

Serveis a les persones 161 151 123 117 148 162 241 256 255 

Administració i activitats empresarials 618 671 675 510 663 270 340 378 332 

Coneixement 104 126 123 94 96 122 147 191 223 

TIC 18 25 17 15 18 33 29 31 27 
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CONTRACTACIÓ 2017 

 

Contractes realitzats per les empreses d’Osona 

Total contractes 45.305 

 

Contractes realitzats per les empreses d’Osona per tipus i durada 

Indeterminada 15267 

Menys d'1 mes 10118 

1 - 3 mesos 5915 

3 - 6 mesos 4777 

6 - 12 mesos 1333 

Més de 12 mesos 282 

Indefinits 7613 

 

Contractes realitzats per les empreses d’Osona per sexe 

dona 20849 

home 24456 

 

Contractes realitzats per les empreses d’Osona per edat 

Menys de 30 anys 20427 

30-44 anys 16518 

45-54 anys 6450 

Més de 55 anys 1910 

 

Contractes realitzats per les empreses d’Osona per sexe i edat 

dones 

Menys de 30 anys 9666 

30-44 anys 7192 

45-54 anys 3172 

Més de 55 anys 819 
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homes 

Menys de 30 anys 10761 

30-44 anys 9326 

45-54 anys 3278 

Més de 55 anys 1091 

 

 

Temporalitat per sexe 

dona 84,1% 

home 82,4% 

 

Temporalitat per edat 

Menys de 30 anys 85,9% 

30-44 anys 82,0% 

45-54 anys 79,9% 

Més de 55 anys 76,0% 

 

Contractes realitzats per les empreses d’Osona per sector i subsector 

Administració i activitats empresarials 

Administració pública 930 

Serveis administratius i empresarials 2563 

Serveis financers 233 

Agricultura, ramaderia i pesca 

Activitats veterinàries 65 

Agricultura i ramaderia 690 

Serveis veterinaris 24 

Agroindústria 

Agroindústria 6859 

Altres indústries 

Fusta i moble 780 

Indústria del paper, d'arts i artesanies 827 

Tèxtil - confecció 445 
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Comerç i distribució 

Comerç 6153 

Logística 1189 

Coneixement 

Educació 2493 

Recerca 12 

Construcció 

Arquitectura i enginyeria 196 

Treballs de la construcció 1817 

Hostaleria, cultura i lleure 

Art, cultura i lleure 3994 

Hostaleria i turisme 4185 

Indústries extractives 

Indústries extractives 9 

Metall 

Béns d'equip 1575 

Metal·lúrgia 2448 

Química 

Farmàcia 50 

Productes químics 880 

Serveis a edificis, instal·lacions i subministraments 

Instal·lació i subministraments 804 

Serveis a edificis 2114 

Serveis a les persones 

Estètica i altres serveis personals 569 

Salut 1479 

Serveis socials 1410 

TIC 

Comunicació i informació 144 

Electricitat i electrònica 195 

Tecnologia 173 
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Contractes realitzats per les empreses d’Osona per ocupacions (CNO 2011) 

Ocupacions militars 

0 1 

Directors i gerents 

11 7 

12 58 

13 18 

14 9 

15 16 

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 

21 725 

22 664 

23 515 

24 238 

25 21 

26 135 

27 55 

28 142 

29 475 

Tècnics i professionals de suport 

31 484 

32 76 

33 179 

35 317 

36 209 

37 3554 

38 182 

Empleats comptables, administratius i altres empleats 

d'oficina 

41 312 

42 41 

43 783 

44 266 

45 965 

Treballadors dels serveis de restauració, personals, 

protecció i venedors 

50 5 
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51 2814 

52 2490 

54 534 

55 282 

56 1198 

57 379 

58 1965 

59 321 

Treballadors qualificats en activitats agrícoles, 

ramaderes, forestals i pesqueres 

61 73 

62 48 

63 18 

64 17 

Artesans i treballadors qualificats de les indústries 

manufactureres i la construcció (excepte operadors 

d'instal·lacions i màquines) 

71 528 

72 256 

73 510 

74 477 

75 412 

76 43 

77 854 

78 532 

Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors 

81 2302 

82 154 

83 222 

84 1463 

Ocupacions elementals 

91 309 

92 2656 

93 681 

94 368 

95 628 

96 545 

97 10676 

98 1098 
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Contractes realitzats per les empreses d’Osona segons el risc d’automatització 

Baix 7811 

Mitjà 12401 

Elevat 25093 

 

Contractes segons localització d’empreses dels municipis i a residents 
 

Residents 

contractats al 

municipi 

Residents 

contractats a 

la comarca 

Residents 

contractats 

fora de la 

comarca 

Contractes 

d'empreses del 

municipi a 

residents de 

fora de la 

comarca 

Contractes 

d'empreses del 

municipi a 

residents de la 

comarca 

Contractes 

empreses 

municipi 

Contractes 

residents 

municipi 

Alpens 8 28 57 17 17 42 93 

Balenyà 120 648 508 483 501 1.104 1.276 

Brull, El 5 15 64 27 37 69 84 

Calldetenes 31 356 170 152 154 337 557 

Centelles 450 892 884 570 805 1.825 2.226 

Espinelves 8 20 7 37 29 74 35 

Esquirol, l' 97 274 182 113 464 674 553 

Folgueroles 49 335 82 53 245 347 466 

Gurb 79 322 231 766 2.018 2.863 632 

Lluçà 2 14 29 59 10 71 45 

Malla 3 38 20 42 122 167 61 

Manlleu 1087 3115 1539 605 1.246 2.938 5.741 

Masies de Roda, 

Les 

5 124 28 86 169 260 157 

Masies de 

Voltregà, Les 

82 578 227 217 522 821 887 

Montesquiu 14 112 106 128 35 177 232 

Muntanyola 18 77 43 58 11 87 138 

Olost 46 99 68 147 150 343 213 

Orís 6 64 46 156 107 269 116 

Oristà 10 51 43 21 45 76 104 

Perafita 11 23 13 62 57 130 47 

Prats de Lluçanès 90 276 250 94 53 237 616 

Roda de Ter 129 1176 417 91 210 430 1.722 

Rupit i Pruit 13 21 20 164 46 223 54 
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Sant Agustí de 

Lluçanès 

5 4 47 25 15 45 56 

Sant Bartomeu del 

Grau 

15 146 51 41 84 140 212 

Sant Boi de 

Lluçanès 

11 33 25 25 32 68 69 

Sant Hipòlit de 

Voltregà 

50 679 160 42 122 214 889 

Sant Julià de 

Vilatorta 

80 396 158 61 255 396 634 

Sant Martí 

d'Albars 

0 6 48 39 20 59 54 

Sant Martí de 

Centelles 

17 148 213 77 52 146 378 

Sant Pere de 

Torelló 

99 363 132 87 438 624 594 

Sant Quirze de 

Besora 

72 224 173 138 247 457 469 

Sant Sadurní 

d'Osormort 

0 8 91 54 1 55 99 

Sant Vicenç de 

Torelló 

50 355 121 149 549 748 526 

Santa Cecília de 

Voltregà 

1 17 1 5 26 32 19 

Santa Eugènia de 

Berga 

44 416 124 65 222 331 584 

Santa Eulàlia de 

Riuprimer 

15 185 78 27 42 84 278 

Santa Maria de 

Besora 

1 7 40 11 16 28 48 

Seva 94 472 194 430 544 1.068 760 

Sobremunt 0 14 35 4 4 8 49 

Sora 0 30 8 32 42 74 38 

Taradell 204 936 295 577 509 1.290 1.435 

Tavèrnoles 8 49 8 33 50 91 65 

Tavertet 2 17 15 12 6 20 34 

Tona 323 1300 815 350 500 1.173 2.438 

Torelló 1266 1962 1008 506 1.776 3.548 4.236 

Vic 6.589 3684 4846 6351 7.276 20.216 15.119 

Vidrà 3 21 9 11 7 21 33 

Viladrau 129 54 126 254 314 697 309 

Vilanova de Sau 6 39 19 81 21 108 64 

TOTAL 11.447 20223 13874 13635 20.223 45.305 45.544 
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9. TAULES METODOLÒGIQUES 

Agrupació de sectors i subsectors segons CCAE-2009 

Sector Subsector Agrupació 

sectorial 

CCAE-2009 

Sector primari Agricultura, 

ramaderia i pesca 

Agricultura, ramaderia i 

pesca 

3 Pesca i aqüicultura 

1 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi 

relacionen 

2 Silvicultura i explotació forestal 

Serveis veterinaris 75 Activitats veterinàries 

Sector 

industrial 

  

Agroindústria 10 Indústries de productes alimentaris 

11 Fabricació de begudes 

Metall Metal·lúrgia 24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i 

ferroaliatges 

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 

Béns d'equip 27 Fabricació de materials i equips elèctrics 

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 

30 Fabricació d'altres materials de transport 

Química Productes químics 12 Indústries del tabac 

19 Coqueries i refinació del petroli 

20 Indústries químiques 

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 

Farmàcia 21 Fabricació de productes farmacèutics 

Altres indústries Tèxtil - confecció 13 Indústries tèxtils 

14 Confecció de peces de vestir 

15 Indústria del cuir i del calçat 

Fusta i moble 16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i 

esparteria 

31 Fabricació de mobles 

Indústries del paper, 

d'arts i artesanies 

32 Indústries manufactureres diverses 

17 Indústries del paper 

Sector 

construcció 

Indústries extractives 5 Extracció d’antracita, hulla i lignit 

6 Extracció de petroli brut i de gas natural 

7 Extracció de minerals metàl·lics 

8 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 

9 Activitats de suport a les indústries extractives 
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Construcció Treballs de la 

construcció 

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 

41 Construcció d'immobles 

42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 

43 Activitats especialitzades de la construcció 

Arquitectura i 

enginyeria 

71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis 

tècnics 

Sector serveis Serveis a edificis, 

instal·lacions i 

subministraments 

Instal·lació i 

subministraments 

33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 

35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 

95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 

36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 

37 Recollida i tractament d'aigües residuals 

38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; 

activitats de valorització 

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 

77 Activitats de lloguer 

Serveis a edificis 68 Activitats immobiliàries 

97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 

81 Serveis a edificis i jardineria 

Comerç i logística Comerç  45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 

46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de 

motor i motocicletes 

47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i 

motocicletes 

Logística 49 Transport terrestre; transport per canonades 

50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 

52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 

53 Activitats postals i de correus 

Hostaleria, 

cultura i lleure 

Hostaleria i turisme 55 Serveis d'allotjament 

56 Serveis de menjar i begudes 

79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres 

serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 

51 Transport aeri 

Art, cultura i lleure 18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 

90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 

93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 

91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats 

culturals 

92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 

94 Activitats associatives 

Serveis a les 

persones 

Estètica i altres serveis 96 Altres activitats de serveis personals 

Salut 86 Activitats sanitàries 



 
 
 

53 
 

Serveis socials 87 Activitats de serveis socials amb allotjament 

88 Activitats de serveis socials sense allotjament 

Administració i 

activitats 

empresarials 

Administració pública 84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 

99 Organismes extraterritorials 

Serveis financers 64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 

65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la 

Seguretat Social obligatòria 

66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 

Serveis administratius i 

empresarials 

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 

70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió 

empresarial 

78 Activitats relacionades amb l'ocupació 

80 Activitats de seguretat i investigació 

82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les 

empreses 

73 Publicitat i estudis de mercat 

74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 

Coneixement Recerca 72 Recerca i desenvolupament 

Educació 85 Educació 

TIC Electricitat i electrònica 26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 

Comunicació i 

informació 

60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 

59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de 

televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 

63 Serveis d'informació 

Tecnologia 61 Telecomunicacions 

62 Serveis de tecnologies de la informació 

58 Edició 

 

Ocupacions segons probabilitat d’automatització 

CODI CCO-

2011  

OCUPACIÓ  PROBABILITAT 

D’AUTOMATITZACIÓ 

1112  Personal directiu de l’Administració pública  5,93 

1113  Directors d’organitzacions d’interès social 14,17 

1120  Directors generals i presidents executius  8,75 

1211  Directors financers  6,90 

1212  Directors de recursos humans 32,39 

1219  Directors de polítiques i planificació i d’altres departaments administratius 

ncaa 

33,75 

1221  Directors comercials i de vendes  1,35 

1222  Directors de publicitat i relacions públiques  2,70 

1223  Directors de recerca i desenvolupament  1,75 

1311  Directors de producció d’explotacions agropecuàries i forestals  4,70 

1312  Directors de producció d’explotacions pesqueres i aqüícoles  4,70 

1313  Directors d’indústries manufactureres  3,00 
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1314  Directors d’explotacions mineres 25,00 

1315  Directors d’empreses d’abastament, transport, distribució i similars 59,00 

1316  Directors d’empreses de construcció  7,10 

1321  Directors de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)  3,50 

1322  Directors de serveis socials per a infants  1,50 

1323  Directors gerents de centres sanitaris  0,73 

1324  Directors de serveis socials per a persones grans  8,37 

1325  Directors de serveis socials ncaa  0,67 

1326  Directors de serveis d’educació  0,73 

1327  Directors de sucursals de bancs, de serveis financers i d’assegurances 11,45 

1329  Directors d’altres empreses de serveis professionals ncaa 25,00 

1411  Directors i gerents d’hotels  0,39 

1419  Directors i gerents d’altres empreses de serveis d’allotjament  0,39 

1421  Directors i gerents de restaurants  8,30 

1422  Directors i gerents de bars, cafeteries i similars  8,30 

1429  Directors i gerents d’empreses de servei d’àpats i altres empreses de 

restauració 

 8,30 

1431  Directors i gerents d’empreses de comerç a l’engròs 16,00 

1432  Directors i gerents d’empreses de comerç al detall 16,00 

1501  Directors i gerents d’empreses d’activitats recreatives, culturals i esportives 17,05 

1509  Directors i gerents d’empreses de gestió de residus i altres empreses de 

serveis ncaa 

25,00 

2111  Metges de família  0,42 

2112  Altres metges especialistes  0,42 

2121  Infermers no especialitzats  0,90 

2122  Infermers especialitzats (excepte infermers obstetricoginecològics)  0,90 

2130  Veterinaris  3,80 

2140  Farmacèutics  1,20 

2151  Odontòlegs i estomatòlegs  2,15 

2152  Fisioterapeutes  2,10 

2153  Dietistes i nutricionistes  0,39 

2154  Logopedes  0,49 

2155  Òptics optometristes 14,00 

2156  Terapeutes ocupacionals  1,16 

2157  Podòlegs  1,16 

2158  Professionals de la salut i la higiene laboral i ambiental 10,75 

2159  Altres professionals de la salut ncaa  0,99 

2210  Professors d’universitat i ensenyament superior (excepte de formació 

professional) 

 3,20 

2220  Professors de formació professional (matèries específiques) 13,44 

2230  Professors d’ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de 

formació professional) 

 0,78 

2240  Professors d’ensenyament primari  8,72 

2251  Mestres d’educació infantil  7,87 

2252  Tècnics en educació infantil  7,87 

2311  Professors d’educació especial  1,19 

2312  Tècnics educadors d’educació especial  1,19 

2321  Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics  0,42 

2322  Professors d’ensenyament no reglat d’idiomes 10,98 

2323  Professors d’ensenyament no reglat de música i dansa  8,98 

2324  Professors d’ensenyament no reglat d’art  6,98 

2325  Instructors d’ensenyament no reglat en tecnologies de la informació  1,40 

2326  Professionals de l’educació ambiental  0,90 

2329  Altres professors i professionals de l’ensenyament ncaa  0,90 
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2411  Físics i astrònoms  7,05 

2412  Meteoròlegs 67,00 

2413  Químics  6,05 

2414  Geòlegs i geofísics 32,20 

2415  Matemàtics i actuaris 14,84 

2416  Estadístics 14,84 

2421  Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars  7,97 

2422  Enginyers agrònoms  1,22 

2423  Enginyers forestals  1,22 

2424  Enginyers tècnics agrícoles  1,22 

2425  Enginyers tècnics forestals i del medi natural  1,22 

2426  Professionals de la protecció ambiental  2,45 

2427  Enòlegs  1,22 

2431  Enginyers industrials i de producció  2,90 

2432  Enginyers en construcció i obra civil  1,90 

2433  Enginyers mecànics 13,20 

2434  Enginyers aeronàutics 13,20 

2435  Enginyers químics  1,70 

2436  Enginyers de mines, metal·lúrgics i similars  8,55 

2437  Enginyers ambientals  1,80 

2439  Enginyers ncaa  3,40 

2441  Enginyers elèctrics 10,00 

2442  Enginyers electrònics 12,25 

2443  Enginyers de telecomunicacions  2,50 

2451  Arquitectes (excepte arquitectes paisatgistes i urbanistes)  1,80 

2452  Arquitectes paisatgistes  4,50 

2453  Urbanistes i enginyers de trànsit 13,00 

2454  Enginyers geògrafs i cartògrafs 63,00 

2461  Enginyers tècnics industrials i de producció  2,90 

2462  Enginyers tècnics d’obres públiques  1,90 

2463  Enginyers tècnics mecànics 13,20 

2464  Enginyers tècnics aeronàutics 13,20 

2465  Enginyers tècnics químics  1,70 

2466  Enginyers tècnics de mines, metal·lúrgics i similars  8,55 

2469  Enginyers tècnics ncaa  3,40 

2471  Enginyers tècnics en electricitat 10,00 

2472  Enginyers tècnics en electrònica 12,25 

2473  Enginyers tècnics en telecomunicacions  2,50 

2481  Arquitectes tècnics i tècnics urbanistes  7,40 

2482  Dissenyadors de productes i peces de vestir  2,90 

2483  Enginyers tècnics en topografia 63,00 

2484  Dissenyadors gràfics i multimèdia  4,85 

2511  Advocats  3,50 

2512  Fiscals  3,50 

2513  Jutges i magistrats 52,00 

2591  Notaris i registradors  6,00 

2592  Procuradors  6,00 

2599  Altres professionals del dret ncaa  6,00 

2611  Especialistes en comptabilitat 95,67 

2612  Assessors financers i en inversions 40,50 

2613  Analistes financers 46,00 

2621  Analistes de gestió i organització  7,10 

2622  Especialistes en administració de política d’empreses 23,00 

2623  Especialistes de l’Administració pública 23,00 
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2624  Especialistes en polítiques i serveis de personal i similars 26,28 

2625  Especialistes en formació de personal  1,40 

2630  Tècnics d’empreses i activitats turístiques 23,00 

2640  Professionals de les vendes tècniques i mèdiques (excepte TIC) 16,25 

2651  Professionals de la publicitat i la comercialització 32,40 

2652  Professionals de les relacions públiques 18,00 

2653  Professionals de les vendes de tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) 

10,97 

2711  Analistes de sistemes  1,08 

2712  Analistes i dissenyadors de programari 21,73 

2719  Analistes i dissenyadors de programari i multimèdia ncaa 22,00 

2721  Dissenyadors i administradors de bases de dades  3,00 

2722  Administradors de sistemes i xarxes informàtiques  3,00 

2723  Analistes de xarxes informàtiques 21,00 

2729  Especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques ncaa 22,00 

2810  Economistes 43,00 

2821  Sociòlegs, geògrafs, antropòlegs, arqueòlegs i similars 10,56 

2822  Filòsofs, historiadors i professionals en ciències polítiques 17,30 

2823  Psicòlegs  0,70 

2824  Professionals del treball i l’educació social  4,32 

2825  Agents d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes  4,32 

2830  Sacerdots de les diferents religions  1,66 

2911  Arxivers i conservadors de museus 38,34 

2912  Bibliotecaris, documentalistes i similars 52,00 

2921  Escriptors 32,77 

2922  Periodistes  8,25 

2923  Filòlegs, intèrprets i traductors 21,00 

2931  Artistes d’arts plàstiques i visuals  3,85 

2932  Compositors, músics i cantants  4,45 

2933  Coreògrafs i ballarins  6,70 

2934  Directors de cinema, teatre i similars 11,83 

2935  Actors 37,00 

2936  Locutors de ràdio, televisió i altres presentadors 29,57 

3110  Delineants i dibuixants tècnics 51,30 

3121  Tècnics en ciències físiques i químiques 69,67 

3122  Tècnics en construcció 56,47 

3123  Tècnics en electricitat 82,50 

3124  Tècnics en electrònica (excepte en electromedicina) 84,00 

3125  Tècnics en electrònica, especialitat en electromedicina 84,00 

3126  Tècnics en mecànica 47,75 

3127  Tècnics i analistes de laboratori en química industrial 24,00 

3128  Tècnics en metal·lúrgia i mines 57,50 

3129  Tècnics en ciències físiques, químiques, mediambientals i en enginyeries 

ncaa 

34,21 

3131  Tècnics en instal·lacions de producció d’energia 61,40 

3132  Tècnics en instal·lacions de tractament de residus, d’aigües i altres 

operadors de plantes similars 

59,65 

3133  Tècnics en control d’instal·lacions de processament de productes químics 85,00 

3134  Tècnics de refineries de petroli i gas natural 82,50 

3135  Tècnics en control de processos de producció de metalls 88,00 

3139  Tècnics en control de processos ncaa 36,00 

3141  Tècnics en ciències biològiques (excepte en àrees sanitàries) 53,50 

3142  Tècnics agropecuaris 97,00 

3143  Tècnics forestals i del medi natural 42,00 
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3151  Caps i oficials de màquines  3,50 

3152  Capitans i oficials de pont 14,95 

3153  Pilots d’aviació i professionals similars 25,30 

3154  Controladors de trànsit aeri  6,95 

3155  Tècnics en seguretat aeronàutica 84,00 

3160  Tècnics de control de qualitat de les ciències físiques, químiques i de les 

enginyeries 

50,45 

3201  Supervisors en enginyeria de mines 17,00 

3202  Supervisors de la construcció 17,00 

3203  Supervisors d’indústries alimentàries i del tabac  1,60 

3204  Supervisors d’indústries química i farmacèutica  1,60 

3205  Supervisors d’indústries de transformació de plàstics, cautxú i resines 

naturals 

 1,60 

3206  Supervisors d’indústries de la fusta i de la pasta de paper  1,60 

3207  Supervisors de la producció en indústries d’arts gràfiques i en la fabricació 

de productes de paper 

 1,60 

3209  Supervisors d’altres indústries manufactureres  1,60 

3311  Tècnics en radioteràpia 26,25 

3312  Tècnics en imatge per a la diagnosi 26,25 

3313  Tècnics en anatomia patològica i citologia 68,50 

3314  Tècnics en laboratori de diagnosi clínica 68,50 

3315  Tècnics en ortopròtesis 47,45 

3316  Tècnics en pròtesis dentals 47,45 

3317  Tècnics en audiopròtesis 47,45 

3321  Tècnics superiors en higiene bucodental 59,50 

3322  Tècnics superiors en documentació sanitària 91,00 

3323  Tècnics superiors en dietètica 20,22 

3324  Tècnics en optometria 71,00 

3325  Ajudants de fisioterapeuta 19,27 

3326  Tècnics en prevenció de riscos laborals i salut ambiental 52,98 

3327  Ajudants de veterinària 44,45 

3329  Altres tècnics sanitaris ncaa 20,22 

3331  Professionals de l’acupuntura, el naturisme (naturopatia), l’homeopatia, la 

medicina tradicional xinesa i l’aiurveda 

 3,75 

3339  Professionals de les teràpies alternatives ncaa  5,50 

3401  Professionals de suport i intermediaris de canvi, borsa i finances  4,55 

3402  Comercials de préstecs i crèdits 51,00 

3403  Tenidors de llibres 98,00 

3404  Professionals de suport de serveis estadístics, matemàtics i similars 76,67 

3405  Taxadors 95,33 

3510  Agents i representants comercials 39,17 

3521  Mediadors i agents d’assegurances 66,17 

3522  Agents de compres 64,33 

3523  Consignataris 36,03 

3531  Representants de duanes 98,50 

3532  Organitzadors de conferències i esdeveniments  3,70 

3533  Agents o intermediaris en la contractació de mà d’obra (excepte 

representants d’espectacles) 

64,00 

3534  Agents i administradors de la propietat immobiliària 67,88 

3535  Portaveus i agents de relacions públiques 29,77 

3539  Representants artístics i esportius i altres agents de serveis comercials ncaa 29,77 

3611  Supervisors de secretaria  1,40 

3612  Assistents jurídics 98,00 

3613  Assistents de direcció i administratius 68,00 



 
 
 

58 
 

3614  Secretaris de centres mèdics o clíniques 85,00 

3621  Professionals de suport de l’Administració pública de tributs 93,00 

3622  Professionals de suport de l’Administració pública de serveis socials 39,00 

3623  Professionals de suport de l’Administració pública de serveis d’expedició de 

llicències 

27,00 

3629  Altres professionals de suport de l’Administració pública per a tasques 

d’inspecció i control i similars 

94,00 

3631  Tècnics de la policia nacional, autonòmica i local 17,22 

3632  Suboficials de la guàrdia civil 17,22 

3711  Professionals de suport de serveis jurídics i serveis similars 66,00 

3712  Detectius privats 66,00 

3713  Professionals de suport al treball i a l’educació social 13,00 

3714  Promotors d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 13,00 

3715  Animadors comunitaris 13,00 

3721  Atletes i esportistes 28,00 

3722  Entrenadors i àrbitres d’activitats esportives 37,43 

3723  Instructors d’activitats esportives  7,45 

3724  Monitors d’activitats recreatives i d’entreteniment  7,45 

3731  Fotògrafs  2,10 

3732  Dissenyadors i interioristes 16,92 

3733  Tècnics en galeries d’art, museus i biblioteques 53,83 

3734  Caps de cuina (xefs) 36,50 

3739  Altres tècnics i professionals de suport d’activitats culturals i artístiques 61,00 

3811  Tècnics en operacions de sistemes informàtics 78,00 

3812  Tècnics en assistència a l’usuari de tecnologies de la informació 65,00 

3814  Tècnics en webs  3,00 

3820  Programadors informàtics 65,00 

3831  Tècnics de l’enregistrament audiovisual 60,00 

3832  Tècnics de radiodifusió 60,00 

3833  Tècnics en enginyeria de les telecomunicacions 84,00 

4111  Empleats de comptabilitat 97,00 

4112  Empleats de control de personal i nòmines 97,00 

4113  Empleats d’oficina de serveis estadístics, financers i bancaris 96,80 

4121  Empleats de control de subministrament i inventari 85,67 

4122  Empleats d’oficina de serveis de suport a la producció 88,00 

4123  Empleats de logística i transport de passatgers i mercaderies 96,00 

4210  Empleats de biblioteques i arxius 95,75 

4221  Empleats de serveis de correus (excepte empleats de finestreta) 86,00 

4222  Codificadors i correctors d’impremta 84,00 

4223  Empleats de serveis de personal 90,00 

4301  Introductors de dades 90,00 

4309  Altres empleats administratius sense tasques d’atenció al públic ncaa 94,80 

4411  Empleats d’informació a l’usuari 91,00 

4412  Recepcionistes (excepte d’hotels) 96,00 

4421  Empleats d’agències de viatges 26,13 

4422  Recepcionistes d’hotels 57,50 

4423  Telefonistes 96,50 

4424  Teleoperadors 75,50 

4430  Agents d’enquestes 94,00 

4441  Caixers de bancs i similars 96,50 

4442  Empleats de venda d’apostes 61,60 

4443  Empleats de sales de joc i similars 61,60 

4445  Cobradors de factures, deutes i empleats similars 95,00 

4446  Empleats de finestreta de correus 96,50 
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4500  Empleats administratius amb tasques d’atenció al públic ncaa 70,00 

5000  Cambrers i cuiners propietaris 83,23 

5110  Cuiners assalariats 73,20 

5120  Cambrers assalariats 89,50 

5210  Encarregats de secció de botigues i magatzems 28,00 

5220  Venedors de botigues i magatzems 95,00 

5300  Comerciants propietaris de botigues 16,00 

5411  Venedors de quioscos 94,00 

5412  Venedors de parades de mercat i mercats ocasionals 94,00 

5420  Operadors de telemàrqueting 99,00 

5430  Expenedors de gasolina 42,95 

5491  Venedors a domicili 94,00 

5492  Promotors de venda 51,00 

5493  Models de moda, art i publicitat 98,00 

5499  Altres venedors ncaa 97,00 

5500  Caixers i taquillers (excepte de banca) 90,00 

5611  Auxiliars d’infermeria hospitalària 47,00 

5612  Auxiliars d’infermeria d’atenció primària 47,00 

5621  Tècnics auxiliars de farmàcia 92,00 

5622  Tècnics d’emergències sanitàries  4,90 

5629  Altres treballadors que tenen cura de les persones en serveis de salut 58,67 

5710  Treballadors que tenen cura de les persones a domicili (excepte mainaders) 40,20 

5721  Mainaders a llars d’infants o escoles bressol 24,00 

5722  Mainaders a les llars  8,00 

5811  Perruquers 32,87 

5812  Especialistes en tractaments d’estètica, benestar i similars 37,10 

5821  Auxiliars de vol i cambrers d’avió, vaixell i tren 37,63 

5822  Revisors i cobradors del transport terrestre 38,95 

5823  Acompanyants turístics 34,77 

5824  Hostesses de terra 34,77 

5825  Guies de turisme 34,77 

5831  Supervisors de manteniment i neteja d’oficines, hotels i altres establiments 94,00 

5832  Majordoms domèstics 94,00 

5833  Conserges d’edificis 66,00 

5840  Treballadors propietaris de petits allotjaments 94,00 

5891  Assistents personals o persones de companyia 40,80 

5892  Empleats de pompes fúnebres i embalsamadors 37,00 

5893  Cuidadors d’animals i ensinistradors 46,40 

5894  Instructors d’autoescola 13,00 

5899  Altres treballadors de serveis personals ncaa 27,90 

5910  Guàrdies civils 14,25 

5921  Policies nacionals 14,25 

5922  Policies autonòmics 22,41 

5923  Policies locals 22,41 

5931  Bombers (excepte forestals)  8,68 

5932  Bombers forestals  8,68 

5941  Vigilants de seguretat i similars habilitats per a portar armes 89,50 

5942  Auxiliars de vigilant de seguretat i similars no habilitats per a portar armes 89,50 

5991  Tècnics especialistes en serveis penitenciaris 31,25 

5992  Vigilants de piscines i platges, socorristes 46,33 

5993  Agents forestals i mediambientals 46,33 

5999  Altres treballadors dels serveis de protecció i seguretat ncaa 46,33 

6110  Treballadors qualificats en activitats agrícoles (excepte hortes, hivernacles, 

planters i jardins) 

57,00 
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6120  Treballadors qualificats en hortes, hivernacles, planters i jardins 67,00 

6201  Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar boví 76,00 

6202  Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar oví i cabrum 76,00 

6203  Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar porcí 76,00 

6204  Treballadors qualificats en apicultura i sericicultura 76,00 

6205  Treballadors qualificats en avicultura i cunicultura 76,00 

6209  Treballadors qualificats en activitats ramaderes ncaa 76,00 

6300  Treballadors qualificats en activitats agropecuàries mixtes 76,00 

6410  Treballadors qualificats en activitats forestals i del medi natural 79,20 

6421  Treballadors qualificats en aqüicultura 76,00 

6422  Pescadors fluvials i de litoral 70,00 

6423  Pescadors d’altura 70,00 

6430  Treballadors qualificats en activitats cinegètiques 67,00 

7111  Encofradors i operaris de la posada en obra del formigó 88,33 

7112  Muntadors de prefabricats estructurals (només de formigó) 88,33 

7121  Paletes 57,03 

7122  Pedrers, trossejadors, picadors i gravadors de pedra 86,00 

7131  Fusters (excepte ebenistes) 72,00 

7132  Instal·ladors i muntadors de tancaments metàl·lics (excepte muntadors 

d’estructures metàl·liques) 

72,00 

7191  Treballadors de manteniment d’edificis 58,50 

7192  Instal·ladors de façanes tècniques 58,50 

7193  Instal·ladors de sistemes d’impermeabilització en edificis 58,50 

7199  Altres treballadors d’obres estructurals de la construcció ncaa 58,50 

7211  Guixaires 75,00 

7212  Aplicadors de revestiments de pasta i morter 75,00 

7221  Lampistes 48,50 

7222  Muntadors instal·ladors de gas en edificis 48,50 

7223  Instal·ladors de canonades en obra pública 48,50 

7231  Pintors i empaperadors 80,50 

7232  Pintors en les indústries manufactureres 80,50 

7240  Enrajoladors, parqueters i similars 82,00 

7250  Mecànics instal·ladors de refrigeració i climatització 32,65 

7291  Muntadors de cobertes 90,00 

7292  Instal·ladors de material aïllant tèrmic i d’insonorització 73,50 

7293  Vidriers 73,00 

7294  Muntadors instal·ladors de plaques d’energia solar 48,50 

7311  Emmotlladors i matricers 81,00 

7312  Soldadors i oxitalladors 77,50 

7313  Planxistes i calderers 78,00 

7314  Muntadors d’estructures metàl·liques 71,33 

7315  Muntadors d’estructures cablejades i empalmadors de cables 89,00 

7321  Ferrers i forjadors 93,00 

7322  Treballadors de la fabricació d’eines, mecànics ajustadors, modelistes, 

matricers i similars 

77,33 

7323  Ajustadors i operadors de màquines eina 87,09 

7324  Polidors de metalls i esmolets d’eines 92,50 

7401  Mecànics i ajustadors de vehicles de motor 64,53 

7402  Mecànics i ajustadors de motors d’avió 35,65 

7403  Mecànics i ajustadors de maquinària agrícola i industrial 62,16 

7404  Mecànics i ajustadors de maquinària naval i ferroviària 62,16 

7405  Reparadors de bicicletes i similars 47,15 

7510  Electricistes de la construcció i similars 15,00 

7521  Mecànics i reparadors d’equips elèctrics 64,41 
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7522  Instal·ladors i mantenidors reparadors de línies elèctriques  5,00 

7531  Mecànics i mantenidors reparadors d’equips electrònics 53,61 

7532  Instal·ladors i mantenidors reparadors en electromedicina 53,61 

7533  Instal·ladors i mantenidors reparadors en tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC) 

58,33 

7611  Rellotgers i mecànics d’instruments de precisió 55,83 

7612  Lutiers i similars; afinadors d’instruments musicals 45,65 

7613  Joiers, orfebres i argenters 95,00 

7614  Treballadors de la ceràmica, terrissaires i similars 46,75 

7615  Bufadors, modeladors, laminadors, talladors i polidors de vidre 83,67 

7616  Retolistes, gravadors de vidre i pintors decoratius d’articles diversos 95,00 

7617  Artesans de la fusta i materials similars, cistellers, raspallaires i treballadors 

similars 

 3,50 

7618  Artesans del tèxtil, cuir i materials similars, preparadors de fibra i teixidors 

amb telers artesans o de teixits de punt i similars 

52,00 

7619  Artesans ncaa  3,50 

7621  Treballadors de processos de preimpressió 56,50 

7622  Treballadors de processos d’impressió 83,00 

7623  Treballadors de processos d’enquadernació 95,00 

7701  Matadors i treballadors de les indústries càrnies 84,50 

7702  Treballadors de les indústries del peix 84,50 

7703  Forners, pastissers i confiters 89,00 

7704  Treballadors del tractament de la llet i l’elaboració de productes lactis, 

inclosos els gelats 

79,00 

7705  Treballadors de la conservació de fruites i hortalisses i de l’elaboració de 

begudes no alcohòliques 

61,00 

7706  Treballadors de l’elaboració de begudes alcohòliques (excepte el vi) 61,00 

7707  Treballadors de l’elaboració del vi 61,00 

7708  Preparadors i elaboradors de tabac i productes derivats 74,67 

7709  Degustadors i classificadors d’aliments i begudes 67,50 

7811  Treballadors del tractament de la fusta 66,00 

7812  Ajustadors i operadors de màquines de treballar la fusta 97,00 

7820  Ebenistes i treballadors similars 91,50 

7831  Sastres, modistes, pelleters i barreters 84,00 

7832  Patronistes per a productes tèxtils i de pell 53,16 

7833  Talladors de teixits, cuir, pell i altres materials 53,16 

7834  Cosidors a mà, brodadors i similars 82,33 

7835  Tapissers, matalassers i similars 39,00 

7836  Adobers i preparadors de pells 41,00 

7837  Sabaters i similars 52,00 

7891  Bussos 18,00 

7892  Artillers metxers de mines 48,00 

7893  Classificadors i provadors de productes (excepte aliments, begudes i tabac) 98,00 

7894  Fumigadors i altres controladors de plagues i males herbes 73,33 

7899  Oficials, operaris i artesans d’altres oficis ncaa 50,85 

8111  Miners i altres operadors d’instal·lacions mineres 69,57 

8112  Operadors d’instal·lacions de preparació de minerals i roques 89,00 

8113  Sondistes i treballadors similars 77,17 

8114  Operadors de màquines de fabricar productes derivats de minerals no 

metàl·lics 

88,00 

8121  Operadors d’instal·lacions d’obtenció i transformació de metalls 88,00 

8122  Operadors de màquines polidores, galvanitzadores i recobridores de metalls 88,00 

8131  Operadors de plantes industrials químiques 84,67 
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8132  Operadors de màquines de fabricar productes farmacèutics, cosmètics i 

similars 

84,67 

8133  Operadors de laboratoris fotogràfics i similars 99,00 

8141  Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i derivats de resines 

naturals 

82,20 

8142  Operadors de màquines de fabricar productes de matèries plàstiques 90,58 

8143  Operadors de màquines de fabricar productes de paper i cartó 81,00 

8144  Operadors de serradores, de màquines de fabricar taulers i d’instal·lacions 

similars de tractament de la fusta i el suro 

86,00 

8145  Operadors d’instal·lacions de preparació de pasta de paper i de fabricació de 

paper 

74,00 

8151  Operadors de màquines de preparar fibres, filar i debanar 96,00 

8152  Operadors de telers i altres màquines de teixir 73,00 

8153  Operadors de màquines de cosir i brodar 89,00 

8154  Operadors de màquines de blanquejar, tenyir, estampar i acabar tèxtils 97,00 

8156  Operadors de màquines de fabricar calçat, marroquineria i guanteria de pell 97,00 

8160  Operadors de màquines d’elaborar productes alimentaris, begudes i tabac 81,60 

8170  Operadors de màquines de bugaderia i tintoreria 71,00 

8191  Operadors de forns i instal·lacions de vidrieria i ceràmica 81,33 

8192  Operadors de calderes i màquines de vapor 89,00 

8193  Operadors de màquines d’embalatge, embotellament i etiquetatge 98,00 

8199  Altres operadors d’instal·lacions i maquinària fixa ncaa 92,25 

8201  Engalzadors de maquinària mecànica 80,50 

8202  Engalzadors d’equips elèctrics i electrònics 92,20 

8209  Muntadors i engalzadors ncaa 97,00 

8311  Maquinistes de locomotores 67,65 

8312  Agents de maniobres ferroviàries 56,30 

8321  Operadors de maquinària agrícola mòbil 79,00 

8322  Operadors de maquinària forestal mòbil 79,00 

8331  Operadors de maquinària de moviments de terres i equips similars 89,20 

8332  Operadors de grues, muntacàrregues i maquinària similar de moviment de 

materials 

65,38 

8333  Operadors de carretons elevadors 47,95 

8340  Mariners de pont, mariners de màquines i similars 72,50 

8411  Conductors propietaris d’automòbils, taxis i furgonetes 56,78 

8412  Conductors assalariats d’automòbils, taxis i furgonetes 56,78 

8420  Conductors d’autobusos i tramvies 61,23 

8431  Conductors propietaris de camions 40,95 

8432  Conductors assalariats de camions 40,95 

8440  Conductors de motocicletes i ciclomotors 48,45 

9100  Empleats domèstics 69,00 

9210  Personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments similars 57,33 

9221  Netejadors en sec i a mà i similars 81,00 

9222  Netejadors de vehicles 37,00 

9223  Netejadors de finestres 66,00 

9229  Altre tipus de personal de neteja ncaa 83,00 

9310  Ajudants de cuina 85,00 

9320  Preparadors de menjar ràpid 87,50 

9410  Venedors de carrer 94,00 

9431  Ordenances 88,50 

9432  Mossos d’equipatge i similars 88,50 

9433  Repartidors, persones dels encàrrecs i missatgers, a peu 88,50 

9434  Lectors de comptadors (aigua, gas, etc.) i recaptadors de monedes de 

màquines recreatives i expenedores 

89,50 
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9441  Recollidors de residus urbans 47,95 

9442  Classificadors de residus, operaris d’ecoparc i recollidors de ferralla 93,00 

9490  Altres ocupacions elementals 73,50 

9511  Peons agrícoles (excepte d’hortes, hivernacles, planters i jardins) 87,00 

9512  Peons agrícoles d’hortes, hivernacles, planters i jardins 95,00 

9520  Peons ramaders 87,00 

9530  Peons agropecuaris 87,00 

9541  Peons de la pesca 83,00 

9542  Peons de l’aqüicultura 83,00 

9543  Peons forestals i de la caça 87,00 

9601  Peons d’obres públiques 88,00 

9602  Peons de la construcció d’edificis 80,00 

9603  Peons de la mineria, pedreres i altres indústries extractives 37,00 

9700  Peons de les indústries manufactureres 74,80 

9811  Peons del transport de mercaderies i descarregadors 59,92 

9812  Conductors de vehicles de tracció animal per al transport de persones i 

similars 

94,00 

9820  Reposadors 64,00 

 

 

 

 


