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Observatori del Treball i Model Productiu

Desembre 2021 (acumulat darrers 12 mesos)

1. Enginyers*
(CNO-2439)

80,7

2. Analistes de gestió i organització 
(CNO-2621)

80,3

3. Analistes, programadors i dissenyadors pàgines web
(CNO-2713)

73,8

4. Enginyers elèctrics
(CNO-2441)

73,7

5. Analistes financers
(CNO-2613)

73,6

6. Tècnics seguretat aeronàutica
(CNO-3155)

73,2

7. Programadors informàtics
(CNO-3820)

73,2

8. Enginyers mecànics
(CNO-2433)

72,1

9. Especialistes bases dades i xarxes informàtiques*
(CNO-2729)

72,1

10. Enginyers industrials i de producció
(CNO-2431)

72,0

* ncaa: no classificats en altres activitats

OCUPACIONS MILLOR POSICIONADES EN 

EL MERCAT DE TREBALL CATALÀ
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1. Enginyers*

(CNO-2439)
80,7

2. Analistes de gestió i organització 
(CNO-2621)

79,9

3. Programadors informàtics
(CNO-3820)

74,7

4. Maquinistes locomotora
(CNO-8311)

74,1

5. Enginyers elèctrics
(CNO-2441)

74,0

6. Analistes, programadors i dissenyadors pàgines web
(CNO-2713)

73,9

7. Especialistes bases dades i xarxes informàtiques*
(CNO-2729)

73,4

8. Enginyers mecànics
(CNO-2433)

72,2

9. Analistes de sistemes
(CNO-2711)

72,1

10. Tècnics operacions sistemes informàtics 
(CNO-3811)

71,7

* ncaa: no classificats en altres activitats

Contractació 
laboral

40%

Qualitat dels 
contractes

35%

Demandants en el 
SOC i durada 

25%

Què es té en compte per ordenar les ocupacions? I amb quin pes?

http://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/home
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OCUPACIONS MILLOR POSICIONADES A CADA COMARCA

Comarca Descripció

Alt Camp Enginyers electrònics (CNO-2442)

Alt Empordà Operadors màquines productes paper i cartó (CNO-8143)

Alt Penedès Tècnics tractament residus, aigües i altres sim. (CNO-3132)

Alt Urgell Treballadors tractament llet i elaboració lactis (CNO-7704)

Alta Ribagorça Conductors assalariats de camions (CNO-8432)

Anoia Altres operadors instal·lacions i màquines fixes ncaa (CNO-8199)

Aran Altres treballadors obres estructurals construcció ncaa (CNO-7199)

Bages Analistes de sistemes (CNO-2711)

Baix Camp Operadors màquines fabricar productes tèxtils ncaa (CNO-8159)

Baix Ebre Muntadors estructures metàl·liques (CNO-7314)

Baix Empordà Peons agropecuaris (CNO-9530)

Baix Llobregat Tècnics seguretat aeronàutica (CNO-3155)

Baix Penedès Altres venedors ncaa (CNO-5499)

Barcelonès Enginyers ncaa (CNO-2439)

Berguedà Analistes de sistemes (CNO-2711)

Cerdanya Operadors grues, muntacàrregues i moviment material (CNO-8332)

Conca de Barberà Instal·ladors mat. aïllant tèrmic i insonorització (CNO-7292)

Garraf Classificadors residus, ecoparc i recollidor ferralla (CNO-9442)

Garrigues Classificadors residus, ecoparc i recollidor ferralla (CNO-9442)

Garrotxa Programadors informàtics (CNO-3820)

Gironès Auxiliars vol i cambrers avió, vaixell i tren (CNO-5821)

Maresme Pescadors fluvials i de litoral (CNO-6422)

Moianès Supervisors indústries alimentàries i tabac (CNO-3203)

Montsià Oficials, operaris i artesans altres oficis ncaa (CNO-7899)

Noguera Treballadors avicultura i cunicultura (CNO-6205)

Osona Analistes i dissenyadors programari (CNO-2712)

Pallars Jussà Peons agropecuaris (CNO-9530)

Pallars Sobirà Monitors activitats recreatives i sim. (CNO-3724)

Pla d'Urgell Operadors màquines elaborar aliments, begudes i tabac (CNO-8160)

Pla de l'Estany Ajustadors operadors màquines eina (CNO-7323)

Priorat Peons agropecuaris (CNO-9530)

Ribera d'Ebre Rellotgers i mecànics instruments precisió (CNO-7611)

Ripollès Operadors màquines elaborar aliments, begudes i tabac (CNO-8160)

Segarra Operadors plantes industrials químiques (CNO-8131)

Segrià Veterinaris (CNO-2130)

Selva Veterinaris (CNO-2130)

Solsonès Treballadors tractament fusta (CNO-7811)

Tarragonès Pescadors fluvials i de litoral (CNO-6422)

Terra Alta Empleats logística i transport (CNO-4123)

Urgell Muntadors estructures cablejades i empalmador cables (CNO-7315)

Vallès Occidental Analistes de gestió i organització (CNO-2621)

Vallès Oriental Enginyers mecànics (CNO-2433)

http://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/home
http://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/

