
Denominació: Índex de qualitat ocupacional (IQO)

Descripció: L'IQO posiciona, en una escala de 0 a 100, la qualitat de la ocupació dels titulats considerant: la tipologia 
i duració del contracte, la retribució económica, l'adequació entre les funcions desenvolupades a la feina 
amb els estudis cursats (si són pròpies de la titulació) i la satisfacció general al lloc de treball. Aquest 
indicador és un resultat de l'enquesta d'inserció laboral que gestiona AQU Catalunya.

Forma representació: Numèrica

Elaboració: Gabinet de Planificació, Avaluació i 
Qualitat

Data extracció:

Criteris 
extracció:

Estudiantat que, matriculat el curs n-1, ha superat els 
crèdits pendents per obtenir la titulació entre l'1 de 
setembre del curs n-1 i l'1 de novembre del curs n

Font 
informació:

AQU catalunya

Paraules clau:

Nivell anàlisi:

Abast:

FORMA DE CÀLCUL

CATÀLEG D'INDICADORS DE LA UPC

CARACTERÍSTIQUES:

Periodicitat: Triennal

Data disponibilitat:

L'IQO es defineix com:

C - Tipus i duració del contracte: a)fixo autònom: 3 punts; b)temporal 1-3 anys: 2 punts; c)temporal <6 mesos: 1,5  punts;  d)treball 
<6 mesos: 1 punt; e)sense contracte: 0 punts.
R - Retribució econòmica: a)>30.000 eur/any: 3 punts; b)18-30.000 eur: 2 punts; c)12-18.000 eur: 1 punt; d)9-12.000 eur: 0,5 punts; 
e)<9.000 eur: 0 punts
A - Encaix entre la  formació i la feina: a)requereix títol específic i és pròpia de la formació: 3 punts; b)requereix títol però no cal 
formació universitària: 2 punts; c)requereix títol univ. i la feina que fan també: 3 punts; d)requereix títol univ. però no cal formació 
univ. per a la feina que fan:1 punt; e)no es requereix cap títol univ. però la feina és pròpia d’universitaris: 3 punts, i f)no es 
requereix titulació univ. i el treball tampoc no és propi de la formació univ.: 0 punts
S - Satisfacció general: molt satisfet: 1,5 punts; força satisfet: 1,25 punts; neutral: 1 punt; poc satisfet: 0,75, i gens satisfet: 0,5 punts

Exemple: Suposem que volen saber l'IQO d'un/a titulat/ada que treballa i té un contracte laboral de 2 anys i cobra 32.000 
eur/any. Per exercir la seva feina li requerien el títol específic però per desenvolpaar les tasques no cal formació 
universitària i, en general, està poc satisfet/a amb la feina. Amb aquestes dades:

𝐼𝑄𝑂 = 𝑓[ 𝐶 + 𝑅 + 𝐴 ∗ 𝑆] ∗ 100 

Codi: EIL-004

Accessibilitat

Gènere

Discapacitat

Igualtat d'Oportunitats

Unitats acadèmiques

Identificador definit atenent la norma UNE 66175:2003

Responsable de l'elaboració del catàleg: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat

Data d'actualització: 13-des.-19



Observacions: Per a més informació sobre el càlcul de l'IQO consulteu les pàgines 129-136 del següent document: 
http://www.aqu.cat/doc/doc_97543694_1.pdf

𝐼𝑄𝑂 =   2 + 3 + 2 ∗ 0.75 ∗ 100 = 525  

𝐼 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑙′ í𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 0 𝑖 𝑒𝑙 100 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑚 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 13.5.  

𝐿𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑠 𝐼𝑄𝑂 =
525

13.5
= 38,9 
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