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1. La manca de mà d’obra adequada limita la
marxa del negocis a l’empresa. Total empreses
percentatge s/total d’empreses | Font: Enquesta de Clima empresarial IVT.19, Idescat i CambraBCN.
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• Conclusió = 1 de cada 4 empreses no pot créixer perquè no troba el personal adequat. S’ha produït
un ràpid ascens en el percentatge d’empreses que diuen que la manca d’obra aquedada està
limitant la seva marxa dels negocis, des del 6% que ho assenyalaven a finals de 2013 fins al 24% a
finals de 2019.
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2. La manca de mà d’obra adequada limita la
marxa del negocis a l’empresa. Per sectors
45

percentatge s/total d’empreses | Font: Enquesta de Clima empresarial IVT.19, Idescat i CambraBCN.
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• Conclusió = La construcció és el sector més afectat per la manca de mà d’obra adequada, un 38%
d’empreses ho assenyala. Li segueixen la resta de serveis i la indústria. El comerç i l’hostaleria són
els sectors menys afectats (amb un 20% o menys d’empreses).
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3. La manca de mà d’obra adequada limita la
marxa dels negocis a l’empresa. Per territori
35

percentatge s/total d’empreses | Font: Enquesta de Clima empresarial IVT.19, Idescat i CambraBCN
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• Conclusió = El problema de la manca de mà d’obra adequada està concentrat a les províncies de
Girona, Lleida i Tarragona, on el 30% d’empreses no poden créixer degut a aquest problema. En
canvi, a Barcelona l’afectació és menor (només el 21%).
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4. La manca de mà d’obra adequada limita la
marxa dels negocis a l’empresa. Sector
hostaleria
percentatge s/total d’empreses | Font: Enquesta de Clima empresarial IVT.19, Idescat i CambraBCN.
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• Conclusió = Gairebé la meitat de les empreses d’hostaleria (hotels + restaurants) de la Costa Brava
tenen problemes de manca de personal adequat, i 1 de 3 a la zona turística d’Interior i als Pirineus.
Al Barcelonès i a la Costa de Barcelona no sembla haver-hi problemes de manca de personal.
7

5. La manca de mà d’obra adequada limita la
marxa dels negocis a l’empresa. Per dimensió
30

percentatge s/total d’empreses |Font: Enquesta de Clima empresarial IVT.19, Idescat i CambraBCN.
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• Conclusió = La manca de personal adequat afecta a les empreses de tots els trams de treballadors,
però a les més petites (menys 10 treb.) en menor proporció.
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6. La manca de mà d’obra adequada limita la
marxa del seus negocis. Sector “Resta de serveis”
percentatge s/total d’empreses | Font: Enquesta de Clima empresarial IVT.19, Idescat i CambraBCN.
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• Conclusió = Dins el sector de la Resta de serveis, les branques amb més problemes de manca de
personal són les d’activitats administratives i serveis auxiliars, seguit per les R+D, publicitat, activitats
científiques i tècniques, i les d’Informació i Comunicacions. Per tant, semblaria que el problema és
bastant generalitzat si bé afecta en major mesura a activitats administratives i auxiliars.
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7. A la teva empresa o empreses properes que
coneixes bé, hi ha dificultats per trobar personal
qualificat?
percentatge total d’empreses | Font: Consultes de la Cambra de Comerç de Barcelona (des’19).
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• Conclusió = Gairebé el 80% de les empreses tenen dificultats per trobar personal qualificat, tot i
que només 1 de 3 no ho pogut cobrir alguns llocs de treball, un resultat coherent amb el que dóna
l’Enquesta de Clima Empresarial.
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8. Resultats per famílies professionals
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9. Resultats per famílies professionals
Les professions més demandades
La suma de les ofertes en IT, Tecnologia i Indústria (exclòs IT), i Professions, arts i oficis
concentren gairebé el 40% de les ofertes que demanen titulació d’FP o Universitat
gestionades per Infojobs el 2018.
Les professions amb més sortida professional
De les 20 famílies professionals analitzades, les que tenen més sortida professional són
les d’IT, Tecnologia i Indústria (exclòs IT), Professions, arts i oficis, a les que se sumen
Finances i Banca, i Comercial i Vendes.
L’experiència és una element determinant en la progressió del salari
El sou mitjà brut de les ofertes laborals pels graduats FP passa de poc més de 23.000
euros/any quan s’acaben de finalitzar els estudis a gairebé 31.000 euros/any al cap de
5 anys, un 33% més. Per la seva banda, el sou mitjà brut ofert als graduats universitaris
és de poc més de 28.000 euros quan es finalitzen els estudis i passa a 44.541
euros/any al cap de 5 anys, gairebé un 60% més.
Els estudis en IT ofereixen molt bones perspectives salarials
Les vacants d’Informàtica i Telecomunicacions ofereixen un sou que és un 24% superior
a la mitjana en el cas de vacants per titulats en FP i un 15% superior a la mitjana en el
cas de vacants per titulats universitaris (amb 5 anys d’experiència).
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10. Rànquing de professions (titulats en FP)

• De les 109 professions analitzades a l’informe que demanen titulació en FP, s’han seleccionat
aquelles que compleixen tres requisits: 1) més de 2.000 vacants a l’any, 2) semàfor ver en sortida
professional i 3) salari brut superior als 28.000 € (amb 5 anys d’experiència).
• Només 11 professions compleixen amb els tres criteris, de les quals 6 estan dins de l`àmbit de les IT
(Programació, Sistemes, Telecomunicacions, ERP, Hardware i xarxes de seguretat, i Anàlisi de dades).
També hi ha tres professions que s’ubiquen en l’àmbit industrial (Tècnics industrials, Electrònica i
Manteniment). I, finalment, Disseny gràfic i Comercial i Vendes.
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11. Rànquing de professions (titulats universitaris)

• De les 109 professions analitzades a l’informe que demanen titulació universitària, s’han seleccionat
aquelles que compleixen tres requisits: 1) més de 1.000 vacants a l’any, 2) semàfor ver en sortida
professional i 3) salari superior als 40.000 € bruts (amb 5 anys d’experiència).
• Només 12 professions compleixen amb els tres criteris, de les quals 5 estan dins l’àmbit de les IT
(Programació ERP, Telecomunicacions, Gestió de projectes, i Hardware i xarxes de seguretat), 2 en l’àmbit de
les enginyeres (Industrials i Electrònica).També apareixen les professions de Consultoria d’empreses i de
Banca i Finances. En l’àmbit de la sanitat compleixen els requisits las professió d’Odontologia i Medicina.
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12. Matriculació en graus universitaris
a Catalunya per sexe, curs 2018-2019
Font: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
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Les dones només representen el 20% de les matriculacions en les enginyeries, el 10% en
informàtica i el 34% en matemàtiques i estadística. De totes les dones matriculades a la
universitat a Catalunya, només un 5% van optar per aquests estudis, mentre que en el cas dels
homes va ser l’opció escollida pel 27% dels matriculats
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13. Matriculació d'FP inicial a l'AMB segons
família professional i sexe, curs 2018-2019
Font: Departament d’Educació
Imatge personal (2.474)
Serveis socioculturals i a la comunitat (6.480)
Tèxtil, confecció i pell (282)
Sanitat (9.632)
Indústries alimentàries (409)
Administració i gestió (5.517)
Hoteleria i turisme (3.234)
Química (1.396)
Comerç i màrqueting (4.636)
Seguretat i medi ambient (123)
Arts gràfiques (731)
Edificació i obra civil (246)
Imatge i so (2.747)
Activitats físiques i esportives (3.613)
Agrària (353)
Fusta, moble i suro (149)
Energia i aigua (162)
Informàtica i comunicacions (7.257)
Fabricació mecànica (1.307)
Electricitat i electrònica (2.476)
Transport i manteniment de vehicles (3.549)
Instal·lació i manteniment (1.103)
AMB (57.876)
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Encara hi ha una forta segregació d’estudis d’FP per gènere. En les famílies professionals
d’Indústria i TIC les dones són menys del 10%.
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14. PROPOSTES I ACCIONS DE LA CAMBRA

1.

Facilitar informació objectiva i transparent de la demanda del mercat laboral perquè
els estudiants escollin el seu futur tenint a l’abast tota la informació.

2.

Proposar i regular la figura de l’aprenent perquè aquells que necessiten una inserció
laboral puguin formar-se a les empreses a canvi d’un compromís de fidelitat amb
l’empresa que inverteixi en aquesta formació.

3.

Projecte de reorientació professional perquè els professionals puguin accedir als
sectors més demandants en el mercat laboral a partir d’una formació necessària.

4.

Foment de les vocacions tecnològiques entre les dones des de l’Observatori Dona,
Empresa i Economia de la Cambra.

5.

La Cambra ha presentat a la Generalitat un programa per intensificar l’FP dual com
fan els països on funciona de forma exemplar, en especial Àustria i Alemanya.

19

