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1. Introducció
1.1. Objectius i utilitats d’aquest document
Aquest document és un recull de dades descriptives que té per finalitat obtenir una radiografia general
del Mercat de Treball i de la Formació Ocupacional a la província de Barcelona, a la comarca del
Maresme i a la ciutat de Mataró a dia d’avui.

Per iniciar aquest treball de dades, cal començar amb una puntualització dels objectius que
persegueix, així com una breu referència al context institucional on es desenvolupa; per tal de tenir
present el punt de partida de les informacions que es vagin obtenint i situar-les sota un mateix fil
conductor. Som-hi.
1.1.1.Objectius en el marc del Pla de Mandat 2019-2023 de l’Ajuntament de Mataró
El primer dels tres grans reptes de ciutat que el Pla de Mandat 2019-2023 de l’Ajuntament de Mataró
(1) cita és La lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat. Aquest repte persegueix
l’objectiu de ‘fer de Mataró una ciutat que afavoreixi les actuacions de generació d’ocupació i reducció
de la precarietat laboral, reduint la taxa d’atur municipal i afavorint els mecanismes efectius
d’integració social’.

Aquest document vol donar resposta a dues accions estratègiques del Pla de Mandat 2019-23. La
primera és l’ACCIÓ ESTRATÈGICA nº155 - Estudi intern en relació les noves demandes del mercat
de treball i d’orientació de les polítiques, contemplada al COMPROMÍS nº 107 - Oferir una visió
integral de suport a la recerca de feina, emprenedoria i economia social: Projecte Mataró Activa; i la
segona és l’ACCIÓ ESTRATÈGICA nº159 - Estudi de les necessitats formatives i recursos
disponibles per ampliar la formació ocupacional, contemplada al COMPROMÍS nº 108- Impulsar la
formació ocupacional i professional. Ambdós compromisos es troben recollits dins la PRIORITAT nº
28 - Fomentar una economia productiva que generi llocs de treball estables i de qualitat del Pla de
Mandat 2019-2023.

1 Més informació: Pla de Mandat 2019-2023. Mataró ens interessa. Ajuntament de Mataró.

2
El Mercat de Treball i la Formació Ocupacional. Província de Barcelona. Març 2021

IMATGE: Compromisos nº107 i 108 i Accions Estratègiques nº155 i 159 del Pla de Mandat 2019-2023 de l’Ajuntament de Mataró
FONT: Pla de Mandat 2019-2023. Mataró ens interessa. Ajuntament de Mataró. Pàg.70

Com es pot observar, ambdues accions estratègiques estan estretament vinculades entre sí. La
radiografia del Mercat de treball i les noves demandes laborals que hi sorgeixen ens aporten
informació directa sobre els diferents tipus de formacions que hauran de tenir els nous perfils de
treballadors i treballadores que ocupin aquests llocs de treball demandats.

Poder identificar els gaps de formació del mercat de treball permet dissenyar polítiques i
accions específiques de formació ocupacional que donin una resposta adequada a les noves
demandes laborals sorgides.
Aquest recull de dades està plantejat per ser una eina de treball interna del SOM- Servei d’Ocupació
de Mataró i d’altres serveis vinculats al desenvolupament econòmic local de la nostra ciutat, que
serveixi per obtenir una radiografia general del Mercat de Treball i de la Formació Ocupacional.
Aquest marc inicial de dades pot servir d’ajuda per plantejar altres accions estratègiques incloses al
Pla de Mandat i vinculades a les accions 155 i 159; com per exemple les accions 156 -Definició de
l’estratègia integral en matèria d’ocupació i empresa, plans d’actuació anual i indicadors de
seguiment; 160 - Establir una proposta de serveis en matèria de certificats de professionalitat adreçat
als col·lectius amb menor formació, i 161 - Establir accions formatives per a col·lectius específics de
forma descentralitzada a nivell del territori (joves, dones, majors de 45 anys, etc.) establertes també al
Pla de Mandat 2019-2023; entre d’altres.
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IMATGE: Compromisos nº107 i 108 i Accions Estratègiques nº156, 160 i 161 del Pla de Mandat 2019-2023 de l’Ajuntament de Mataró
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1.1.2. Utilitat de les dades
Pensem que disposar d’aquest marc de dades descriptives pel que fa referència a aquestes dues
variables pot servir com a context de dades de base inicial, sobre el qual podem bolcar-hi
posteriorment altres informacions de contrast en diferents àmbits, per treballar diferents
aspectes o escenaris, com per exemple i entre d’altres:
a) Plantejar i planificar les accions estratègiques incloses al Pla de Mandat 2019-2023
relacionades amb el desenvolupament econòmic local; especialment amb el disseny i
implementació de les polítiques ocupacionals i les accions de formació professional del
SOM – Servei local d’Ocupació de Mataró.

b) Analitzar alguns Efectes Covid19 en el panorama econòmic i industrial a la nostra ciutat,
comparant l’abans i el després, detectant vells reptes estructurals als quals es sumen
nous reptes postpandèmics.

c) Aterrar els ODS-Objectius de Desenvolupament Sostenible en els objectius estratègics de
la ciutat referents a la promoció econòmica i social.
d) Treballar el nou model de ciutat Mataró2030 focalitzat en l’Agenda 2030 i els reptes en
clau de lluita contra l’atur i la generació d’ocupació de qualitat.

e) Detectar necessitats, recursos, eines i possibilitats dels nostres serveis municipals
relacionats amb el desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat i del nostre
territori.
4
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f)

Establir les pautes de priorització d’especialitats formatives a treballar des del servei de
formació del SOM-Servei d’Ocupació Municipal, en funció de les ocupacions amb
perspectives positives de creixement i les ocupacions emergents al mercat de treball que
s’hagin detectat; així com en funció d’aquelles noves necessitats ocupacionals que
s’hagin identificat

1.2. Marc contextual institucional
1.2.1. Pla de Mandat 2019 - 2023
El Pla de Mandat 2019-2023 (2) és el full de ruta del govern municipal de l’Ajuntament de Mataró
a seguir per al mandat polític institucional 2019-2023. Es basa en l’acord “Un futur per a Mataró”,
signat el 15 de juny de 2019 pels grups municipals del PSC-CP i ECPM-ECG, per formar el govern de
la ciutat en aquell moment.

El Pla de Mandat 2019-2023 marca les prioritats i els compromisos que el govern municipal de la
present legislatura política reitera públicament amb la ciutadania; i que emmarca principalment en
tres direccions: 1) L’estratègia i la bona governança; 2) La qualitat urbana i el benestar de la
ciutadania; i 3) El desenvolupament urbà i econòmic. Aquests 3 àmbits principals són també els
tres àmbits en els quals s’ha reorganitzat l’administració pública per tal de poder-los desenvolupar el
millor possible, a través d’un pla de transformació de l’administració municipal destinat a tornar a
situar al ciutadà al centre de les polítiques públiques.

El Pla de Mandat parteix del context i la Visió establerta
al Pla estratègic Mataró2022: una ciutat més pròspera,
inclusiva, sostenible, neta i segura, del qual n’hem parlat
en el punt anterior; i contempla l’horitzó estratègic de
l’Agenda 2030 i l’aterrament dels ODS- Objectius de
Desenvolupament Sostenible en les seves accions i
finalitats, dels quals en parlarem breument posteriorment.

Tenint en compte el context socioeconòmic, el context
estratègic i l’escenari pressupostari del moment en què va

IMATGE: Visió de Ciutat. Mataró.
FONT: Pla de Mandat 2029-2023.Ajuntament de Mataró. Pàg.15

ser creat, el Pla de Mandat 2019-2023 defineix 31 prioritats orientades a aterrar els ODS a
l’actuació municipal. Cadascuna d’aquestes prioritats materialitza diferents compromisos i

2

Més informació: Pla de Mandat 2019-2023. Ajuntament de Mataró
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accions. En total hi ha 116 compromisos i 173 accions que es vinculen directament a un Pla
d’inversions per al període 2019-23. Com ja hem comentat a l’apartat 1.1.1 d’aquest document,
aquest treball vol donar resposta a l’ACCIÓ Nº155, contemplada al COMPROMÍS Nº 107, i a l’ACCIÓ
Nº 159, contemplada al COMPROMÍS Nº 108. Ambdós compromisos i ambdues accions queden
englobades dins de la PRIORITAT Nº 28 - Fomentar una economia productiva que generi llocs de
treball estables i de qualitat.

En un exercici de transparència de la gestió pública; de compromís de desenvolupament de les
polítiques públiques i de rigor en l’execució dels compromisos i accions del Pla de Mandat 2019-2023,
l’Ajuntament de Mataró fa un seguiment periòdic de l’assoliment de l’execució del Pla de
Mandat 2019-2023 – així com dels altres documents estratègics a nivell de ciutat- que posa a
disposició pública de tota la ciutadania via el seu web corporatiu. (3).
En aquest web podem veure l’estat d’assoliment de les accions del Pla de Mandat que estem
abordant en aquest document, així com també d’altres accions vinculades a la Promoció
Econòmica, al SOM – Servei d’Ocupació de Mataró i al desenvolupament econòmic local en
general, que estan vinculades a les accions 155 i 159 que aquí estem treballant. Citar aquest
punt ens sembla important, ja que és una eina al servei del ciutadà i del treballador/a públic/a que
tenen al seu abast de cara a la bona praxis en la gestió pública del seu ajuntament; però també
perquè és una font d’informació consultable on poden trobar altres accions vinculades al Mercat de
treball i la Formació ocupacional, si fos del seu interès.

1.2.2.

Pla de Recuperació per Europa. Next Generation - Next Mataró.

Davant del context de post pandèmia que el coronavirus està deixant al seu pas arreu del planeta, la
comunitat europea està generant una sèrie de projectes de desenvolupament local per ajudar
als seus diferents territoris a fer front als nous i vells reptes que tenen per endavant i que
requereixen d’una important inversió econòmica, de coneixement i de recursos tècnics.

És en el flux de subvencions i de projectes de recuperació econòmica i social que Europa està posant
a disposició dels seus territoris per donar-los de finançament i inversions que Mataró veu una gran
oportunitat d’ingressos econòmics per poder desenvolupar gran projectes d’actuació a mig termini en
clau estratègica de generació de canvis.

3

Més informació: Web municipal d’informació i seguiment del Pla de Mandat 2019-2023. Ajuntament de Mataró
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Mataró no té capacitat econòmica suficient per fer front en solitari a grans iniciatives transversals de
gestió del canvi en les seves diferents àrees d’actuació i paradigmes de la ciutat, ja que requereixen
d’una gran inversió de capital econòmic, humà, material i tecnològic. És per això que ha fet una
aposta important per accedir al Pla de Recuperació per Europa impulsat per la Unió Europea,
concretament als fons “Next Generation” (4) que es convoquen aquest any 2021 i que promouen
projectes a desenvolupar en clau de mig termini, durant els propers quatre anys.
La proposta que s’està treballant des del nostre Ajuntament en relació als fons Next Generation i que
s’ha titulat amb el nom “Next–Mataró”(5) contempla 4 grans projectes estratègics amb el propòsit
de fer de la nostra ciutat ‘una ciutat metropolitana pròspera y generadora d’oportunitats’:
1. Mataró Circular
2. Mataró Urban Resilience Loops
3. Mataró Ciutat Cuidadora
4. Mataró Ciutat del Coneixement
La proposta pren com a marc d’actuació l’eix principal de l’Agenda Mataró2030-projectes per a la
recuperació NGEU; i contempla 4 prioritats principals:
1. Transformació del model productiu
2. Generació d’ocupació
3. No deixar ningú enrere
4. Ciutat resilient

4 Més informació: Plan de recuperación econòmica. NextGenerationEU. Comisión Europea.
5 Més informació: NextMataró. Programa para la recuperación, transformación y resiliencia basada en el desarrollo sostenible. Ajuntament de

Mataró.
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IMATGE: NextMataró. Projectes estratègics. Pilars de transformació NextMataró.
FONT: NextMataró. Programa para la recuperación, transformación y
resiliencia basada en el desarrollo sostenible. Ajuntament de Mataró. Pàg.12.

En el marc del NextMataró prenen rellevància aspectes com l’economia circular i la sostenibilitat; la
gestió de l’aigua i l’energia; la qualitat de vida i l’envelliment actiu; i la formació continuada, entre
d’altres.
És en aquest darrer punt on s’estableix un lligam directe amb l’objecte d’aquest document i
amb les funcions del SOM i la seva secció de formació, i on serà important tenir identificades i
treballades dades al respecte de la formació de les persones d’una forma transversal -vinculada
a les diferents àrees de desenvolupament de les persones i en clau territorial més àmplia que el
territori específicament de la nostra ciutat- per poder replantejar una bona implementació d’oferta de
formació de qualitat i diversa, que garanteixi la possibilitat de desenvolupament de les persones en
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els diferents àmbits formatius vitals i ocupacionals al llarg de la seva vida, en el nou marc contextual
de la ciutat després de la pandèmia del coronavirus.
Encarem doncs l’oportunitat del “Next Generation” com a un tractor d’estudi i inversió en la generació
de noves ocupacions amb una formació ocupacional adaptada de qualitat; com a part de la immersió
de ciutat en aquest nou context de desenvolupament econòmic i social local adaptat als nous i vells
reptes previs i posts a la pandèmia de l coronavirus.

1.2.3. Agenda 2030 i ODS:Objectius de Desenvolupament Sostenible
A l’apartat anterior hem parlat del marc de recuperació econòmica i social que marca la Unió Europea
en l’àmbit del context de post pandèmia de la Covid19, i del lloc que estem intentant cercar-hi des de
la nostra ciutat, com a una oportunitat per desenvolupar projectes estratègics en els propers 4 anys.
És important contemplar els ODS – Objectius de Desenvolupament Sostenible en aquests nous
projectes que es generaran el marc d’actuació NextGeneration; ja que aquests marquen les pautes
d’actuació a nivell mundial en termes de desenvolupament, i que a Mataró ja fa uns anys que des de
l’administració local contemplem en tots els nostres documents estratègics i de ciutat, vetllant pel seu
assoliment de forma transversal des de les diferents àrees de l’Ajuntament i des dels diferents àmbits
d’actuació pública municipal. No podem iniciar cap projecte de ciutat - o proposta, estudi,
document estratègic- sense contemplar-lo en el marc dels ODS i de l’Agenda 2030.
Els ODS- Objectius de Desenvolupament Sostenible(6) són un conjunt d'objectius globals que el 25
de setembre de 2015 els líders mundials van aprovar conjuntament amb la finalitat d’eradicar la
pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom; com a part d'una nova Agenda de
Desenvolupament Sostenible(7) mundial. Cada objectiu té unes metes específiques que s'han
d'assolir en els propers 15 anys.

6
7

Més informació: ODS – Nacions Unides
Més informació: Agenda de Desarrollo Sostenible. Gobierno de España.
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IMATGE: Objectius de Desenvolupament Sostenible.
FONT: Web ODS – Objectius de Desenvolupament Sostenible. Nacions Unides.

Com es pot observar, tots els ODS estan interrelacionats entre si i les accions que es desenvolupin
per assolir-ne un d’ells provocaran efectes també en els altres.
En l’objecte del nostre estudi, l’ODS principal al qual es fa referència és l’ODS nº 8: Treball decent i
creixement econòmic. Aquest objectiu concorda plenament amb l’objectiu del SOM de promoure
accions per a la creació de llocs de treball dignes i la creació d’oportunitats econòmiques per a
tothom.
L’estratègia de creixement econòmic d’una ciutat ha de posar atenció en el seu teixit
productiu, vetllant perquè les empreses ofereixin una ocupació de qualitat, mitjançant accions
d’inserció laboral que garanteixin els drets laborals i la seguretat a la feina, entre altres
aspectes essencials, fent especial atenció als col·lectius més vulnerables a l’hora d’inserir-se
al mercat laboral; com per exemple el dels joves.
Des de la perspectiva del desenvolupament econòmic local, l’ODS nº 8 està estretament lligat a l’ODS
nº4: Educació de qualitat. Dos principals reptes relacionats que tenim com a societat al respecte
d’aquests dos ODS són:
1) saber trobar l’encaix entre les inquietuds, necessitats i aspiracions de les noves generacions amb
l’aprenentatge de vida i els coneixements professionals que tindran o als quals podran accedir; i
2) l’adequació d’aquests aprenentatges i coneixements amb les opcions que tindran posteriorment de
desenvolupar-los al mercat de treball actual i els llocs de treball existents, per tal de dur a terme el seu
model de vida personal.
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En definitiva, ens referim a l’encaix entre els continguts formatius de les persones i el mercat de
treball disponible de cada moment. Un encaix que des del SOM es promou dia a dia amb la
seva raó de ser i en el desenvolupament i la realització de les seves diferents accions.
Tenir un bon pla formatiu – de vida, professional- que doni resposta a les necessitats i inquietuds de
la ciutadania, així com també a les necessitats del teixit empresarial i productiu del moment, dotant de
persones formades i realitzades en el seu lloc de treball digne i de qualitat, serà la clau per garantir
els ODS nº8 i nº4, així com l’ODS nº 9: Indústria, innovació i infraestructura; també estretament lligat a
ells. En aquest cas, l’ODS nº 9 fa referència, entre d’altres, a aquelles accions que donen resposta a
les demandes del teixit productiu per tal de tenir un parc empresarial innovador, de qualitat i que
ofereixi llocs de treball digne. Per aconseguir-ho, caldrà fer especial atenció a la innovació en aquells
sectors productius menys avançats en aquest sentit –com per exemple la indústria- i a l’adequació de
les infraestructures a les noves necessitats de modernització de les empreses; entre d’altres.

Tenir un bon marc de dades establert actualitzat i contrastat entre el Mercat de Treball i les
necessitats formatives ocupacionals de les persones en cada context temporal determinat és
important per aconseguir aquesta interrelació i vinculació innata dels tres ODS que hem
comentat anteriorment inclosos en l’Agenda 2030.

La nova Agenda de Desenvolupament Sostenible o Agenda 2030 incorpora doncs una aposta per
una visió integral del desenvolupament sostenible a partir de tres dimensions que esdevenen
indissociables: l’econòmica, la social i l’ambiental.
El procés de localització del marc estratègic que contempla l’Agenda 2030 a escala municipal
requereix no només d’una aproximació transversal a aquestes tres dimensions, sinó també d’un
exercici de priorització de la gestió de l’administració pública contemplant els ODS a partir
d’un replantejament del model tradicional de decreixement, tenint en compte les desigualtats i
el sostre ecològic.
En el marc d’actuació d’aquest estudi i de l’Agenda 2030, les institucions públiques han de
promoure i ser exemplars a l’hora d’afavorir feines estables, unes condicions de treball dignes,
l’equitat laboral i salarial de gènere, la integració dels joves i la formació permanent; entre
d’altres prioritzacions principals.
En el cas de la nostra ciutat, aquesta nova Agenda pel Desenvolupament Sostenible ja s’ha començat
a treballar. Ho estem fent seguint la guia que marca la DIBA–Diputació de Barcelona, que diu
textualment que ‘els governs locals són al centre de l’Agenda 2030 ja que, més enllà de l’objectiu 11
11
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sobre les ciutats i comunitats sostenibles, tots els ODS tenen metes que apel·len directament a les
responsabilitats locals. En aquest sentit, la localització és el procés que té en compte el context
subnacional en el compliment de l’Agenda, des de la definició dels objectius, la incidència i la
sensibilització, fins a la implementació i l’ús d’indicadors per a mesurar i avaluar el procés. Localitzar
no significa un canvi radical, sinó una oportunitat per a reorientar les prioritats i polítiques locals, i
demostrar el rol dels municipis en la reducció de desigualtats i en l’assoliment dels ODS a nivell
nacional i global.’ (8)
A més de seguir la guia de la DIBA, en el desenvolupament de l’aterrament dels ODS a la nostra
ciutat utilitzem diversos recursos i instruments que diferents institucions estatals i europees han posat
a l’abast del municipalisme per tal d’ajudar les institucions públiques locals en la seva implementació.
El resultat de l’establiment d’aquesta Agenda 2030 a la nostra ciutat
es va concretar el passat novembre de 2020 en un document titulat
‘Mataró Agenda2030. Estratègia de ciutat per a una recuperació
basada en el desenvolupament sostenible’ (9); que marca el punt
de partida per al canvi de model de ciutat Mataró 2022 al model de
ciutat Mataró2030.

IMATGE: Mataró Agenda 2030. Logo
FONT: Mataró Agenda2030. Estratègia de ciutat
per a una recuperació basada en el desenvolupament
sostenible’.Ajuntament de Mataró. Nov.2020

IMATGE: Objectius de Desenvolupament Sostenible.
FONT: Instruments estratègics i de planificació Estat de situació a 15/05/2019’. Ajuntament de Mataró. Pàg.3. (10).
8 Més informació: Localitzant els ODS – Diputació de Barcelona
9 Més informació: Mataró Agenda2030. Estratègia de ciutat per a una recuperació basada en el desenvolupament sostenible’. Ajuntament de

Mataró. Novembre2020
10
Més informació: Instruments estratègics i de planificació Estat de situació a 15/05/2019. Ajuntament de Mataró.
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‘

1.2.4. Pla Estratègic Mataró 2022 - Mataró 2030
La localització dels ODS a Mataró no hauria estat possible si abans no s’hagués plantejat un exercici
col·lectiu de reflexió estratègica en el marc de la nostra ciutat, que es va fer a través d’un procés
participatiu de reflexió estratègica que va comptar amb la participació d’agents molt diversos -grups
municipals, personal tècnic de l’Ajuntament de Mataró, professionals externs, sindicats, associacions
empresarials, consells sectorials i territorials, entitats, aportacions ciutadanes, i d’altres-.
Aquest context estratègic es va elaborar el 2017 sota el nom Mataró2022 (11), amb l’objectiu de
detectar les principals necessitats de la ciutat per afrontar els principals reptes futurs; amb la
voluntat d’aportar un impuls al desenvolupament inclusiu, sostenible i intel·ligent a la nostra ciutat. El
procés de reflexió i document resultant del Mataro2022 va fixar el marc bàsic d’actuació des del qual
n’han anat sorgint diferents plans sectorials de ciutat, des de la seva creació.
El procés d’elaboració de l’estratègia Mataró2022 es va desenvolupar a través de diferents fases: 1)
una fase inicial de diagnosi de la ciutat, identificant-ne els seus punts crítics; 2) una fase d’identificació
dels reptes claus en resposta als punts crítics; 3) una fase de declaració de principis en relació a cap
a on havia d’anar la ciutat; 4) una fase d’establiment d’eixos d’actuació sobre els quals havien de girar
les actuacions a Mataró durant els següents anys, i 5 ) finalment, una fase d’anàlisi dels projectes de
ciutat vigents i de creació d’una primera bateria d’actuacions concretes innovadores.

El PUNT CRÍTIC nº1 que es va determinar va ser
l’elevat atur i la manca d’ocupació. D’aquest punt crític
en va sorgir el REPTE 1: Lluita contra l’atur i creació
d’ocupació de qualitat. En aquest sentit, es va
identificar l’elevada taxa d’atur i la manca d’ocupació
i/o la major precarietat d’aquesta com a principal
problemàtica de Mataró, incidint no tan sols en la
pèrdua de rendes dels i de les mataronins i mataronines,
amb les conseqüències econòmiques derivades, sinó
que la situació de l’ocupació també té un fort efecte
com a mecanisme efectiu d’integració social i, en
concret, en la definició de la posició social i l’estatus de la

IMATGE: Repte 1: Lluita contra
l’atur i creació d’ocupació de qualitat.
FONT: Mataró2022. Reflexió i planificació
estratègica. Juliol 2017. Ajuntament de Mataró. Pàg.23

ciutadania.

11

Més informació: Mataró2022. Reflexió i planificació estratègica. Juliol 2017. Ajuntament de Mataró.
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El Repte1 doncs, establia la necessitat que Mataró afavorís les actuacions de generació
d’ocupació i reducció de la precarietat laboral, reduint la taxa d’atur municipal i afavorint els
mecanismes efectius d’integració social. L’objectiu era treballar per i amb les persones i les
empreses del territori; oferint orientació, formació i acompanyament a les persones que buscaven una
ocupació de qualitat, i assessorant a les empreses que volien incorporar o desenvolupar talent a la
seva organització.
Aquestes fites es van establir en 2 Eixos d’actuació: 1) la necessitat de generar ocupació i
capacitació; i 2) l’enfocament cap a un nou model social i revisió de feina digna. Ambós eixos
tenien per objectiu fer més competitiva i atractiva la nostra ciutat. L’assoliment i desenvolupament
d’aquests dos Eixos d’actuació, i dels altres, es va revisant periòdicament, mantenint viva l’estratègia
Mataró2022 constantment (12).

IMATGE: Definició dels eixos derivats del Repte 1: lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat.
FONT: Mataró2022. Reflexió i planificació estratègica. Juliol 2017. Ajuntament de Mataró. Pàg.35

12

Més informació: Mataró2022. Impuls i seguiment. Juliol 2018. Ajuntament de Mataró.
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Aquest Repte1 encara és present a la nostra ciutat, i és el que connecta directament l’objecte
d’aquest document amb el context estratègic de ciutat 2022. L’observació i concreció de dades en
relació al Mercat de treball i a la Formació ocupacional contribuiran a establir un marc bàsic
d’informació que ajudarà a enfocar millor les nostres actuacions vers la generació d’ocupació i
el combat contra l’atur; així com la formació ocupacional de qualitat adaptada al context real
del mercat laboral.

Val a dir, però, que amb el context social i econòmic derivat de la pandèmia del coronavirus a
la nostra ciutat i amb l’aterrament de l’Agenda2030 i els ODS-Objectius de Desenvolupament
Sostenible a l’estratègia i la gestió municipal, s’ha accelerat el salt cap a una nova ‘Estratègia
Mataro2030’ que contempli totes les variables i noves dimensions de canvi que es deriven d’aquesta
nova realitat i nova normalitat ciutadana; per tal d’adaptar-hi les nostres polítiques públiques al màxim
possible.

Aquest nou procés estratègic de reflexió Mataró2030, que parteix del model estratègic Mataró2022 ja
s’ha començat a dissenyar des de diferents àrees d’actuació municipal; també des de la de Promoció
econòmica i desenvolupament local, on el treball digne i la formació ocupacional continuaran tenint un
paper molt rellevant.
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2. Metodologia i fonts d’informació
2.1. Metodologia
Per elaborar aquest recull de dades descriptives del Mercat de Treball i la Formació ocupacional a
nivell de la Província de Barcelona, hem fet servir una metodologia que agrupa i ordena diferents
fonts d’informació principalment qualitatives, tant formals com informals, consultades sota un mateix
apartat o temàtica – Mercat de Treball i Formació Ocupacional-., amb la voluntat d’oferir una
descripció al respecte de cada apartat contemplat de forma complerta –combinant informacions de
diferents fonts- i el màxim d’actualitzada possible.
El resultat d’aquesta agrupació de dades és el que es contempla en els punts que conformen el
sumari d’aquest treball, i en el posterior desenvolupament d’aquests en el present document.
Aquest document doncs és un recull d’informacions qualitatives ordenades d’una manera
determinada, de les quals se’n fa una síntesi a mode particular, però en cap cas es genera informació
nova, o se’n fa un anàlisi profund del qual en deriven unes conclusions específiques. Com hem dit
anteriorment, l’objectiu d’aquest document és descriure les variables de Mercat de treball i
Formació ocupacional a partir de fonts d’informació qualitatives diverses que puguin oferir
una visió general el màxim d’actualitzada possible, la qual servirà com a context de base per al
posterior treball d’objectius o documents en diversos àmbits.

Com veureu al document, la informació recollida en relació als diferents apartats del sumari es
contempla de diferents formes:
-

A tot el document: a través de la descripció de continguts de forma redactada, a partir del
contrast de les diferents dades obtingudes per les diverses fonts d’informació consultada;
donant uniformitat vehicular al llarg de tot el text del document.

-

A tot el document: a través d’imatges i diagrames obtingudes de les diferents fonts
d’informació utilitzades, per fer més visual la descripció redactada dels continguts.

-

A tot el document: a través de citacions de les fonts d’informació utilitzades, mitjançant
notes al peu de pàgina.

-

A diferents apartats del document: a través d’apartats resum als quals hem anomenat ‘A
mode de síntesi’ i que hem identificat amb la icona d’una estrella blava; que tenen per
objectiu recollir de forma sintètica i breu aquells aspectes més rellevants descrits de forma
16
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més extensa en els diferents apartats treballats dels quals hem considerat oportú fer-ne un
petit extracte.

-

A diferents apartats del document: a través d’una icona en forma de Coronavirus i amb la
paraula COVID19, per assenyalar aquelles dades que fan referència a algun aspecte
relacionat amb la Covid19 o alguna de les seves dimensions d’impacte.

-

A l’apartat de Bibliografia: a través de la citació de les referències bibliogràfiques utilitzades
com a fonts d’informació, incloent el link directe al document online referenciat.

En referència al tractament de les diferents fonts d’informació, i per tal d’acotar la gran quantitat
d’informació dinàmica que hi ha al respecte de les variables treballades, hem optat per utilitzar una
metodologia que aplica un sistema de priorització. Així doncs, hem fet una selecció de les fonts
d’informació, tant a nivell formal com informal, en funció d’uns determinats ítems concretats
que es volien obtenir, per tal d’agafar de base aquelles que complien amb algun d’aquests ítems;
podent així tenir una primera informació desglossada sense perdre’ns en la immensitat de dades
existent al respecte.

Aquests ítems concrets que es volien obtenir són principalment 3:
1. Sectors econòmics en creixement
2. Sectors econòmics emergents
3. Necessitats formatives ocupacionals
Per fer la selecció de fonts d’informació principals hem elaborat un llistat de les fonts d’informació
localitzades; n’hem fet una primera tria en funció dels 3 ítems establerts de la qual n’ha resultat un
segon llistat de fonts d’informació prioritzades; i d’aquesta tria n’hem fet una segona tria, que són
les fonts finalment utilitzades en aquest document i que es poden trobar tant a l’apartat de
Bibliografia com a les notes a peu de pàgina.
La relació de fonts d’informació localitzades, prioritzades i finalment utilitzades en aquest document es
pot trobar a l’apartat següent del sumari, 2.2-Fonts d’informació.
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2.2. Fonts d’informació
En aquest treball hem utilitzat fons d’informació que contenen dades principalment qualitatives, ja
que la voluntat del document és la de fer una descripció no tant de base numèrica o de percentatges,
sinó de les característiques generals de les dues variables observades. Tot i això, també hi ha fonts
d’informació amb dades quantitatives, que hem emprat per ajudar en aquesta descripció general
de les variables.
En aquest document entenem per fonts d’informació formals aquells estudis, informes i altres
informacions provinents de diferents entitats públiques/oficials i que es publiquen normalment de
forma periòdica. I entenem com a fonts d’informació informals aquells articles, notícies,
investigacions o estudis específics provinents d’entitats o organitzacions privades/no oficials i que
normalment solen ser puntuals; és a dir, realitzats en una data concreta de forma no periòdica.

A continuació (pàgina següent) exposem dos quadres amb la relació de les dades bàsiques de les
fonts d’informació de referència que hem contemplat per poder fer la realització d’aquest document.
Totes les fonts d’informació que es troben online estan linkades al seu document original en línia
Aquests quadres recullen les fonts d’informació localitzades, les fonts d’informació prioritzades i
finalment les fonts d’informació utilitzades en aquest estudi, a nivell de fonts formals i informals.
En el primer quadre hi trobem les fonts d’informació formals i en el segon les fonts d’informació
informals. Els quadres els hem anomenat, Quadre de fonts d’informació formals i Quadre de fonts
d’informació informals.
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nº

Fonts informació UTILITZADES

Fonts informació PRIORITZADES

Fonts informació LOCALITZADES

nº

MERCAT DE TREBALL I FORMACIÓ OCUPACIONAL. PROVÍNCIA DE BARCELONA
LLISTAT DE FONTS D'INFORMACIÓ FORMALS

AUTORIA

ENLLAÇ

ÀMBIT
GEOGRÀFIC

PERIODICITAT

Los perfiles de la oferta de empleo 2020

SEPE – Servició Público de Empleo Estatal
- Observatorio de las Ocupaciones

aquí

Espanya

anual

Informe del Mercado de Trabajo de Barcelona
2020. Datos 2019

SEPE – Servició Público de Empleo Estatal
- Observatorio de las Ocupaciones

aquí

província de
Barcelona

anual

Estudio prospectivo de las actividades
económicas relacionades con la Economía
Circular en España

SEPE – Servició Público de Empleo Estatal
- Observatorio de las Ocupaciones

aquí

Espanya

puntual
any 2020

nº

TÍTOL

DOCUMENTS
1

1

2

2

1

3

4

3

Ocupaciones con tendencias positivas – Boletin
Ocupaciones Nacional Anual 2020

SEPE – Servició Público de Empleo Estatal
- Observatorio de las Ocupaciones

aquí

Espanya

mensual,
anual

5

4

Actividades economicas con tendencia positiva –
Tendencia Ficha CNAE Anual 2020

SEPE – Servició Público de Empleo Estatal
- Observatorio de las Ocupaciones

aquí

Espanya

mensual,
anual

6

5

Informe de prospección y detección de
necesidades formativas

SEPE – Servició Público de Empleo Estatal
- Observatorio de las Ocupaciones

aquí

espanya

anual

7

6

Adaptación del Informes de prospección y
detección de necesidades formativas 2020 a los
ambitos sectoriales

SEPE – Servició Público de Empleo Estatal
- Observatorio de las Ocupaciones

aquí

Espanya

puntual
any 2020

8

7

3

El Mercat de treball

SOC - Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya

aquí

Catalunya

gener 2021

9

8

4

Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació
de Catalunya 2019-2020

SOC - Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya

aqui

Catalunya

abril2019

10

9

5

Priorització d'especialitats formatives FOAP 2020

11

10

6

Ocupacions millor posicionades en el mercat de
treball català (INFOGRAFIA)

12

11

7

Eina de treball: TREBALL PER OCUPACIONS.
Document de presentació de l'eina Treball per
Ocupacions a la jornada de presentació (9 juliol
2019)

13

12

Informació estadística d'ofertes de llocs de treball
- gener de 2021

14

13

Inserció laboral dels ensenyaments professionals
2019

15

14

8

FOL - Formació i Orientació Laboral.

16

15

9

17

16

18

2

SOC - Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya
GENCAT - Generalitat de Catalunya
Departament de Treball Observatori del Treball i Model Productiu

Catalunya
aquí

Catalunya

Gener 2021

aquí

Catalunya

Juliol 2019

aquí

Catalunya

gener 2021

aquí

Catalunya

anual

Institut Obert de Catalunya

aquí

Catalunya

online

Informe territorial de la província de Barcelona
2019

DIBA – Diputació de Barcelona

aquí

Província
de Barcelona

anual

10

Informe territorial de la província de Barcelona
2020

DIBA – Diputació de Barcelona

aquí

Província
de Barcelona

anual

17

11

Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial
de la demarcació de Barcelona 2020

DIBA – Diputació de Barcelona

aquí

Demarcació
de Barcelona

puntual
juny 2020

19

18

12

Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial
de la demarcació de Barcelona. Document de
Presentació PPOINT.

DIBA – Diputació de Barcelona

aquí

Demarcació
de Barcelona

puntual
setembre 2021

20

19

13

Estructura empresarial de la Demarcació de
Barcelona 2020

DIBA – Diputació de Barcelona

aquí

demarcació
de Barcelona

anual

GENCAT - Generalitat de Catalunya
Departament de Treball Observatori del Treball i Model Productiu
GENCAT - Generalitat de Catalunya
Departament de Treball Observatori del Treball i Model Productiu
GENCAT - Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
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Estructura empresarial de la Demarcació de
Barcelona 2020
DOCUMENT PRESENTACIÓ PPOINT

DIBA – Diputació de Barcelona

aquí

demarcació
de Barcelona

juliol 2020

21

Informe mensual de l’atur registrat a la província
de Barcelona. Gener 2021

DIBA – Diputació de Barcelona

aquí

província
de Barcelona

mensual

23

22

Informe trimestral sociolaboral del Maresme 3er
trimestre 2020

CCM – Consell Comarcal del Maresme –
Obs. de Desenvolupament Local XODEL

aquí

comarca
del Maresme

trimestral

24

23

Informe mensual sobre l’evolució de la
desocupació al Maresme i als 30 municipis de la
comarca– Report d’atur. Gener 2021

CCM – Consell Comarcal del Maresme –
Observatori de Desenvolupament Local
XODEL

aquí

comarca
del Maresme

mensual

Dona i mercat de treball al Maresme. Març 2020

CCM – Consell Comarcal del Maresme –
Observatori de Desenvolupament Local
XODEL

aquí

comarca
del Maresme

puntual
març 2020

AJMATARÓ - Ajuntament de Mataró Observatori de la ciutat

aquí

Mataró

2014

aquí

Mataró

2019

Mataró

novembre 2020

21

20

22

14

25

Informe sobre les necessitats de formació,
l’adequació de l’oferta formativa i la transició
escola i mercat de treball a Mataró

26

24

27

25

15

Pla de Mandat 2019-2023. Mataró ens interessa.

AJMATARÓ - Ajuntament de Mataró

28

26

16

Mataró Agenda2030. Estratègia de ciutat per a
una recuperació basada en el desenvolupament
sostenible.

AJMATARÓ - Ajuntament de Mataró

29

27

17

Mataró2022. Reflexió i planificació estratègica.
Juliol 2017.

AJMATARÓ - Ajuntament de Mataró

aquí

Mataró

Juliol 2017

30

28

18

Mataró2022. Impuls i seguiment. Juliol 2018.

AJMATARÓ - Ajuntament de Mataró

aquí

Mataró

Juliol 2018

31

29

19

Instruments estratègics i de planificació. Estat de
situació a 15/05/2019

AJMATARÓ - Ajuntament de Mataró

aquí

Mataró

maig 2019

32

30

20

Mesures de reactivació econòmica i social
covid19. Recull de Plans Locals i Mesures de
reactivació socioeconòmica a Catalunya.
Municipis de més de 50.000 habitants.

AJMATARÓ - Ajuntament de Mataró

Mataró

febrer 2021

33

31

21

NextMataró. Programa para la recuperación,
transformación y resiliencia basada en el
desarrollo sostenible.

AJMATARÓ - Ajuntament de Mataró

aquí

Mataró

2020

WEBS
34

32

22

WEB - Wikipèdia. Definició de Formació
Professional

Wikipedia–La Enciclopedia Libre.

aquí

Catalunya

35

33

23

WEB - Wikipèdia. Definició de Mercat de Treball

Wikipedia–La Enciclopedia Libre.

aquí

Catalunya

36

34

24

WEB - Objectius de Desenvolupament Sostenible

Nacions Unides

aquí

Nacions
Unides

37

35

25

WEB - Pla de Recuperació per Europa.
NextGenerationUE

Comissió Europea

aqui

Unió
Europea

38

36

26

WEB - Agenda de Desarrollo Sostenible

Gobierno de España

aquí

Espanya

39

37

27

WEB - Idescat. Informacions vàries estadístiques
de dades dels anys 2018, 2019 i 2020 de la
província de Barcelona i comarca del Maresme.

IDESCAT – Institut d’Estadística de
Catalunya.

aquí

Catalunya

40

38

28

WEB - Observatori del Treball i Model Productiu.
Treball per Ocupacions.

aquí

Catalunya

41

39

aquí

Catalunya

42

40

43

41

44

42

30

WEB - Localitzant els ODS

45

43

31

WEB - Observatori de la Ciutat de Mataró

WEB - Estudiar a Catalunya
29

GENCAT - Generalitat de Catalunya
Departament de Treball Observatori del Treball i Model Productiu
GENCAT - Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

WEB - Cercador d’especialitats formatives del
Servei Català d’Ocupació

SOC - Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya

aquí

Catalunya

WEB: CIFO - Centres d'Innovació i Formació
Ocupacional del SOC

SOC - Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya

aquí

Catalunya

DIBA – Diputació de Barcelona

aquí

Barcelona

AJMATARÓ - Ajuntament de Mataró Observatori de la ciutat

aquí

Mataró
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46

44

32

WEB - Informació i seguiment del Pla de Mandat
2019-2023.
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2.3. Àmbit geogràfic
Com hem pogut observar als Quadre de fonts d’informació formals i informals relacionats a l’apartat
anterior, les fonts d’informació contemplades en aquest document tenen diferents marcs geogràfics,
que van des de dimensions territorials més grans –Província de Barcelona- a dimensions territorials
més petites -Comarca del Maresme i Mataró Ciutat-.

Hem cregut important establir un àmbit geogràfic més ampli que el territorialment específic a la ciutat
de Mataró perquè pensem i sabem que les tendències generals territorials de les dues variables
observades en aquest document influeixen directament en les tendències locals.

2.4. Variable quantitativa
El total de fonts d’informació formals localitzades ha estat de 52. D’aquestes, un total de 33 han estat
contemplades per a l’elaboració d’aquest document, que són les que consten com a referències
bibliogràfiques a l’apartat final de Bibliografia; i les altres s’han descartat, per diferents raons, quedant
registrades als Quadres de fonts d’informació formals i informals com a fonts d’informació
localitzades, prioritzades i utilitzades (veure apartat 2.2 – Fonts d’informació i 2.1. Metodologia). Pel
que fa referència a les fonts d’informació informals, n’hem localitzat 18, de les quals n’hem contemplat
15.

2.5. Variable temporal
La recollida de dades contemplades en aquest document, tant de les fonts d’informació formals com
de les fonts d’informació informals, s’ha fet procurant una temporalitat no superior als 3 anys
d’antiguitat, tot i que n’hi ha alguna puntual que supera aquesta antiguitat.
La cerca i localització de les fonts d’informació contemplades en aquest document es va realitzar
durant l’espai temporal comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 28 de febrer de 2021.
Pel que fa a l’actualitat de les dades, la font d’informació formal contemplada més antiga data del
Juliol 2017 ( ‘Mataró2022. Reflexió i planificació estratègica. Juliol 2017’. Ajuntament de Mataró) i la
font d’informació informal contemplada més antiga data del març 2016 (‘El sector industrial en España
necesitará 3,5 millones de profesionales especializados en 2025’. RANSTAD)
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2.6. Qüestions metodològiques
Una de les qüestions que cal esmentar a l’hora d’utilitzar aquesta metodologia d’agrupació de
diverses dades provinents de diferents fonts d’informació en un mateix redactat, és que sempre
penses que pots arribar a més fonts de les consultades i que no saps mai quin límit posar en quant a
volum de fonts d’informació consultades.

Està clar que consultar totes les informacions existents en la matèria -o relacionades amb les dues
variables observades d’alguna manera o altra- seria materialment impossible de realitzar en un termini
temporal concret; ja que les dades sempre són molt dinàmiques i canviants, com el mateix objecte
d’estudi que es vol descriure. No és tampoc la voluntat d’aquest document la de fer un estudi extens i
en profunditat d’ambdues variables, sinó la d’oferir un context marc de base a nivell inicial, tal i com ja
hem comentat anteriorment.
D’altra banda, creiem que la principal limitació d’utilitzar aquesta metodologia que hem decidit fer
servir és que, al tractar-se d’una agrupació de dades principalment de caire qualitatiu, hi ha una part
important de tasca de triatge i selecció de la informació, així com de reagrupació i redacció posterior
d’aquesta en un nou format unificat, que queda sotmès al criteri propi d’aquells qui treballen i elaboren
la informació. Aquest nivell de subjectivitat és normal en aquest tipus de tractament d’informacions
qualitatives, però igualment volíem deixar-ne constància com a un element metodològic a tenir en
compte.
Finalment, volem destacar una darrera – però no per això menys important- qüestió metodològica,
que és la de l’ambigüitat dels conceptes que les diferents fonts d’informació consultades
utilitzen de forma particular a l’hora d’anomenar o descriure les diferents informacions que
ofereixen les sobre les dues variables treballades. Aquest aspecte s’observa no tant en les fonts
d’informació formals, com si en les informals.
Cada font d’informació particular consultada -article, notícia, estudi, blog, webbinar, podcast, informe,
entre d’altres- utilitza la seva forma d’anomenar o de descriure les tendències del mercat laboral, o les
noves necessitats ocupacionals del present i futur, per exemple. Uns parlen de noves ocupacions
quan en realitat barregen activitats econòmiques amb sectors; d’altres parlen de nous perfils
professionals referint-se a perfils professionals sol·licitats en ocupacions tant en creixement com
emergents; altres parlen d’ocupacions del futur quan en realitat moltes d’aquestes ocupacions ja
existeixen en el present i per tant es refereixen a un augment de demanda d’aquestes professions;
etc.
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Per organitzar una mica aquest desgavell conceptual, però al mateix temps no modificar
significativament el contingut de cada font d’informació consultada, hem optat per ordenar les
informacions que anàvem obtenint dins dels tres ítems concrets que es volien obtenir (Sectors
econòmics en creixement / Sectors econòmics emergents / Necessitats formatives ocupacionals). Ferho d’aquesta manera, tot i sabent que en moltes ocasions les informacions classificades en un
d’aquests tres ítems podien formar part també dels altres dos ítems, ens ha ajudat a organitzar una
mica més la informació.
Podeu observar aquesta ordenació d’informació de fonts d’informació informals segons els tres ítems
concrets establerts a l’apartat 3.6.2.–Sectors econòmics emergents.
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3. El Mercat de Treball
3.1. Definició
Segons la definició que ens ofereix l’Enciclopèdia Catalana, el Mercat de Treball és ‘l’àmbit en el qual
coincideixen les demandes de treball (ofertes d’ocupació) que fan les empreses i les ofertes de treball
(demanda d’ocupació) de les persones que aspiren a un lloc de treball.’

L’equilibri de mercat determina el nivell d’ocupació i el preu del treball (el salari). Però el mercat de
treball no es pot entendre només com un mecanisme econòmic, és també una institució social que
determina la posició que les persones ocupen en la societat (13). Aquesta posició social influeix en
moltes ocasions en les diferents oportunitats de desenvolupament personal que es tindran al llarg
de la vida.

Segons la definició, en el capitalisme, les relacions entre treballadors i empresaris responen a una
lògica mercantil, tanmateix des del punt de vista del treballador la situació és molt particular. El
treballador ven la seva força de treball per un temps determinat i es veu obligat a posar-hi part de la
seva vida. Per això, són tan importants, més enllà del sou, les condicions laborals.

Les relacions laborals són aquelles que s’estableixen entre les persones treballadores i l’empresa en
un procés productiu. Les persones treballadores sempre són una persona física, però l’empresa
pot ser tant una persona física com una persona jurídica. En les societats modernes les relacions
laborals es regulen mitjançant contractes de treball. A conseqüència de les necessitats d'adaptació i
flexibilitat de les empreses dins el mercat actual, les relacions laborals entre empresaris i persones
treballadores han evolucionat (14).

Segons el SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya, actualment les relacions laborals es
caracteritzen per:
-

La presència de diferents modalitats de contractació temporal.

-

La flexibilitat de la jornada adaptada a les necessitats de l'empresa.

-

La coexistència de períodes d'ocupació i atur durant la vida laboral de les persones
treballadores.

13

Més informació: Enciclopèdia Catalana. Cercador online.

14 Més informació: SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya. Intranet: apartat Ciutadania, subapartat ‘Orientació per trobar feina’
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La regulació de les relacions entre l’oferta i la demanda d’ocupació es porta a terme des del mercat
mateix, però de vegades l’Administració pública intervé en aquestes relacions. Aquesta intervenció
pública en la regulació de les relacions laborals es pot observar, per exemple, quan
l’Administració col·labora en la creació de nous llocs de treball a partir de la detecció de noves
necessitats socials. Com quan intervé en els nous jaciments d’ocupació amb la promulgació de
lleis que permeten a persones amb dificultats d’integració social accedir a l’ocupació, per exemple.
D’aquesta manera, l’Administració procura i fa especial atenció a la diversitat que conforma la
població (15).
A casa nostra el Mercat de Treball sol estar influït i regulat pel Govern a través del dret laboral i per
una modalitat especial de contractes, els convenis col·lectius de treball.

3.2. Trets característics
Fins fa uns 25 anys, treballar suposava formar part d'una empresa de tota la vida, en un lloc de treball
i amb un contracte fix, amb un horari regular i un conveni col·lectiu que cada any millorava les
condicions laborals.

En l'últim quart del segle XX, els canvis en la societat laboral han estat molt intensos i profunds. La
globalització, especialment en les comunicacions, mercats i intercanvis financers, ha produït una
nova divisió del treball, una fase accelerada de deslocalitzacions empresarials i un procés de
concentració de capitals en grans oligopolis a gairebé tots els sectors econòmics.

Actualment el Mercat laboral és molt dinàmic i canviant, i en els darrers anys ha patit canvis
importants, tant des de l'aspecte sociològic, com des de l'econòmic i el tecnològic. Aquests canvis han
propiciat la desaparició d'algunes feines i l'aparició d'unes altres (16).

Les característiques de les empreses actuals exigeixen treballadors i treballadores amb uns perfils
molt determinats i potencien la creació de noves formes de treball i noves formes de relacions
laborals entre les persones treballadores i les empreses. Aquests nous jaciments d’ocupació àmbits on es troben les ocupacions emergents i a l’alça- i aquestes noves formes de treball
requereixen de noves capacitats, habilitats i coneixements ocupacionals, que impliquen la cerca i

15 Més Informació: Institut Obert de Catalunya – La formació i ocupació laboral
16 Més informació: SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya. Intranet: apartat Ciutadania, subapartat ‘Orientació per trobar feina’
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el desenvolupament de noves formacions laborals, adequades als nous llocs de treball conforme la
societat va canviant i evolucionant.
Segons el SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya, a grans trets el Mercat laboral actual es
caracteritza per:
a. Un increment de la presència de la dona en més sectors professionals.
b. Un augment de la producció, però reducció dels llocs de treball.
c. L’aparició de noves professions.
d. El sector serveis és el que ocupa més persones.
e. L’augment de les petites empreses en grans nuclis urbans, a conseqüència d'una
descentralització productiva.
f. Una forta competència entre les empreses.
g. L’augment de la mecanització, ús generalitzat de robots i automatismes industrials.
h. La implicació de les persones treballadores en el funcionament de l'empresa, que cada
vegada valora més la capacitat d'organització i la iniciativa.
i. La necessitat d'aprendre i adaptar-se als canvis tecnològics en moltes professions o oficis.
j. La reducció de la jornada laboral.
k. L’augment d'oportunitats laborals on es treballa amb informació, gràfics, dades, estudis...
l. La disminució de l'activitat del sector agrari

3.3. Perfil de la persona treballadora
La persona treballadora pot tenir diferents perfils personals i professionals que es conformen per una
sèrie de característiques a cada moment determinat de la seva vida laboral. Així doncs, al llarg del
temps, les persones anem evolucionant i adquirint diferents rols, habilitats, competències,
actituds , coneixements i sabers, tant a nivell personal com a nivell professional, que ens
posicionaran d’una manera o altra en el mercat laboral de cada moment determinat.

No entrarem aquí ara a definir les diferents característiques que poden conformar la persona
treballadora – no és l’objecte essencial d’aquest document-, però si que volem fer un breu esment a
aquells aspectes personals que les empreses valoren positivament en les persones candidates a un
lloc de treball per tenir-les en compte en els seus processos de selecció; i que en aquest cas tenen a
veure més amb les seves competències personals i actituds, que no pas tant amb els seus
coneixements i sabers professionals específics.
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Segons el SOC – Servei d’Orientació de Catalunya, aquests aspectes avui en dia són (17):

a. Disponibilitat horària i geogràfica.
b. Implicació amb l'objectiu i la imatge de l'empresa.
c. Polivalència i adaptabilitat.
d. Motivació per realitzar formació continuada.
e. Seguretat en un mateix.
f.

Responsabilitat i dinamisme.

g. Capacitat de treballar en equip.
h. Iniciativa i capacitat de previsió.

17 Més informació: SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya. Intranet: apartat Ciutadania, subapartat ‘Orientació per trobar feina’
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3.4. Context socioeconòmic
L’anàlisi dels anys 2018 i 2019, el període previ a la crisi actual derivada de la pandèmia sanitària de
la covid19 iniciada a casa nostra el passat març de 2020, és necessari per comprendre millor els
fluxos de dades econòmiques i socials que hi ha hagut posteriorment en la nostra estructura
empresarial territorial, i les possibles previsions de tendències que hi poden haver.
Com dèiem a l’apartat introductori d’aquest document, saber d’on venim ens permet incloure la gestió
dels vells reptes estructurals pendents a l’agenda municipal, que són necessaris d’abordar per tal de
no perpetuar-los i perquè sovint estan interconnectats amb l’ abordatge que fem dels nous reptes
emergents; i on les possibles solucions es contemplen de forma transversal en la resolució de
vells i nous reptes.

3.4.1.Any 2018
3.4.1.1. Província de Barcelona
L’any 2018 la província de Barcelona tenia una població de 5.609.350 habitants, dels quals
2.358.040 persones constaven laboralment inscrits com a persones Ocupades (64’8% taxa ocupació
registrada) i 284.283 persones constaven com a persones Desocupades (10’5% taxa d’atur
registrat) (18).

La següent imatge ens ofereix un bon resum visual de les dades principals del Mercat de Treball en
relació a Catalunya l’any 2018:

IMATGE: Dades generals. Catalunya versus demarcació de Barcelona.2018
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. DIBA. Pàg.10

18 Més Informació: Informe territorial de la província de Barcelona 2019. DIBA. Juny 2019.
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Les dades recollides al document Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020(19) de
la Diputació de Barcelona, així com la presentació de dades de tal document en format powerpoint
que en va fer també la DIBA (en aquest document anomenat Estructura empresarial de la demarcació
de Barcelona. Document de presentació(20)), ens ofereixen la següent panoràmica mercantil el 2018
a la demarcació de Barcelona:
a. L’ocupació passa de 1.253.866 a 1.336.727 llocs de treball (increment del 6,6%) en el mateix
període que l’any anterior.
b. 10 sectors econòmics concentren més de la meitat del total d’ocupats de la demarcació de
Barcelona. D’entre aquests, els tres sectors que concentren més ocupació són el sector
d’Activitats administratives i serveis; el sector de l’Hostaleria i el sector d’Activitats
professionals, científiques i tècniques.

IMATGE: Classificació dels sectors econòmics segons ocupació de la demarcació de Barcelona
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. DIBA. Pàg.14

c. La variació d’empreses de facturació i d’ocupació del teixit empresarial al llarg de l’exercici
2018 ha estat ben superior a la variació que ha registrat el PIB a Catalunya (3,6%), després
de la disminució registrada l’any anterior provocada pel canvi d’adreça de la seu social
d’algunes societats mercantils que, tanmateix, mantenen la producció a la demarcació.

d. El nombre de societats mercantils amb seu social a la demarcació de Barcelona passa de
92.822 l’exercici 2017 a 97.454 l’exercici 2018 (increment del 5,0%).

19 Més informació: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Diputació de Barcelona.
20 Més Informació: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. Diputació de Barcelona.

30
El Mercat de Treball i la Formació Ocupacional. Província de Barcelona. Març 2021

e. El volum de negoci generat per les societats mercantils passa de 261.651 a 277.302 milions
d’euros (increment del 6,0%) respecte l’any anterior.

f.

El 86% de les societats mercantils de la demarcació de Barcelona tenen menys de 28 anys.

IMATGE: Antiguitat de les societats mercantils de la demarcació de Barcelona
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. DIBA. Pàg.12

g. El 60% de les societats mercantils de la demarcació de Barcelona es concentren en 10
sectors d’activitats.

IMATGE: Classificació dels sectors econòmics segons nombre de societats de la demarcació de Barcelona
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. DIBA. Pàg.15
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h. 3 de cada 4 societats mercantils facturen menys d’un milió d’euros.

IMATGE: Dimensió empresarial segons facturació anual de la demarcació de Barcelona
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. DIBA. Pàg.11

i.

Els 3 darrers sectors econòmics que apareixen a la llista de sectors amb menys facturació de
la demarcació de Barcelona són el d’Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca; el de les
Indústries extractives i el de la Fusta i suro.
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IMATGE: Sectors econòmics segons la xifra de negocis a la Demarcació de Barcelona.
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.33

j.

10 sectors econòmics sumen el 55% del total de la facturació anual de la demarcació de
Barcelona. D’aquests, els 3 sectors amb una major xifra de negoci són el sector de les
Químiques i farmacèutiques; el sector d’Altres tipus de comerç a l’engròs i el sector de
Vehicles de motor i altres materials de transport.

IMATGE: Classificació dels sectors econòmics segons xifra de negocis de la demarcació de Barcelona
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. DIBA. Pàg.13

k. Dels cinc primers llocs de la llista de sectors amb major volum de facturació de la demarcació
de Barcelona; el sector de les Químiques i farmacèutiques ocupa el 1er lloc en facturació; el
3er en resultat d’explotació; el 7è en ocupació i el 29è en nombre de societats. El sector de
Comerç a l’engròs, alimentació i begudes ocupa el 5è lloc en facturació; el 19è en ocupació,
el 19è en nombre de societats i el 33è en resultat d’explotació.
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IMATGE: Resum comparativa cinc sectors econòmics amb més facturació de la demarcació de Barcelona
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020.Document de presentació. DIBA. Pàg.17

l.

250 empreses concentren el 38,4% de la facturació total generada pel teixit empresarial de
les comarques barcelonines.

m. L’1% de les empreses que més facturen (975 societats mercantils), concentren el 55,2% del
volum de negocis que genera tot el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona.

n. El 10% de les empreses que més facturen (9.745 societats mercantils), concentren el 84,0%
del volum de negoci que genera tot el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona.

o. Les 20 primeres empreses amb un major volum de negocis de la demarcació de Barcelona
generen una facturació de més de 1.000 milions d’euros anuals. Aquest conjunt d’empreses
concentra el 15,3% de la facturació total de les societats mercantils de la demarcació de
Barcelona.

p. Les 20 societats mercantils amb major volum de negoci a la demarcació de Barcelona (cap
d’aquestes està situada al Maresme) són:


3 fabricants de vehicles d’automoció (SEAT, Volkswagen Group España Distribución i Nissan
Motor Iberica);



2 empreses del comerç al detall (Lidl supermercados i Bon Preu);



1 aerolínia (Vueling Airlines);



2 multinacionals del sector alimentari (Nestlé España i Cargill)



1 tèxtil comercialitzadora (de la marca Mango Punto Fa)



1 química (Basf Española)
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1 proveïdor de serveis tècnics per a la indústria audiovisual (Mediaproducción)



2 farmacèutiques (Bayer Hispania i Novartis Farmacéutica)



2 empreses de grups constructors (Fomento de Construcciones y Contratas)



1 fabricant de perfums i productes de cosmètica (Antonio Puig)



1 operador petrolífer (GM Fuel Service)



1 fabricant de productes d’acer (Compañía Española de Laminación)



1 grup empresarial fabricant de semielaborats de coure (La Farga)



1 especialista en gestió d’energia i automatització (Schneider Electric España).

IMATGE: Rànquing de les 25 societats amb major xifra de negocis de la demarcació de Barcelona
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. DIBA. Pàg.20 i 21
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q. A nivell territorial, la comarca amb més volum de facturació de la Demarcació de Barcelona és
el Barcelonès (41,6%); i la comarca amb menys facturació és El Moianès (0,1%). El Maresme
ocupa la 6a posició de 12, amb un 2,8% de la xifra de negocis de la demarcació.

IMATGE: Comarques segons la xifra de negocis a la Demarcació de Barcelona.
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.35

r.

Pel que fa a la variació en quant al volum de facturació, totes les comarques presenten un
augment de la xifra de negocis l’any 2018 en comparació a l’any anterior. En aquest cas, el
Maresme és la 3a comarca on hi ha més augment de la facturació (un 7,4%), empatant en
percentatge amb la comarca del Barcelonès.

IMATGE: Comarques segons variació de la xifra de negocis a la Demarcació de Barcelona.
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.35
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3.4.1.2. Maresme
L’any 2018 la comarca del Maresme tenia una població de 447.824 habitants, dels quals 182.398
persones constaven laboralment inscrits com a persones Ocupades (62’9% taxa ocupació
registrada) i 25.262 persones constaven laboralment com a persones Desocupades (12’3% taxa
d’atur registrada) (21).
Seguint els mateixos documents d’Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020 de la
Diputació de Barcelona així com la seva versió en presentació powerpoint, veiem les següents
característiques del Mercat de treball de l’any 2018 a la comarca del Maresme:
a. El teixit empresarial del Maresme és més important en termes d’ocupació que en termes de
facturació.

b. Mentre que les 6.762 societats mercantils de la comarca del Maresme generen el 2,8% (7.681
milions d’euros) de la facturació total de la demarcació barcelonina, aquestes concentren el
4,0% (53.036 ocupats) de l’ocupació total de la demarcació.

IMATGE: Distribució territorial de la facturació de la demarcació de Barcelona
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. DIBA. Pàg.26

c. En termes d’ocupació, el 62,6% dels llocs de treball pertanyen al sector serveis, mentre que el
26,7% pertanyen a la indústria.

21 Més Informació: Informe territorial de la província de Barcelona 2019. DIBA. Juny 2019.
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d. Un 7% de les societats mercantils són societats anònimes i un 93% són societats limitades i
d’altres.

IMATGE: Tipologia de les empreses. Comarca del Maresme.
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.93

e. El Maresme ocupa la penúltima posició comarcal de la demarcació de Barcelona pel que fa
respecte a la xifra de negocis per càpita (euros/habitant); molt per sona de la mitjana de la
demarcació.

IMATGE: Distribució territorial segons xifra per càpita (Euros/habitant) de la demarcació de Barcelona
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. DIBA. Pàg.27

f.

Una tercera part de la facturació del teixit empresarial del Maresme procedeix de tres sectors:
la indústria química i farmacèutica genera un volum de negocis de 846 milions d’euros i ocupa
2.284 treballadors, el sector tèxtil, confecció, cuir i calçat (827 milions d’euros i 4.147
treballadors) i el comerç a l’engròs d’alimentació i begudes (786 milions d’euros i 2.634
treballadors).
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g. El Maresme és la tercera comarca de la demarcació amb una major presència d’empreses
joves. El 49,6% de les empreses de la comarca van ser fundades després de l’any 2005; i
només l’1,4% de les empreses van ser fundades abans de l’any 1975.

IMATGE: Antiguitat de les empreses. Comarca del Maresme.
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.93

h.

El teixit empresarial maresmenc es caracteritza per una elevada presència del sector serveis
i una reduïda presència del sector industrial.

i.

En termes de facturació, el sector serveis registra el 56,2% de la facturació comarcal; mentre
que el sector industrial n‘aplega el 36,3%. El sector serveis i el sector indústria són els sectors
principals que tenen més facturació tant el 2016 com el 2017 i el 2018.

IMATGE: Distribució de la facturació. Comarca del Maresme.
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.93

j.

La majoria d’empreses de la comarca del Maresme facturen entre 100.000 i 500.000 euros
anuals el 2018 (un 41,4% del total). Un 25,6% d’empreses facturen menys de 100.000 euros.
Un 1,5% d’empreses facturen més de 10 milions d’euros anuals.

IMATGE: Empreses segons facturació anual. Comarca del Maresme.
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.93
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k. Els 5 primers municipis amb major xifra de negoci al Maresme són (per ordre de més a
menys): Mataró, Pineda de Mar, Palafolls, Vilassar de Mar i Argentona.

l.

Més d’una quarta part de la xifra de negoci de la comarca el genera empreses situades a
Mataró.

IMATGE: Municipis segons xifra de negoci. Comarca del Maresme.
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.98
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m. La primera empresa maresmenca que apareix en el Rànquing d’empreses amb major xifra de
negocis de la Demarcació de Barcelona ocupa el lloc número 100, i es tracta de l’empresa
BIOIBERICA SAU.

IMATGE: Rànquing de les 25 empreses amb major xifra de negoci. Comarca del Maresme.
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.100
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3.4.1.3. A mode de síntesi
Les dades de l’any 2018 recollides en l’Estructura empresarial de la demarcació Barcelona 2020 de la
Diputació de Barcelona indiquen com fins ara la importància del pes econòmic, social i
demogràfic de la demarcació de Barcelona sobre el total de Catalunya. L’any 2018, la província
de Barcelona acumulava el 73,8% de la població de Catalunya; reunia el 74% de societats mercantils
i el 80,2% de persones ocupades de tot el territori català; i acumulava el 82,1% de la facturació total
del país.
El 2018 Catalunya està immersa encara en una època de creixement a l’alça: l’ocupació creix un
6,6%, les societats mercantils creixen un 5% i el volum de negocis d’aquestes creix un 6%
respecte l’any anterior a la demarcació de Barcelona. El 86% de les empreses de la província són
empreses considerades joves (tenen menys de 28 anys) i els tres sectors que concentren més
ocupació són el sector d’Activitats administratives i serveis; el sector de l’Hostaleria i el sector
d’Activitats professionals, científiques i tècniques.

Catalunya continua essent un territori de petites i mitjanes empreses. A la demarcació de
Barcelona, 3 de cada 4 societats mercantils facturen menys d’1 milió d’euros l’any. Els 3
sectors amb una major xifra de negoci són el sector de les Químiques i farmacèutiques; el sector
d’Altres tipus de comerç a l’engròs i el sector de Vehicles de motor i altres materials de transport. Per
contra, els sectors amb menys facturació de la demarcació de Barcelona són el d’Agricultura,
ramaderia, silvicultura i pesca; el de les Indústries extractives i el de la Fusta i suro.
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IMATGE: Anàlisi general sectors econòmics de la demarcació de Barcelona
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. DIBA. Pàg.18 i 19

A nivell territorial, la comarca del Maresme el 2018 ocupa la 6a posició -de 12- pel que fa referència a
les comarques amb més volum de facturació de la demarcació de Barcelona; amb un 2,8% del total
de la xifra de negocis. Així doncs, el Maresme, amb un 62’9% de taxa d’ocupació registrada i un
12,3% de taxa d’atur registrat, és més important en termes d’ocupació que en termes de
facturació.
El Maresme és la tercera comarca de la demarcació amb una major presència d’empreses
joves. El seu teixit empresarial es caracteritza per una elevada presència del sector serveis (62,6%
dels llocs de treball i 56,2% de la facturació comarcal) i una presència més reduïda del sector
industrial (26,7%.dels llocs de treball i 36,3% de la facturació comarcal). 1/3 de la facturació d’aquest
teixit empresarial procedia de la Indústria química i farmacèutica, el Tèxtil, confecció, cuir i calçat i el
Comerç a l’engròs d’alimentació i begudes. I més d’1/4 part de la xifra de negoci de la comarca el
generaven empreses situades a la seva capital, Mataró.

IMATGE: Dades generals estructura empresarial comarca del Maresme.
FONT: Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020. Document de presentació. DIBA. Pàg.35.
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3.4.2.Any 2019
3.4.2.1. Província de Barcelona
L’any 2019 la província de Barcelona tenia una població de 5.664.579 habitants, dels quals
2.398.037 persones constaven laboralment inscrits com a persones Ocupades (65,1% taxa ocupació
registrada) i 282.332 persones constaven com a persones Desocupades (10,3% taxa d’atur
registrat)(22).
Tot i que l’economia espanyola i la catalana continuen en expansió el 2019, ho fan amb un ritme força
més moderat que anys anteriors, seguint la tendència del creixement a nivell mundial, que continua
alentint-se per segon any consecutiu.
Segons l’Informe territorial de la província de Barcelona 2020 de la Diputació de Barcelona(23) , el
context socioeconòmic del 2019 a la província de Barcelona tenia els següents elements
característics:

a. La població de la demarcació de Barcelona torna a créixer per quart any consecutiu i amb
més intensitat, gràcies a la població estrangera. La població augmenta a totes les comarques
barcelonines, un 1,0% en el conjunt de la demarcació.

IMATGE: Població de la demarcació de Barcelona.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.14

b. No hi ha variacions representatives en les diferents xifres relacionades amb la població ‘local’
respecte el 2018; i en la població estrangera hi ha un lleuger augment de l’envelliment de la
població, així com també hi ha un lleuger augment de la població en edat activa (16 a 65
anys).

22

Més informació: Informe territorial de la província de Barcelona 2020. Diputació de Barcelona. Juliol 2020.

23

Més informació: Informe territorial de la província de Barcelona 2020. Diputació de Barcelona. Juliol 2020.
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IMATGE: Recull estadístic 2018-2019 Demarcació de Barcelona. Entorn i Demografia.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.17

c. El mercat de treball a la Demarcació de Barcelona registra uns resultats positius, d’acord amb
la tònica iniciada a finals del 2013, però a un ritme menys intens que anys anteriors. Les
dades confirmen que es continua creant ocupació i reduint el nombre de persones aturades,
tot i que amb menor ritme que anys anteriors.

IMATGE: Taxes de variació interanual (en percentatges) dels llocs de treball i empreses. Demarcació de Barcelona.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.15
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d. El recull de dades estadístic del Mercat de Treball ens aporta moltes dades, entre les quals
veiem que hi ha un lleuger augment dels treballadors assalariats (0,2%) respecte l’any 2018, i
una lleugera reducció de llocs de treball per compte propi (autònoms, -0,3%).

IMATGE: Recull estadístic 2018-2019 Demarcació de Barcelona. Mercat de treball.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.18
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e. La taxa d’atur registrada ha disminuït a totes les comarques barcelonines, per setè any
consecutiu, llevat al Bages que roman estable. La taxa d’atur registrat al Maresme (>12%)
continua essent major a la mitjana de la de la demarcació de Barccelona.

IMATGE: Taxa d’atur registrat per comarques, 2019 (en percentatge).
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.25

f.

És el primer cop des de la recuperació de la crisi 2013 que l’atur registrat no disminueix de
forma generalitzada a totes les comarques, i que a més ho fa en menor intensitat que anys
anteriors de forma generalitzada.

IMATGE: Variació anual de l’atur registral (en percentatge) de la Demarcació de Barcelona versus Catalunya..
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.16

g. El nombre de persones aturades registrades a la Demarcació de Barcelona ha disminuït per
setè any consecutiu, però a un ritme inferior que en els anys precedents.

IMATGE: Dades generals de la demarcació de Barcelona: població aturada.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.14
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h. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social i el teixit empresarial ha augmentat per sisè any
consecutiu des del 2007, però a un ritme inferior al dels 4 anys anteriors.

IMATGE: Dades generals de la demarcació de Barcelona: població ocupada.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.14

i.

El nombre de llocs de treball creix a tots els grans sectors econòmics, excepte a la indústria (0,6%). El sector serveis, amb un creixement del 2,2% de les afiliacions, contínua sent
l’element tractor de les afiliacions.

IMATGE: Subsectors d’activitat amb més guany d’ocupació (absoluts). Demarcació de Barcelona, 2019.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.15

j.

En la construcció les afiliacions es desacceleren (1,8%) després de quatre anys consecutius
sent el sector amb un creixement en termes relatius més elevat. I en l’agricultura els llocs de
treball augmenten un 0,7%.

IMATGE: Subsectors d’activitat amb més pèrdua d’ocupació (absoluts). Demarcació de Barcelona, 2019.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.15

48
El Mercat de Treball i la Formació Ocupacional. Província de Barcelona. Març 2021

k. Les empreses només augmenten al sector de la construcció (2,7%) i al primari (0,8%). El teixit
empresarial als serveis pràcticament es manté i el nombre d’empreses a la indústria registra
una disminució del -1,8%.

IMATGE: Dades generals de la demarcació de Barcelona: empreses.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.14

l.

El nombre d’empreses disminueix a cinc comarques de la demarcació de Barcelona: el Vallès
Occidental, Barcelonès, el Vallès Oriental, el Moianès i l’Alt Penedès. Tot i això, creix per sisè
any consecutiu però amb menor intensitat, un 0,1% segons les dades de la Seguretat Social.

m. Del llistat dels deu sectors d’activitat econòmica principals de la demarcació de Barcelona, hi
trobem el sector de Comerç al detall, exc. i vehicles de motor; el sector Serveis de menjar i
begudes i el sector Comerç a l’engròs, exc i vehicles de motor a les tres primeres posicions; i
el sector d’Educació i el sector de Transport terrestre i per canonada als darrers llocs de la
llista.

IMATGE: Recull estadístic 2018-2019 Demarcació de Barcelona. Activitat econòmica.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.17

49
El Mercat de Treball i la Formació Ocupacional. Província de Barcelona. Març 2021

n. El nombre d’establiments del sector comerç disminueix un 1,8% respecte l’any anterior. En el
sector Turisme es mantenen força igual les places en càmpings; les places en establiments
hotelers i establiments de turisme rural augmenten moderadament un 1,5% i 2,9%
respectivament; i hi ha un fort creixement del 7,1% en les places de HUTs – Habitatges d’ús
turístic .

IMATGE: Recull estadístic 2018-2019 Demarcació de Barcelona. Comerç, Turisme i Finances.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.18
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3.4.2.2.

Maresme

L’any 2019 la comarca del Maresme tenia una població de 452.690 habitants, dels quals 185.317
persones constaven laboralment inscrits com a persones Ocupades (63% taxa ocupació registrada)
i 24.881 persones constaven laboralment com a persones Desocupades (12% taxa d’atur
registrada) (24).
Segons el mateix Informe territorial de la província de Barcelona 2020(25) de la Diputació de
Barcelona, el context socioeconòmic del 2019 a la comarca del Maresme tenia els següents
elements característics:

a. En percentatge de població, la comarca del Maresme creix una mica per sobre de la
demarcació de Barcelona el 2019 (+0,1) i continua amb un ritme de creixement positiu des del
2012.

IMATGE: Taxes de variació de la població total, 2012 – 2019 (en percentatge). Maresme versus demarcació de Barcelona
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.115

b. L’any 2019 la comarca del Maresme obté un creixement de la població de l’1,1% (4.866
habitants), xifra que no es donava des de l’any 2009. Destaca l’augment de la població
estrangera en un 6,9% respecte el 2018.

IMATGE: Dades generals de la comarca del Maresme: població.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.114

24

Més informació: Informe territorial de la província de Barcelona 2020. Diputació de Barcelona. Juliol 2020.

25

Més informació: Informe territorial de la província de Barcelona 2020. Diputació de Barcelona. Juliol 2020.
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c. Dels trenta municipis de la comarca, en el darrer any només perd població Canet de Mar (-57
habitants). De la resta destaca l’augment de Mataró (1.277 habitants), Pineda de Mar (613
habitants), i Dosrius (200habitants).

d. Les projeccions per al 2030 situen la comarca del Maresme amb un índex d’envelliment del
167, i alguns municipis amb un índex superior als 200 punts: Teià, Arenys de Mar, Canet de
Mar, Alella, i Caldes d’Estrac.

IMATGE: Índex d’Envelliment Maresme 2030 i Piràmide d’edats del Maresme 2019- 2030
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.115
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e. La proporció de població estrangera a la comarca és de l’11,8%, la quarta més alta de totes
les comarques, però per sota de la mitjana provincial (14,2%). Per nacionalitats cal destacar
el creixement interanual dels estrangers senegalesos (6,4%), italians (7,6%), i marroquins
(6,2%).

IMATGE: Recull estadístic 2018-2019 Comarca del Maresme. Entorn i Demografia.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.122

f.

Tot i que la taxa d’ocupació registrada l’any 2019 al Maresme va créixer quatre dècimes,
situant-se en un 63,3%, aquesta és la més baixa de la demarcació.

g. A la finalització de l’any 2019, l’ocupació registrada de la població resident a la comarca del
Maresme obté un increment de l’1,6%. L’any acaba amb 185.317 persones ocupades
residents a la comarca, 2.919 més que en l’anterior.
h. Per sexe, l’ocupació creix en les dones (2,1%) quasi el doble que en els homes (1,2%).
L’augment fa que l’ocupació femenina arribi a 87.708 ocupades (1.780 més que l’any anterior)
i la masculina, a 97.609 homes (1.139 més).

i.

El pes dels estrangers sobre el total de la població ocupada va augmentar cinc dècimes en el
darrer any, fins a un 10,4%, quatre punts menys que la mitjana provincial
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j.

El sector de població que més creix en termes d’ocupació és el de les persones de 55 anys i
més, que creix un 6,9% respecte el 2018. En canvi, el sector de població de 30 a 44 anys
disminueix en un 2,6% respecte l’any anterior. En els darrers quatre anys, la població
ocupada de 30 anys a 44 anys ha perdut 2.524 persones ocupades.

IMATGE: Variació interanual de la població ocupada registrada al Maresme 2019 (en percentatge)
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.116

k. La variació interanual de la població ocupada resident a la comarca registra augments en 28
dels trenta municipis, només Alella (-0,1%) i Caldes d’Estrac (-0,7%) baixen.

IMATGE: Taxa d’ocupació registrada al Maresme 2019 (en percentatge)
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.117
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l.

El recull de dades estadístic del Mercat de Treball ens aporta moltes dades, entre les quals
veiem que l’ocupació augmenta en el treball assalariat un 1,3% (0,8 punts per sota de la
mitjana provincial) i augmenta també en el treball per compte propi –autònoms- un 0,4%
(dues dècimes per sobre de la demarcació).

IMATGE: Recull estadístic 2018-2019 Comarca del Maresme. Mercat de treball.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.123
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m. La comarca del Maresme experimenta un creixement del 0,3% de nombre d’empreses. Les
empreses augmenten al sector de la construcció i al sector serveis, però retrocedeixen al
sector de l’agricultura i de la indústria..

IMATGE: Dades generals de la comarca del Maresme: empreses.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.114

n. En els darrers sis anys s’han generat 21.290 nous llocs de treball a la comarca. La comarca té
un 63,3% de taxa d’ocupació registrada.

IMATGE: Dades generals de la comarca del Maresme: població ocupada
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.114

o. L’evolució dels llocs de treball continua la tendència positiva, amb un creixement de l’1,1%,
encara que és una xifra inferior a la dels anys anteriors. També és inferior a la mitjana de la
demarcació (1,8%). El creixement de les empreses ha estat del 0,3%.

IMATGE: Variació interanual dels llocs de treball i empreses del Maresme 2019(en percentatge)
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.118
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p. Els increments d’ocupació se situen principalment en els subsectors de l’administració pública
(627) i en activitats sanitàries (711).

IMATGE: Subsectors d’activitat amb més guany de llocs de treball (absoluts). Maresme, 2019.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.118

q. L’any 2019 el Maresme és la segona comarca de la demarcació de Barcelona que
percentualment perd més llocs de treball en el sector industrial (-3,3%), darrere del
Barcelonès (-8,3%).

r.

L’evolució de l’atur registrat continua baixant, però amb menys intensitat. El 2019 l’atur
disminueix un 1,5% (-381), la tercera reducció més important de les comarques barcelonines
després del Berguedà i l’Anoia. A final del 2019 els aturats al Maresme representen el 8,8%
dels aturats de la demarcació.

IMATGE: Dades generals de la comarca del Maresme: població aturada
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.114

s. Per edats destaca l’augment del 9,2% dels joves menors de 24 anys, i el pes del 36,5% en les
edats més actives (35-44 anys).

t.

Per sectors d’activitat econòmica, el 71,3% dels aturats pertanyen al sector serveis; el 13,3%,
a la indústria; el 8,0%, a la construcció; el 1,8%, a l’agricultura, i el 5,6%, al grup sense
ocupació anterior (SOA). Interanualment, l’atur es redueix en tots els sectors, destacant el 6,9% a la construcció
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u. En termes absoluts les pèrdues d’ocupació es produeixen principalment a la indústria de la
confecció (-297). Els increments se situen principalment en els subsectors de la administració
pública (627) i en activitats sanitàries (711).

IMATGE: Subsectors d’activitat amb més pèrdua de llocs de treball (absoluts). Maresme, 2019.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.118

v. Del llistat dels deu sectors d’activitat econòmica principals de la comarca del Maresme, hi
trobem el sector de Comerç al detall, exc. i vehicles de motor; el sector Serveis de menjar i
begudes i el sector Comerç a l’engròs, exc i vehicles de motor a les tres primeres posicions; i
el sector de Venda i reparació de vehicles de motor i el sector d’Activitats sanitàries als
darrers llocs de la llista.

IMATGE: Recull estadístic 2018-2019 Comarca del Maresme. Activitat econòmica.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.122
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w. El nombre d’establiments del sector comerç disminueix un 1,2%. En el sector Turisme es
mantenen força igual les places en establiments hotelers, càmpings i places en apartaments,
però destaca una gran pujada del 16’8% en els establiments de turisme rural i del 18’6% en
els HUTs – Habitatges d’ús turístic.

IMATGE: Recull estadístic 2018-2019 Comarca del Maresme. Comerç, Turisme i Finances.
FONT: Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2020. DIBA. Pàg.123
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3.4.2.3. A mode de síntesi
Les dades de l’Informe territorial de la província de Barcelona 2020(26) de la Diputació de Barcelona
ens diuen que el 2019 hi ha un alentiment del creixement econòmic mundial. Textualment,
l’informe diu que l’alentiment econòmic ‘s’ha observat tant entre les economies avançades (del 2,2%
el 2018 a l’1,7% el 2019) com a les economies en desenvolupament (del 4,5% el 2018 al 3,7% el
2019).’ Respecte els principals factors explicatius de la desacceleració de l’activitat econòmica durant
el 2019 l’informe diu que ‘han estat fruit de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, les
tensions geopolítiques a diferents regions del món i la inestabilitat d’alguns països emergents —com
és el cas de l’Índia-, la crisi del sector industrial, la incertesa causada pel Brexit, així com la
consolidació de moltes economies en una posició més madura del cicle econòmic’(27).
Respecte Espanya, l’informe diu que en l’economia espanyola ‘tots el components de la demanda
registren un augment, però la despesa pública és l’únic que accelera el seu creixement respecte a
l’any anterior i a més és el que registra el creixement més elevat, un 2,2%. La demanda externa neta
ha fet una lleu aportació positiva al creixement, com a resultat d’una desacceleració pronunciada del
creixement de les importacions de béns i serveis i una lleu acceleració de les exportacions, en un
context de desacceleració del comerç mundial’(28).
Respecte Catalunya, l’informe diu que ‘l’economia catalana ha continuat en expansió, però ha
moderat el ritme de creixement respecte als quatre anys precedents’ i que ‘aquesta evolució de
l’activitat econòmica s’ha vist reflectida al mercat laboral amb uns creixements menys intensos de
l’ocupació i una reducció menys notable de la taxa d’atur que anys anteriors, i en un teixit empresarial
que pràcticament s’estanca’. Segons el document, la demanda interna a Catalunya continua sent el
principal motor del creixement econòmic i, dels components de l’oferta, en destaca l’increment relatiu
dels serveis en un 2,7% (29)..

Respecte la província de Barcelona, les dades mostren que el 2019 hi va haver una certa
desacceleració en la majoria d’indicadors respecte al creixement sostingut que hi va haver en
el període anterior 2014-2018 a la demarcació de Barcelona: l’atur registrat a la província de
Barcelona va caure set dècimes; l’ocupació va registrar un creixement inferior de poc més d’un punt i
les empreses pràcticament no creixen.

26 Més Informació: Informe territorial de la província
27 Més Informació: Informe territorial de la província
28 Més Informació: Informe territorial de la província
29 Més Informació: Informe territorial de la província

de Barcelona 2020. DIBA. Juliol 2020. Pàg.11
de Barcelona 2020. DIBA. Juliol 2020. Pàg.11
de Barcelona 2020. DIBA. Juliol 2020. Pàg.11
de Barcelona 2020. DIBA. Juliol 2020. Pàg.11 i 12
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Tot i així, en el 83% dels municipis va augmentar el nombre de persones ocupades residents, en el
46% també creixen les empreses i en el 50% de municipis baixa el nombre de persones en atur. Hi ha
una dada especialment remarcable: el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació
digital (TIC) és el que va créixer més a la província l’any 2019, acumulant un augment del 67% en
els darrers cinc anys (28.000 noves persones ocupades).
Respecte la comarca del Maresme, a la finalització de l’any 2019, l’ocupació registrada de la població
resident obté un increment de l’1,6%, similar a la demarcació, i gairebé la meitat que l’any 2018 i l’any
2017. El Maresme acaba l’any 2019 amb 2.919 persones ocupades més que l’any anterior. Per
sexe, l’ocupació creix en les dones (2,1%) quasi el doble que en els homes (1,2%); fent que el pes de
les dones ocupades al Maresme (47%) sigui el quart més alt de la demarcació.

Mentre que la població ocupada total ha augmentat en prop de catorze mil ocupats en el període
2016-2019, en el grup d’edat de 30 a 44 anys s’han perdut gairebé mil sis-cents ocupats residents a
la comarca del Maresme. La taxa d’ocupació registrada global de la població en edat de treballar
al Maresme se situa al 63,3%, la segona taxa d’ocupació més baixa de totes les comarques,
només superada pel Garraf
L’evolució dels llocs de treball continua la tendència positiva, amb un creixement de l’1,1%, encara
que una xifra inferior a la dels anys anteriors, i també inferior a la mitjana de la demarcació (1,8%). En
el cas de les empreses el creixement ha estat del 0,3%, per sobre de la mitjana de totes les
comarques (0,1%). Per sectors, les empreses han crescut més en construcció (4,6%) i serveis
(0,4%), mentre que han caigut en la indústria (-3,5%) i l’agricultura (-4,8%).
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3.4.3.Any 2020.

3.4.3.1. La pandèmia Covid19
Fa 1 any que estem en un context de pandèmia a nivell planetari. El que el mes de març del 2020
molts ens pensàvem que era una qüestió sanitària breu, de poca durada, de poc abast territorial i de
poques conseqüències en general; s’ha convertit en una qüestió de salut mundial, que està afectant a
totes les àrees de desenvolupament humà, animal i natural a nivell de tot el planeta; i que està tenint
uns efectes i unes conseqüències transversals en el desenvolupament de la nostra societat humana.
Un esdeveniment d’aquestes dimensions està accelerant canvis a nivell comunitari -relacional,
cultural, artístic...-, d’estructura i organització social i de desenvolupament econòmic, que fins ara
tenien uns tempos molt diferents a nivell d’evolució. Aquest fet obre la porta a transformacions de
gran escala, amb nous horitzons de present i futur a nivell global; així com també dóna pas a la
necessitat d’abordar aquells reptes estructurals que tenim pendents de fa temps.

Tots els sectors de la societat -agents socials, polítics, econòmics, culturals, artístics, comunitaris...estan bolcats en l’exercici de contemplació dels canvis que aquesta pandèmia ens està generant per
poder gestionar l’abordatge de les conseqüències que aquesta està implicant. També estan atents a
les habilitats, actituds, eines i recursos que som capaços de generar conjuntament des dels diferents
àmbits de la societat per, entre tots, unir estratègies i esforços per a la readaptació als nous
escenaris postpandèmics que es dibuixen.

Estem vivint uns temps de canvis accelerats amb transformacions fonamentals, en uns contextos
econòmicament difícils i socialment convulsos. Ens cal observar molt, aprendre de tot i de tothom
i actuar amb iniciativa pròpia però connectats amb els altres. Posar l’accelerador a reptes locals i
globals en un marc de postpandèmia que prenen noves formes, noves dimensions, nous temps.
L’element del component VUCA (Volatilitat, Incertesa, Complexitat i Ambigüitat) de l’evolució del
virus és un element nou amb el qual les administracions locals estem aprenent a conviure i a adaptarnos. El virus és molt dinàmic, actiu i volàtil, amb uns temps de contagi ràpids i uns efectes immediats
que impliquen fer gestions ràpides també. En canvi, les repercussions que deixa el virus al seu
pas en el conjunt de la nostra societat tenen uns tempos diferents en el seu abordatge, més extensos
en el temps, i que requereixen d’accions amb una projecció a més llarg plaç.
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En aquest sentit, moltes administracions a l’hora de combatre les conseqüències econòmiques,
socials i sanitàries d’aquesta pandèmia, han optat per diferenciar dos tipus de mesures o accions,
lligades a dos moments temporals diferents de la pandèmia:
A. Mesures o accions a desenvolupar enfocades a combatre la transmissió del virus i els seus
primers efectes immediats (en moltes administracions anomenades mesures de xoc);
B. Mesures i accions a desenvolupar en un mig i llarg termini per atendre a les conseqüències i
repercussions de la pandèmia en la societat i en el dia a dia de les persones en el nou context
postpandèmic que ja comencem a patir (en moltes administracions són les pròpies mesures
descrites als plans, estratègies o documents diferents, creats amb una perspectiva i una
planificació més duradora en el temps).
Les diferents propostes de reconstrucció social i econòmiques que s’han generat arreu de
Catalunya des del municipalisme han estat liderades en molts casos per les administracions locals
però han comptat amb un fort component d’implicació i participació col·lectiva d’agents socials,
econòmics i culturals diversos del teixit comunitari; donant pas a estratègies consensuades
comunitàries de disseny de nous models de ciutat més sostenibles i tecnològiques, elaboració de
propostes econòmiques en clau transversal i territorial més enllà del propi municipi; visualització
d’horitzons en clau d’Agenda 2030 amb un aterrament dels ODS-Objectius de Desenvolupament
Sostenible a les seves agendes municipals; projectes vinculats al desenvolupament econòmic local en
clau Europea; i d’altres.

Ell document de Mesures de reactivació econòmica i social covid19. Recull de Plans Locals i Mesures
de reactivació socioeconòmica a Catalunya. Municipis de més de 50.000 habitants (30) elaborat per
l’Ajuntament de Mataró el passat mes de febrer de 2021; recull diferents àmbits, temàtiques,
qüestions o conceptes que la majoria de Plans de mesures realitzats per les ciutats de més de 50.000
habitants contemplen com a variables importants a tenir en compte a treballar en relació a
aquest horitzó postcovid; i que resumeix en l’esquema següent:

30 Més informació: Mesures de reactivació econòmica i social covid19. Recull de Plans Locals i Mesures de reactivació socioeconòmica a

Catalunya. Municipis de més de 50.000 habitants. Ajuntament de Mataró. Servei d’Estratègia i Governança. Febrer 2021.
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IMATGE: Variables de treball horitzó postcovid
FONT: Mesures de reactivació econòmica i social covid19. Recull de Plans Locals i Mesures de reactivació
socioeconòmica a Catalunya. Municipis de més de 50.000 habitants. Ajuntament de Mataró. Pàg.13.

La Diputació de Barcelona ressalta en els seus diferents informes la importància del volum i de la
qualitat de les mesures que s’han pres per mitigar la crisi als municipis, on el món local ha demostrat
una àgil i ràpida iniciativa de resposta a nous reptes i necessitats que anaven sorgint, dins d’aquest
component VUCA inherent a l’ADN de la pandèmia, amb la voluntat d’activar la reactivació econòmica
i social des del minut zero, però amb una perspectiva transformadora que, tal i com hem comentat
anteriorment, no es queda en l’ara i l’aquí, sinó que es contempla a llarg termini.

En el cas de la nostra ciutat, el 15 de maig de 2020 es va signar el Pla de reconstrucció social i
econòmica de Mataró (31), un pacte institucional de ciutat signat pels representants dels cinc grups
polítics municipals presents a l’Ajuntament i que compta amb la col•laboració dels membres del
Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM): la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del

31

Més informació: Pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró – Web municipal Ajuntament de Mataró.
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Maresme (FAGEM), la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i els sindicats UGT i CCOO.
Aquest Pla té encara l’objectiu de proposar i consensuar les mesures d’urgència i de reconstrucció
econòmica i social per a la ciutat a cada moment determinat, des de l’inici de la pandèmia, comptant
amb l’ajuda de l'Observatori de la Crisi COVID-19 de Mataró; amb la finalitat de millorar les
condicions de vida de les persones més afectades per la crisi econòmica i social derivada de
la pandèmia del coronavirus; així com la reactivació del teixit productiu i l’ocupació, amb
l’objectiu últim de no deixar ningú enrere.
Fins a dia d’avui la Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró ha donat llum verda a
l’execució de diferents mesures d’urgència, que han suposat un total d’1.131.579,86 euros
d’inversió, dels quals 758.434,27 euros han correspost a accions socials de reforç i de suport a les
persones i 373.145,59 euros s’han destinat a accions d’impuls a l’activitat econòmica, ja sigui per a
les empreses en general o per empreses específiques del sector del comerç, el sector de la
restauració o el sector de serveis, entre d’altres.
Segons diu textualment l’Informe territorial de la província de Barcelona 2020(32) elaborat per la
Diputació de Barcelona, ‘és clau aplicar unes polítiques que s’ajustin a les necessitats de curt
termini, però que tinguin la visió posada també en la Catalunya de mitjà i llarg termini, amb
horitzó 2030. Per tant, mesures de gran abast –a nivell sectorial, institucional i en aspectes
transversals com són l’educació, les infraestructures o la innovació, entre d’altres–, i d’ampli
consens, fruit de la interlocució amb el conjunt d’agents econòmics i de la col·laboració
público-privada.’

Hem vist reafirmada aquesta tesis també amb el document de Mesures de reactivació econòmica i
social covid19. Recull de Plans Locals i Mesures de reactivació socioeconòmica a Catalunya.
Municipis de més de 50.000 habitants (33) elaborat per l’Ajuntament de Mataró; on ressalta la
importància de l’abordatge de vells reptes estructurals conjuntament amb nous reptes sorgits
de la pandèmia a través d’una nova dimensió d’actuació comunitària que implica tots els
agents de la societat, i amb l’element VUCA com a principal nou element a gestionar des de les
administracions públiques.

32 Més Informació: Informe territorial de la província de Barcelona 2020. DIBA. Juliol 2020. Pàg.5
33 Més informació: Mesures de reactivació econòmica i social covid19. Recull de Plans Locals i Mesures de reactivació socioeconòmica a

Catalunya. Municipis de més de 50.000 habitants. Ajuntament de Mataró. Servei d’Estratègia i Governança. Febrer 2021.
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Tal i com esmenten al document de la DIBA, ‘només d’aquesta manera es podrà dur a terme una
reactivació basada un procés de transformació econòmica cap a un model més productiu,
sostenible i basat en el talent.’ (34)
Alguns dels grans reptes postpandèmics que haurem d’abordar com a societat i liderar des de les
administracions públiques d’una forma transversal i de forma inajornable, giren a l’entorn de temes
prou importants com la crisis del planeta, els recursos i el sistema natural; el canvi climàtic; la crisi
humanitària i vital; la digitalització de les societats; l’atur, l’ocupació i la recuperació econòmica del
teixit empresarial; la salut comunitària i els efectes psicològics i morals de la pandèmia; els nous
models de ciutat i els canvis estructurals – de model i de gestió- de l’administració pública; entre
d’altres. (35)

3.4.3.2. Impacte de la Covid19 al Mercat Laboral

Intentem esbrinar ara més concretament quins efectes està patint el Mercat de Treball a la
província de Barcelona, al Maresme i a Mataró en aquest escenari covid19. Hi ha moltes
qüestions que des de les administracions públiques necessitem analitzar per obtenir dades i escenaris
concrets que ens permetin prendre decisions per poder generar polítiques públiques el màxim
d’adaptades a les necessitats i oportunitats dels nostres ciutadans i ciutadanes en el present actual;
liderant i gestionant actuacions el màxim d’adaptades a la diversitat econòmica i multicultural de la
nostra població per tal de garantir-ne amb qualitat els seus drets i llibertats; i la seva projecció vital.
En quins sectors s’està generant destrucció de llocs de treball i en quins se n’està generant? Quines
són les tendències emergents del mercat laboral i quines noves ocupacions s’estan generant? Quin
perfil de persones aturades tenim i quins perfils necessiten les empreses actuals? Quines noves
competències i coneixements requeriran aquests sectors emergents i quines necessitats de formació
requeriran els nous perfils laborals requerits?...
Si analitzem aquestes -i d’altres- variables relacionades amb el Mercat de Treball a casa nostra,
obtindrem un panorama de dades socioeconòmiques segurament diferent al del 2018 i 2019, que ens
ha de servir per detectar, pel que fa respecte a l’objecte d’estudi d’aquest document, quines són les
noves necessitats formatives dels treballadors i les treballadores actual i quines tendències hem de
seguir també en la formació ocupacional, per proporcionar un encaix entre les ofertes d’ocupació de

34 Més Informació: Informe territorial de la província de Barcelona 2020. DIBA. Juliol 2020. Pàg.5 i 6
35 Més informació: Mesures de reactivació econòmica i social covid19. Recull de Plans Locals i Mesures de reactivació socioeconòmica a

Catalunya. Municipis de més de 50.000 habitants. Ajuntament de Mataró. Servei d’Estratègia i Governança. Febrer 2021. Pàg.13
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les empreses i les demandes de treball de les persones que es troben sense feina. Aquest darrer punt
ens interessa especialment a l’hora de planificar les formacions professionals i ocupacionals de la
nostra ciutat.

Tal i com diu la Diputació de Barcelona en el seu Informe territorial de la província de Barcelona 2020,
‘en aquests moments, és fonamental aproximar el coneixement de la realitat econòmica més
propera per prendre decisions òptimes tant en contingut com en execució. Només així podrem
convertir aquesta crisi en una oportunitat.’ (36)

3.4.3.3. Província de Barcelona
L’any 2020 la província de Barcelona tenia una població de 5.703.334 habitants, dels quals
2.464.800 persones (mitjana anual) constaven laboralment inscrits com a persones Ocupades (52,7%
taxa ocupació registrada) i 337.800 persones (mitjana anual) constaven com a persones
Desocupades (12’6% taxa d’atur registrat) (37).

En l’estudi Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona(38)
la Diputació de Barcelona fa una anàlisi acurada i exhaustiva de la variació estimada de la facturació
a la demarcació de Barcelona degut a la Covid19, de forma sectorialitzada i territorialitzada. En
aquest estudi estableix una previsió sobre els canvis importants que registra l’estructura
empresarial de la província de Barcelona davant dels efectes socioeconòmics de la crisi actual
provocada per la pandèmia del coronavirus, ja siguin canvis valorats com a noves necessitats i/o
noves problemàtiques; o canvis valorats com a nous reptes i/o noves oportunitats.

La Diputació de Barcelona ha elaborat també un document de suport en format powerpoint a mode de
presentació de les dades d’aquest estudi Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la
demarcació de Barcelona (en aquest document anomenat Impacte de la COVID-19 en el teixit
empresarial de la demarcació de Barcelona. Document de Presentació(39), del qual n’hem agafat
sobretot els gràfics i imatges visuals que acompanyen les dades escrites.

36 Més Informació: Informe territorial de la província de Barcelona 2020. DIBA. Juliol 2020. Pàg.6
37 Més informació: IDESCAT – Institut Estadístic de Catalunya. Mitjanes anuals.
38 Més informació: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. DIBA. Juliol 2020.
39 Més informació: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. Document de presentació. DIBA. Setembre

2020.
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* NOTA METODOLÒGICA:
Com que en el moment d’elaborar aquest informe específic dels efectes de la pandèmia covid19 en el
teixit productiu de la demarcació de Barcelona la Diputació de Barcelona encara no disposava de les
dades dels registres comptable de les societats mercantils de l’exercici 2019, i els registres
comptables de la totalitat de les societats mercantils de l’exercici 2020 -on queda reflectit l’import net
de la seva xifra de negocis- no estaran disponibles fins el primer trimestre de l’any 2022; el que fa la
DIBA en aquest document és un exercici d’estimació quantitativa de l’impacte de la pandèmia a
partir de les dades de l’exercici del 2018 contemplades al document Estructura empresarial de la
demarcació de Barcelona 2020(40) -elaborat per ells mateixos-, on si que es fa un buidatge i un
anàlisis de la informació del Registre Mercantil oferint una imatge fidedigna del teixit empresarial de la
demarcació a partir de la informació comptable de les societats mercantils.
Així doncs, per valorar el grau d’impacte en la facturació de les societats mercantils amb seu a la
demarcació de Barcelona es parteix de les dades fidedignes del 2018. És important remarcar aquest
element per tal de recordar que tota estimació conté sempre un cert grau d’incertesa, i en el cas
del càlcul de l’impacte econòmic que genera una pandèmia, la incertesa és encara major. Així
doncs, haurem d’esperar l’any 2022, quan es disposi de la informació dels registres comptable de les
societats mercantils, per veure el grau d’ajust que s’ha assolit en aquesta primera estimació, i per tenir
una radiografia fidedigna i més exacte de les conseqüències de la covid19 en el teixit empresarial i de
l’estructura del Mercat de treball a casa nostra en el context de postpandèmia mundial.

Després de contemplar aquesta qüestió metodològica, citem doncs algunes dades
estimades del panorama econòmic derivat de la pandèmia covid19 a la província de Barcelona
per aquest 2021 que es poden extreure d’aquest document elaborat per la Diputació:
a. Durant l’any 2020, l’impacte de la COVID-19 en el valor afegit brut de les comarques
barcelonines manté una correlació directa amb el volum de negocis registrat.
b. L’afectació a nivell percentual en el valor afegit brut de la COVID-19 en les comarques
barcelonines fluctua entre el -7,8% d’Osona i el -15,1% del Garraf. L’impacte percentual en el
valor afegit brut en el conjunt de les comarques barcelonines és del -10,1%.
c. L’impacte de la COVID-19 és de -28.849,3 milions d’euros en la facturació total del teixit
empresarial de la demarcació.

40 Més Informació: Informe territorial de la província de Barcelona 2020. DIBA. Juliol 2020.
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IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19 a la demarcació de Barcelona. Variació estimada de la facturació.
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. Document de presentació. DIBA. Pàg.10.

d. Aquest impacte es distribueix de diferents maneres a nivell territorial.

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19 a la demarcació de Barcelona.
Facturació i variació estimada comarcal en absolut
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació
de Barcelona. Document de presentació. DIBA. Pàg.14

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19 a la demarcació de Barcelona.
Facturació i variació estimada comarcal en percentatge I
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació
de Barcelona. Document de presentació. DIBA. Pàg.12.
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e. L’impacte facturació covid-19 (en facturació) en el teixit empresarial de les comarques de la
demarcació de Barcelona fluctua entre els -24.778.913 d’euros (0,1%) del Moianès i els 11.437.365.270 d’euros (39,6%) del Barcelonès.

IMATGE: Impacte facturació covid-19 en el teixit empresarial de les comarques de la demarcació de Barcelona
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. DIBA. Pàg.21.

f.

La disminució de la facturació per càpita també presenta diferències depenent de la comarca.
En aquest cas, la comarca que presenta major disminució de facturació per càpita és el Baix
Llobregat, i la que en presenta menys és el Berguedà

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19 a la demarcació de Barcelona. Disminució de la facturació per càpita.
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. Document de presentació. DIBA. Pàg.15.
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g. La comparativa entre la distribució de la facturació comarcal estimada de l’any 2019 i la seva
reducció l’any 2020 per l’impacte de la COVID-19, mostra una elevada correlació entre el
percentatge de facturació que registra cada comarca sobre la facturació total i el percentatge
de la reducció estimada de la facturació comarcal sobre la reducció estimada total.

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19
a la demarcació de Barcelona. Distribució comarcal
de la variació de la facturació (en absoluts)
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la
demarcació de Barcelona .Document de presentació. DIBA. Pàg.22.

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19
a la demarcació de Barcelona. Distribució comarcal
de la variació de la facturació (en relatius)
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la
demarcació de Barcelona .Document de presentació. DIBA. Pàg.21.

h. Es preveu que la COVID-19 tingui un impacte de -85 milions d’euros en volum de
negocis del sector primari (un 0,3% dels 28.849 milions d’euros de l’impacte total de la
COVID-19); -7.489 milions en la indústria (26,0% de l’impacte); -1.052 milions d’euros
en la construcció (3,6% de l’impacte) i -20.223 milions d’euros en el sector serveis
(70,1% de l’impacte).

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19 a la demarcació de Barcelona. Distribució de l’impacte per grans sectors.
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. Document de presentació. DIBA. Pàg.16.
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i.

L’impacte de la COVID-19 a la demarcació manté variacions notòries a nivell sectorial.
En termes absoluts fluctua entre 229 milions d’euros favorables en la facturació del
sector de l’educació, sanitat i serveis socials i 2.519 milions d’euros negatius en la
facturació del sector d’altres tipus de comerç a l’engròs.

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19 a la demarcació de Barcelona.
Variació sectorial de l’impacte en absolut.
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la
demarcació de Barcelona .Document de presentació. DIBA. Pàg.17.
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j.

En termes percentuals, mentre que es preveu un impacte positiu del 4,0% en el sector
de l’educació, sanitat i serveis socials, es preveu un impacte negatiu del 24,3% en el
sector de l’hostaleria.

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19 a la demarcació de Barcelona.
Variació sectorial de l’impacte en absolut.
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la
demarcació de Barcelona .Document de presentació. DIBA. Pàg.18.

k. Només dos dels trenta-vuit sectors analitzats presenten increments en termes de volum
de negocis: el sector de l’educació, sanitat i serveis socials i el d’activitats financeres i
assegurances, amb un lleuger increment del 0,5%. Els trenta-sis sectors restants
registren disminucions del volum de negocis.
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l.

Sectorialment, hi ha dues activitats que presenten increments en l’estimació de la seva
facturació pel 2020: educació, sanitat i serveis socials; i activitats financeres i
d’assegurances.
Hi ha nou activitats en què la caiguda relativa de la facturació és inferior al pes que té
la seva facturació en el total de la demarcació. Entre aquests sectors destaquen els de
productes alimentaris i begudes (pes del 5,5% i caiguda del 0,9%), les indústries
químiques i farmacèutiques (pes del 7,6% i caiguda del 4,3%), i les activitats
d’informació i comunicacions (pes del 3,6% i caiguda del 0,9%).

Hi ha vint-i-tres sectors en què la caiguda relativa de la facturació és superior al pes
que té la seva facturació en el total de la demarcació. Entre aquests destaquen
l’hostaleria (pes del 2,8% i caiguda del 6,8%), venda i reparació de vehicles motor (pes
del 4,9% i caiguda del 7,2%), transport i emmagatzematge (pes del 5,2% i caiguda del
7,5%), i tot un conjunt d’activitats comercials: comerç al detall d'altres articles: vestir,
farmàcia, etc. (pes del 3,0% i caiguda del 4,5%), comerç al detall en establiments no
especialitzats (pes del 2,6% i caiguda del 4,0%), comerç a l'engròs d'alimentació i
begudes (pes del 5,4% i caiguda del 6,6%), i comerç a l'engròs de productes d'ús
domèstic (pes del 5,0% i caiguda del 6,1%).

Finalment, hi ha quatre activitats que presenten les mateixes proporcions, tant de pes
sobre la facturació total, com de pes sobre la disminució total.
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m. 10 activitats econòmiques sumen el 62% de la pèrdua total de facturació a la
demarcació de Barcelona. I, en concret, l’hostaleria i les activitats comercials són les
activitats econòmiques que dominen les caigudes de facturació.

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19 a la demarcació de Barcelona.
Principals sectors afectats per l’impacte en termes absoluts.
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la
demarcació de Barcelona .Document de presentació. DIBA. Pàg.19.

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19 a la demarcació de Barcelona.
Principals sectors afectats per l’impacte en percentatge.
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la
demarcació de Barcelona .Document de presentació. DIBA. Pàg.20.
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3.4.3.4. Maresme
L’any 2020 la comarca del Maresme tenia una població de 458.626 habitants, dels quals
182.526 persones constaven laboralment inscrits com a persones Ocupades (60,43% taxa
ocupació registrada) i 30.644 persones constaven laboralment com a persones Desocupades
(14,36% taxa d’atur registrada) (41).

Segons el mateix estudi Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la
demarcació de Barcelona(42) de la Diputació de Barcelona, algunes dades estimades del
panorama econòmic derivat de la pandèmia covid19 al Maresme són:
a. L’impacte de la COVID-19 a la comarca del Maresme, suposa una disminució del
12,3% (-973 milions d’euros) en termes de facturació.

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19 a la demarcació de Barcelona. Facturació i variació estimada comarcal.
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. Document de presentació. DIBA. Pàg.11.

41 Més informació: IDESCAT – Institut Estadístic de Catalunya. Mitjanes anuals.
42 Més informació: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. DIBA. Juliol 2020.
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b. A la comarca del Maresme la caiguda relativa de la facturació és superior al pes que té
la seva facturació en el total de la demarcació de Barcelona.

IMATGE: Principals dades de l’impacte COVID19 a la demarcació de Barcelona.
Facturació i variació estimada comarcal en percentatge II
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona.Document de presentació.DIBA. Pàg.13.

c. Contrast de les dades generals d’impacte covid19 estimades a la comarca del
Maresme pel 2020 respecte el Mercat de treball en relació a les dades de l’any 2018.

IMATGE: Contrast de l’impacte covid19 a les dades de l’any 2018 de la comarca del Maresme.
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. DIBA. Pàg.39.
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d. Si mirem la distribució de l’impacte per la covid19 per sectors d’activitat, veiem que al
Maresme el gran sector que més pateix els efectes de la pandèmia és el sector serveis
amb un 67’9% dels 972, 8 milions d’euros de pèrdues.
Dins del sector serveis pateix especialment el sector comerç, i dins d’aquest l’activitat
de Comerç a l’engròs i d’alimentació i begudes ho fa de forma més pronunciada.

El sector secundari és el següent gran sector amb pèrdues, en un 27%, en el qual
destaca el sector de la indústria alimentària, tèxtil i paperera (-98,7 milions d’euros
l’activitat de Tèxtil, confecció, cuir i calçat, de forma més pronunciada que les altres); i
el sector de la Indústria química (-54,8 milions d’euros l’activitat de Químiques i
farmacèutiques en especial).

Els grans sectors primari i de la construcció són els que tenen menys pèrdues.
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IMATGE: Distribució de l’impacte per la covid-19 per sectors a la comarca del Maresme: columna 1: variació en milions d’euros
/ columna 2: percentatge del pes de cadascuna de les branques d’activitat sobre el total.
FONT: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. DIBA. Pàg.40.
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3.4.3.5. A mode de síntesi
Tal com hem vist a través de l’anàlisi de dades anterior, la pandèmia del coronavirus suposa
previsions de canvis importants en el context socioeconòmic i la radiografia empresarial
a nivell de tot el territori de Catalunya – i de tot el món-.
Tres d’aquests canvis essencials per la Diputació de Barcelona a la demarcació de Barcelona
segons el seu Informe territorial de la província de Barcelona 2020(43) són:
A. Un important augment del nombre de persones en atur i de caiguda del nombre
d’empreses i de persones ocupades;

B. La globalització i la diversificació geogràfica dels mercats exteriors de la província
de Barcelona;

C. El paisatge com un factor de desenvolupament econòmic local en una nova
dimensió de la relació que les persones tenen amb la ciutat i el territori.

Tot i que les dades d'atur registrat continuen sense mostrar la totalitat de la duresa de la crisi
laboral, degut en bona part per la creació per part del govern central de la figura dels
expedients de regulació d'ocupació temporals (ERTO); caldrà estar molt atents als futurs
indicadors que vagin sorgint i, en la mesura del possible, pensar i repensar accions
preventives per combatre l’embat econòmic i social que està significant aquesta
pandèmia mundial i que ja comencem a notar, potser no amb dades amb una gran perspectiva
temporal, però si amb dades en un context real, de present immediat.
I en el present immediat, el principal repte que ja hem d’encarar és la disminució imminent
del nostre teixit empresarial i l’augment important de l’atur. Milers de persones s’han
quedat sense feina i milers de persones es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i
social. Estan sorgint nous perfils de pobresa que fins ara no existien i la dimensió de les
persones demandants d’ocupació feia temps que no era tan gran.

Hem vist com l’impacte de la covid-19 en el valor afegit brut de les comarques
barcelonines manté una correlació directa amb el volum de negocis registrat l’any 2020. I
hem vist com l’impacte percentual en el valor afegit brut en el conjunt de les comarques
barcelonines és del -10,1%.
43 Més Informació: Informe territorial de la província de Barcelona 2020. DIBA. Juliol 2020.
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La Diputació de Barcelona xifra l’impacte de la COVID-19 en -28.849,3 milions d’euros en
la facturació total del teixit empresarial de la demarcació. Aquest impacte en la facturació
es distribueix de diferent forma i en diferents nivells entre els diferents sectors i activitats
econòmiques. Sectorialment, només hi ha dues activitats que presenten increments en
l’estimació de la seva facturació pel 2020: educació, sanitat i serveis socials; i activitats
financeres i d’assegurances.
En general, s’’estima que la COVID-19 tingui un impacte de -85 milions d’euros en volum de
negocis del sector primari (un 0,3% dels 28.849 milions d’euros de l’impacte total de la COVID19); -7.489 milions en la indústria (26,0% de l’impacte); -1.052 milions d’euros en la construcció
(3,6% de l’impacte) i -20.223 milions d’euros en el sector serveis (70,1% de l’impacte). Unes
xifres que, tot i ser estimatives, són sens dubte preocupants.

L’impacte de la COVID-19 a la comarca del Maresme suposa una disminució del -12,3%
en termes de facturació (-973 milions d’euros). El gran sector que més pateix els efectes de
la pandèmia és el sector serveis amb un -67’9% dels -972, 8 milions d’euros de pèrdues.
D’altra banda, l’impacte negatiu de la pandèmia covid19 també ha agreujat alguns dels
importants desequilibris i vulnerabilitats estructurals que teníem previs a aquesta. La
precarietat laboral, la vulnerabilitat financera de les empreses, la dependència del turisme i els
sectors vinculats, l’impacte ambiental de l’estil de vida, les dificultats d’emancipació juvenil,
l’envelliment de la població o les desigualtats de gènere, entre d’altres, són alguns dels
elements sobre els que calia intervenir abans de la pandèmia, i els quals la incidència
d’aquesta malaltia n’ha accelerat la seva urgència.

Les dades no són positives i auguren un context socioeconòmic difícil que haurem
d’encarar innovant noves solucions transversals conjuntament amb el territori i comptant amb la
participació de tots els agents socials i econòmics de la comunitat.
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3.5. El Mercat de treball a Mataró.
Pel que fa respecte al Mercat de treball i l’activitat econòmica el 2019, el Pla de Mandat 20192023 de l’Ajuntament de Mataró, en el seu apartat ‘Activitat i mercat de treball’(44) ens diu:
a. Que durant la primera meitat del 2019 els principals indicadors relacionats amb
l’activitat econòmica i el mercat de treball continuaven instal·lats en una senda de
millora, tot i que el ritme de descens de l’atur s’estava frenant.
b. Que si bé és cert que pel que feia referència al nombre d’assalariats, hi havia un
augment del 5,5% respecte l’any anterior, aquest ritme de creixement era més baix que
el registrat l’any 2018 en comparació amb l’anterior.

c. Que aquest fre en el ritme de creixement dels assalariats es veia reflectit en la
davallada de contractes comunicats per les empreses mataronines, que entre octubre
de 2018 i el setembre de 2019 van comunicar un 0,3% inferior a la de contractació del
mateix període de l’any anterior.

d. Que la contractació temporal continuava essent el pal de paller sobre el qual se
sustentaven els volums de contractació actual, amb un pes que se situa al voltant del
85%, un fet que incidia en augmentar la precarietat del mercat laboral local i la situació
d’inseguretat social generalitzada.

e. Que Mataró era el segon municipi de la província de Barcelona de més de 50.000
habitants amb la taxa d’atur més elevada.

f.

Que l’atur afectava especialment a gent gran i amb baix nivell formatiu.

g. Que l'atur de llarga i molt llarga durada era un dels principals problemes del mercat
laboral, i que un 28% dels aturats registrats a Mataró en aquell moment portava més de
dos anys a l’atur.

44

Més informació: Pla de Mandat 2019-2023. Ajuntament de Mataró. Pàg.8
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L’any 2020 Mataró tenia una població de 129.661 habitants, dels quals 50.815 persones
constaven laboralment inscrits com a persones Ocupades (59,05% taxa ocupació registrada)
i 10.306 persones constaven laboralment com a persones Desocupades (16,4% taxa d’atur
registrada) (45) (46).
Segons les dades contemplades al Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró de l’Ajuntament
de Mataró(47), el context socioeconòmic de l’any 2020 a la ciutat de Mataró tenia els
següents elements característics:
a. La població el 2020 augmenta en 1.389 persones a la ciutat de Mataró respecte l’any
anterior, i en 3.746 persones respecte 5 anys abans.

IMATGE: Augment de la població a Mataró l’any 2020 respecte el 2015 i el 2019.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Estudi de la població a Mataró. 1 de gener 2020.

b. L’atur augmenta en 1.832 persones, el que suposa un augment del 21,6% respecte
l’any anterior. La taxa d’atur registral arriba fins el 16’4%.

IMATGE: Atur registrat a la ciutat de Mataró. Any 2020.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Atur registrat

45 Més informació: Web Observatori de la ciutat de Mataró. Estudi de la població a Mataró. 1 de gener de 2020. Ajuntament de Mataró.
46 Més informació: IDESCAT – Institut Estadístic de Catalunya. Mitjanes anuals.
47 Més informació: Web Observatori de la ciutat de Mataró. Ajuntament de Mataró.

83
El Mercat de Treball i la Formació Ocupacional. Província de Barcelona. Març 2021

c. La taxa d’atur registral de Mataró el 2020 (16’43%) és un 1,67 punts superior a la taxa
d’atur del Maresme (14,76%); un 3,24 punts superior a la de la Província de Barcelona
(13,19%) i un 2,85 punts superior a la de Catalunya (13,58%). En canvi, és una mica
inferior respecte la taxa d’atur registral a Espanya (17,18%).

IMATGE: Comparativa d’atur registrat 2020. Mataró, Maresme, Província de Barcelona i Catalunya.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Atur registrat

d. Fent la comparació amb els municipis de més de 50.000 habitants de la província de
Barcelona, la variació interanual de la taxa d'atur registral de Mataró (16,1%) és la
segona més alta, només superada per Manresa (16,4%). Mataró presenta uns ascens
inferior al creixement que hi va haver de mitjana a la província de Barcelona, amb un
increment en la taxa d'atur registral d'un +16%, i és el quart municipi (dels de més de
50.000 habitants) amb un ascens més baix.

IMATGE: Comparativa de la variació interanual de la taxa d’atur registrat
amb municipis de més 50.000 habitants de la província de Barcelona
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Atur registrat
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e. Les dones, com ve succeint des de fa més de 5 anys, són el col·lectiu més afectat per
l'atur a Mataró. La taxa d'atur registral femenina a Mataró és d’un 23,7%, i la masculina
d’un 16,32%. El 54’61% de persones aturades de Mataró el 2020 són dones, i el
45,39% són homes (pes percentual).

IMATGE: Taxa d’atur registrat a la ciutat de Mataró 2020. Per sexe.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Atur registrat

f.

El col·lectiu dels joves és el que més pateix els efectes de l’atur a la ciutat de Mataró,
amb una taxa d’atur registral d’un 54,92% en els joves de menys de 20 anys; d’un
42,81% en els joves entre 20 i 24 anys i d’un 35,06% en els joves de 25 a 29 anys. En
el col·lectiu de persones d’edat compresa entre els 30 i 44 anys l’atur registral és d’un
26’12% i en el col·lectiu de persones entre 45 i 64 anys és d’un 15’44%.

IMATGE: Variació interanual de la taxa d’atur registrat a la ciutat de Mataró 2020. Per grups d’edat.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Atur registrat
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g. Les persones amb nacionalitat espanyola presenten una variació interanual de l’atur
registral d’un 18,68%; el col·lectiu de les persones amb nacionalitat comunitària
(europea) d’un 32,06% i el col·lectiu de persones de nacionalitat extracomunitària d’un
30,82%.

IMATGE: Variació interanual de la taxa d’atur registrat a la ciutat de Mataró 2020. Per nacionalitat.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Atur registrat

h. Per sectors econòmics, la taxa d’atur que més creix el 2020 és la del sector de
l’Agricultura amb un 35,95%, seguida de la del sector serveis (24,67%), la del sector
sense ocupació anterior (20,82%), la del sector de la construcció (16,05%) i finalment
la del sector de la indústria (12,49%).

IMATGE: Variació interanual de la taxa d’atur registrat a la ciutat de Mataró 2020. Per sectors econòmics.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Atur registrat
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i.

Pel que fa referència a la taxa d’atur en relació als diferents nivells d’instrucció de les
persones aturades, el col·lectiu de persones amb estudis primaris o inferiors creix un
14,75%; el col·lectiu de persones amb estudis secundaris creix un 23,36% i el col·lectiu
de persones amb estudis post-secundaris creix un 24’78%.

IMATGE: Variació interanual de la taxa d’atur registrat a la ciutat de Mataró 2020. Per nivell d’instrucció.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Atur registrat

j.

Respecte la durada de la demanda d’ocupació, les persones aturades que porten més
de 24 mesos a l’atur creixen un 19,98%; les persones aturades que porten entre 12 i 24
mesos a l’atur creixen un 82,46%; les persones aturades que porten de 3 a 12 mesos a
l’atur creixen un 63,35% i les persones aturades que porten només 3 mesos a l’atur
creixen un 49,20%.

IMATGE: Variació interanual de la taxa d’atur registrat a la ciutat de Mataró 2020. Per durada de la demanda d’ocupació.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Atur registrat

k. El desembre del 2020 hi havia 3.888 persones desocupades que rebien prestació
econòmica per desocupació i 6.412 persones desocupades que no rebien prestació
econòmica per desocupació.

IMATGE: Desocupats registrats amb i sense prestació econòmica a la ciutat de Mataró 2020.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Atur registrat
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l.

La xifra de contractació el desembre de 2020 és de 2.294 comunicacions, un -7%
inferior als contractes que van haver-hi al novembre i un -15,9% menys que al
desembre de 2019.

m. En total, al 2020, s'han comunicat 28.091 contractes, xifra un -23,7% inferior a la del
2019. El descens interanual registrat a Mataró el 2020 és menor que el registrat al
Maresme (-30,1%), a la província de Barcelona (-35,5%), a Catalunya (-33,1%) i que a
Espanya (-29,2%).

IMATGE: Dades de la contractació a la ciutat de Mataró 2020.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Contractació

n. Durant el mes de desembre, la contractació femenina supera la masculina: 1.129
contractes signats pels homes (49,2% pes percentual), per 1.165 contractes signats
per les dones (50,8%).

IMATGE: Variació interanual de la contractació a la ciutat de Mataró 2020. Per sexe.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Contractació
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o. Per edat, el 2020 les persones d'entre 30 i 44 anys són els més contractats (780
contractes). Tot i això, disminueixen els contractes en aquest sector d’edat un -16,22%.
El sector d’edat on disminueix més la contractació el 2020 és en el col·lectiu de
persones de menys de 20 anys, amb un -46,31% de contractes menys.

IMATGE: Variació interanual de la contractació a la ciutat de Mataró 2020. Per edat.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Contractació

p. La població de nacionalitat espanyola acapara el 81,2% de la contractació de Mataró el
2020 (1862 contractes, versus els 432 contractes de la població estrangera). Tot i això,
la disminució de contractació en ambdós nacionalitats té un percentatge semblant, pel
que fa referència a la variació interanual de contractació.

IMATGE: Variació interanual de la contractació a la ciutat de Mataró 2020. Per nacionalitat
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Contractació

q. El sector serveis, amb 1.469 contractes, és amb diferència el sector amb més volum de
contractació; seguit pel sector de la indústria, amb 723 contractes. A molta distància els
segueixen el sector de la construcció, amb 87 contractes i el sector de l’agricultura,
amb 15 contractes. Tot i això, el sector de l’agricultura augmenta amb un 33,33% la
seva contractació respecte l’any anterior; essent l’únic sector que creix en positiu en
percentatge. La resta, tots perden percentatge de contractació.

IMATGE: Variació interanual de la contractació a la ciutat de Mataró 2020. Per sectors econòmics.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Contractació
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r.

El 61,8% de les persones contractades tenen estudis secundaris (1.418 contractes); el
20,01% tenen estudis post-secundaris (459 contractes) i el 17,96% tenen estudis
primaris o inferiors (412 contractes).

IMATGE: Nombre de contractes a la ciutat de Mataró 2020. Per nivell d’instrucció.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Contractació

s. El 10,5% dels contractes són de durada indefinida (240 contractes), però la durada més
habitual dels contractes és de menys d'un mes, amb 1.083 contractes, seguit dels de
durada indeterminada amb 565 contractes.

IMATGE: Nombre de contractes a la ciutat de Mataró 2020. Per durada de contracte.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat de Treball de Mataró 209. Desembre 2020. Contractació

t.

L’1 de juliol de 2020 a Mataró hi havia 1.672 expedients de regulació temporal
d’ocupació (ERTO) (48), que afectaven a 10.233 treballadors i treballadores.

IMATGE: Nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a la ciutat de Mataró. Juny 2020.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat de Treball de Mataró 203. Juny 2020. Dades d’ERTO

48

NOTA: Un expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO) és un procediment administratiu que poden realitzar les empreses quan han de
suspendre de manera temporal una part o la totalitat de la seva activitat per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o derivades de força
major (articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors). Es considera
que són una causa de força major les circumstàncies derivades de la pandèmia per SARS-CoV-2 i, en particular, el fet que la declaració de l'estat d'alarma
(Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma) no permeti a l’empresa desenvolupar la seva activitat.
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u. Comerç, hostaleria i manufactures són els sectors més afectats per ERTO a Mataró.
8 de cada 10 assalariats de l'hostaleria i de les activitats artístiques de Mataró, s'ha vist
afectat per un ERTO.

IMATGE: Nombre de treballadors afectats per un expedients de
regulació temporal d’ocupació (ERTO) a la ciutat de Mataró. Juny 2020.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 203. Juny 2020. Dades d’ERTO

Les primeres dades de l’atur que es tenen en data de febrer del 2021 són que 10.404
persones constaven laboralment inscrites com a persones Desocupades, el que suposa un
16,56% taxa d’atur registrada, una xifra un 1’6% superior a la taxa d’atur registrat de la
comarca del Maresme (14’96%) i un 3,04% superior a la taxa d’atur de la Província de
Barcelona. (49).

IMATGE: Taxa d’atur registral febrer 2021. Comparativa Mataró,
Maresme, Província de Barcelona, Catalunya i Espanya.. Juny 2020.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del
Mercat de Treball de Mataró 211. Febrer 2021. Avenç atur registrat.
49 Més informació: Web Observatori de la ciutat de Mataró. Avanç de l’atur registrat. Febrer 2021. Ajuntament de Mataró.
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3.5.1. Les Ofertes de treball gestionades pel SOM-Servei d’Ocupació de Mataró
El SOM – Servei Local d’Ocupació de Mataró té per objectiu orientar, formar i assessorar a
les persones i empreses del territori en matèria de treball, formació ocupacional i mercat
laboral.

Des del SOM es treballa per i amb les persones i les empreses del territori; oferint orientació,
formació i acompanyament a les persones que busquen una ocupació de qualitat, i assessorant
a les empreses que volen incorporar o desenvolupar talent a la seva organització. L’objectiu
principal del SOM és fer més competitiva i atractiva la ciutat de Mataró.
Una part important de l’activitat del SOM és la gestió d’ofertes i demandes del mercat
laboral per a la inserció sociolaboral de les persones en cerca de feina; així com la
formació i qualificació de les persones en l’àmbit de la ocupació per a la seva inserció i/o millora
laboral; ajudant-les a assolir el seus objectius professionals.
L’Observatori de la Ciutat de Mataró realitza estudis sobre les ofertes i demandes que
gestiona el Servei Local d’Ocupació de Mataró. Les dades contemplades en l’Estudi de les
ofertes de treball del SOM del tercer trimestre del 2020 de l’Observatori del Mercat de
Treball de Mataró, evidencien també la incidència de la crisi arran de la covid-19 (50).

a. El SOM va rebre 102 ofertes de treball durant el tercer trimestre de 2020, que
corresponen a 126 llocs de treball. Respecte el segon trimestre de 2020, el nombre de
llocs de treball es va reduir en 27 (un -17,6% en termes relatius). Respecte l'any
anterior, la reducció de llocs de treball en oferta va ser de 97 (un -43,5% en termes
relatius).

IMATGE: Ofertes de treball gestionades pel SOM-Servei Local d’Ocupació de Mataró. 3er trimestre de 2020.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat de Treball de Mataró 206. 3er trimestre 2020. Ofertes de
treball al SOM..

50

Més informació: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat de Treball de Mataró 206. 3er trimestre 2020.
Ofertes de treball al SOM
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b. Amb la sèrie històrica de la qual disposa l’Observatori del Mercat de Treball de Mataró,
tant el nombre d'ofertes de treball com el de llocs de treball en oferta que es van
registrar en el tercer trimestre de 2020, són els valors més baixos registrats dels
darrers cinc anys.

c. El SOM va gestionar 53 ofertes de llocs de treball on es requerien estudis secundaris;
37 ofertes on es requerien estudis primaris o inferiors; 29 ofertes on es requerien
estudis post-secundaris i 7 ofertes on no s’especificava el nivell d’instrucció sol·licitat
pel lloc de treball ofert.

IMATGE: Ofertes de treball gestionades pel SOM el 3er trimestre de 2020. Per nivell d’instrucció.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat
de Treball de Mataró 206. 3er trimestre 2020. Ofertes de treball al SOM..

d. 99 de les ofertes de treball gestionades pel som el 3er trimestre del 2020 eren per la
mateixa ciutat de Mataró i 27 ho eren per altres municipis.

IMATGE: Ofertes de treball gestionades pel SOM el 3er trimestre de 2020. Per municipis del lloc de treball.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat
de Treball de Mataró 206. 3er trimestre 2020. Ofertes de treball al SOM..

e. De les ofertes gestionades pel SOM el 3er trimestre del 2020, 53 eren per llocs de
treball d’una durada entre 3 i 6 mesos.

IMATGE: Ofertes de treball gestionades pel SOM el 3er trimestre de 2020. Per durada del contracte.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat
de Treball de Mataró 206. 3er trimestre 2020. Ofertes de treball al SOM..
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f.

La majoria d’ofertes gestionades pel SOM el 3er trimestre del 2020 a la ciutat de
Mataró van ser per a llocs de treball del sector serveis. Tot i això, el sector serveis va
tenir una disminució del -48,88% d’ofertes gestionades respecte l’any anterior (variació
interanual).

IMATGE: Ofertes de treball gestionades pel SOM el 3er trimestre de 2020. Per sectors econòmics.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat
de Treball de Mataró 206. 3er trimestre 2020. Ofertes de treball al SOM..

IMATGE: Ofertes de treball gestionades pel SOM el 3er trimestre de 2020. Variació interanual per sectors econòmics.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat
de Treball de Mataró 206. 3er trimestre 2020. Ofertes de treball al SOM..

g. La disminució més important de la gestió d’ofertes de llocs de treball del SOM el 3er
trimestre del 2020 a la ciutat de Mataró va ser en ocupacions elementals (-79%) i en
empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina (-58’97%).

IMATGE: Ofertes de treball gestionades pel SOM el 3er trimestre de 2020. Variació interanual per ocupacions.
FONT: Web de l’Observatori de la ciutat de Mataró. Observatori del Mercat
de Treball de Mataró 206. 3er trimestre 2020. Ofertes de treball al SOM..
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3.5.2.A mode de síntesi
Les dades de l’any 2020 recollides l’Observatori de la ciutat de Mataró(51) de l’Ajuntament de
Mataró indiquen com fins ara la importància del pes econòmic, social i demogràfic de la
ciutat de Mataró sobre el total de la comarca del Maresme.

El 2020 la població a la ciutat de Mataró segueix augmentant, mentre que les seves
dades d’ocupació i atur no milloren. L’atur augmenta un 21,6% respecte el 2019, arribant a
uns nivells d’atur registral del 16’4%; un percentatge superior a la taxa d’atur de la comarca
(14,76%), a la de la Província de Barcelona (13,19%) i a la de Catalunya (13,58%).

Les dones, com ve succeint des de fa més de 5 anys, són el col·lectiu més afectat per
l'atur a Mataró, amb una taxa d'atur registral femenina d’un 23,7%, versus la masculina, que
és d’un 16,32%. El col·lectiu dels joves (fins els 29 anys) és el que més pateix els efectes
de l’atur a la ciutat de Mataró, especialment els menors de 20 anys.

Per sectors econòmics, la variació interanual de l'atur registrat a Mataró el 2020 més
elevada és la del sector de l’Agricultura amb un 35,95%, seguida de la del sector serveis
(24,67%), la del sector sense ocupació anterior (20,82%), la del sector de la construcció
(16,05%) i finalment la del sector de la indústria (12,49%). El desembre de 2020 6.412
persones desocupades que no rebien prestació econòmica per desocupació; una dada que
mostra l’augment de la vulnerabilitat econòmica i social a la ciutat i la confirmació del
naixement de nous perfils de pobresa.

En la mateixa línia de xifres amb tendència negativa trobem el decreixement de la
contractació a la ciutat de Mataró, que el 2020 se situa en un -23,7% inferior respecte a la
del 2019. Tot i que el descens interanual de la contractació registrada a Mataró el 2020 és
menor que el la comarcal (-30,1%), provincial (-35,5%), i que la de a nivell de Catalunya (33,1%) i Espanya (-29,2%); no deixen de ser dades preocupants que impacten en una gran
ciutat metropolitana com la nostra. Les dades del SOM - Servei d’Ocupació de Mataró
confirmen aquesta tendència negativa en ocupació amb una reducció de llocs de treball en
oferta des del servei d’un -43,5% respecte l’any anterior.

51 Més informació: Web Observatori de la ciutat de Mataró. Avanç de l’atur registrat. Febrer 2021. Ajuntament de Mataró.
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El sector d’edat on disminueix més la contractació el 2020 és en el col·lectiu de persones de
menys de 20 anys, amb un -46,31% de contractes menys. El sector de l’agricultura és l’únic
sector que creix en positiu en percentatge de contractació, tot i que ho fa de forma molt minsa;
la resta de sectors, tots perden en percentatge de contractació.

Els indicadors de l’augment pronunciat de l’atur a la ciutat de Mataró són una
prèvia de la petjada important que està deixant el pas de la covid19 al Mercat de treball a
la nostra ciutat. Com a la resta de llocs del món, a Mataró la crisi sanitària de la Covid-19
continua marcant la pauta del que passa en els diferents àmbits de la societat.

Comerç, hostaleria i manufactures són els sectors més afectats per ERTO a Mataró. Les
dades mostren que 8 de cada 10 assalariats de l'hostaleria i de les activitats artístiques de
Mataró s'ha vist afectat per un ERTO el 2020. L’1 de juliol de 2020 a Mataró ja hi havia 1.672
expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO)(52) que afectaven a 10.233 treballadors i
treballadores. I la tendència segueix en augment.
Caldrà estar atents a les dades que vagin sortint properament al respecte de les xifres de l’atur
i l’ocupació que marcaran l’estat del Mercat de treball a casa nostra, per poder prendre
decisions per combatre la pèrdua de teixit empresarial a la nostra ciutat; i elaborar
estratègies per reanimar les tendències positives de creixement econòmic i de millora social
dels i les nostres veïns i veïnes de la ciutat.

També caldrà fer una especial mirada a aquells sectors i activitats emergents i aquells
sectors i activitats amb tendències positives de creixement –que també n’hi ha, malgrat la
tendència negativa en general-; on la covid19 ha donat un impuls, accelerant-ne el seu
desenvolupament; oferint estratègies, eines i recursos innovadors per liderar-ne la seva
maduració i consolidació.
La responsabilitat i el repte que tenim des de l’administració pública local és gran i
passa per l’exercici important de generació de més, millors i noves possibilitats
desenvolupament econòmic i social a la nostra ciutat; liderant projectes de caire
transversal amb la cooperació dels diferents agents comunitaris del nostre territori; per

52

NOTA: Un expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO) és un procediment administratiu que poden realitzar les empreses quan han de
suspendre de manera temporal una part o la totalitat de la seva activitat per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o derivades de força
major (articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors). Es considera
que són una causa de força major les circumstàncies derivades de la pandèmia per SARS-CoV-2 i, en particular, el fet que la declaració de l'estat d'alarma
(Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma) no permeti a l’empresa desenvolupar la seva activitat.
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combatre els nous escenaris de crisis que estem patint a la nostra ciutat i que estan deixant al
seu pas l’augment generalitzat de la vulnerabilitat social i econòmica a la seva població.
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3.6. Tendències del mercat laboral
En l’apartat anterior hem observat com la pandèmia de la covid19 està afectant el
mercat de treball a casa nostra amb un augment de l’atur important i la destrucció d’un
volum important del teixit empresarial.
Per poder dissenyar i desenvolupar polítiques actives d’ocupació i de formació ocupacional que
siguin capaces de fer front als nous reptes glocals de la nostra ciutat en relació al context
econòmic postcovid19 i a les noves necessitats emergents en ell, cal que observem de nou
les tendències del Mercat de treball actual; identificant quines són les activitats i ocupacions
amb una tendència més positiva de creixement i quines no tant.
En aquest apartat hem intentat fer una aproximació de quines tendències –sobretot a l’alçaestà agafant el Mercat de Treball. També hem intentat identificar els gaps que hi ha entre
l’oferta i la demanda d’ocupació per, a partir d’aquí, intentar generar criteris d’actuacions per
reduir aquesta bretxa entre oferta i demanda, sobretot a través de la readaptació de les
polítiques de formació ocupacional.

Dit això, a continuació fem una exposició de dos tipus de tendències del mercat de treball que
hem considerat interessants: aquells sectors econòmics que presenten tendències
positives de creixement; i aquells els sectors econòmics que es consideren com a
emergents.
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3.6.1.Sectors econòmics en creixement
Pel que fa a l’àmbit geogràfic de Catalunya, un canal d’informació directe pel coneixement de
les ocupacions millors posicionades a cada moment al seu mercat laboral és la nova eina
anomenada Treball per ocupacions de l’Observatori del treball i Model productiu de la
Generalitat de Catalunya (53).
Aquesta eina funciona a través d’un ‘índex sintètic global’ desenvolupat expressament per a
l’estudi de les ocupacions, que et permet, entre d’altres (54):
-

Identificar fluxos d’entrades al mercat de treball

-

Detectar estocs de demandants d’ocupació

-

Visualitzar diferents vies d’accés al treball via contractació laboral (excepte l’autoocupació, i de
funcionaris només els contractats al sector públic -forces de seguretat, poder legislatiu i judicial..)

-

Mirar la situació present i la d’un passat recent; però no en forma de prospectiva.

-

Tenir una òptica de les ocupacions

-

Disposar d’una eina orientada a les persones

D’acord amb aquesta eina de Treball per ocupacions, les ocupacions millor posicionades en
el mercat de treball català el gener del 2021 són les següents:

IMATGE: Infografia ocupacions millors posicionades al mercat de treball català. Gener 2021.
FONT: Treball per ocupacions. Eina de treball (en línia). Observatori del Treball i Model productiu de la Generalitat de Catalunya.

53 Més informació: Treball per ocupacions. Eina de treball (en línia). Observatori del Treball i Model productiu de la Generalitat de Catalunya.
54 Més informació: Treball per ocupacions. Document de presentació de l’Eina. Observatori del Treball i Model productiu de la Generalitat de Catalunya.
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Segons aquesta mateixa eina de Treball per ocupacions de la Generalitat de Catalunya, al
gener d’enguany les ocupacions més ben posicionades de cada comarca a Catalunya
eren:

ATGE: Infografia ocupacions millors posicionades al mercat de treball català per comarques. Gener 2021.
FONT: Treball per ocupacions. Eina de treball (en línia). Observatori del Treball i Model productiu de la Generalitat de Catalunya.

Com veureu, al Maresme, l’ocupació més ben posicionada al gener del 2021 era la CNO5992 – Vigilants piscines i platges, socorristes. En aquest cas, veiem com és el factor
territorial - geogràfic el que té influència en el rànquing de la nostra comarca el mes de gener,
donat que som una comarca amb una gran superfície de litoral i de mar. Hauríem de mirar les
dades dels mesos de febrer i març, a veure quines ocupacions es posicionen millor també en
aquests mesos. Així doncs, és una eina molt útil i fàcilment consultable.
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Pel que fa referència a la província de Barcelona, el SEPE–Servicio Público de Empleo Estatal,
en el seu Informe del Mercado de Trabajo de Barcelona 2020. Datos del 2019 (55); fa un bon
anàlisi d’aquells sectors i activitats econòmiques amb majors perspectives de treball a la
província de Barcelona.

La perspectiva que ens dóna el SEPE és molt complerta perquè, en el cas de les activitats
econòmiques amb major perspectives de treball, complementa la informació amb dues
variables més molt interessants, relacionades directament amb ella: la primera, aquelles raons
per les quals pot haver-hi creixement del treball en aquella activitat i ocupació
determinades; i la segona, aquelles amenaces que poden fer que les expectatives de
treball contemplades per aquelles activitats i ocupacions puguin realment no donar-se
finalment, o afectin a la seva evolució positiva prevista.

Contemplem les activitats econòmiques amb majors perspectives de treball a la província
de Barcelona, segons el SEPE, a la següent taula de dades:

55 Més informació: Informe del Mercado de Trabajo de Barcelona 2020. Datos del 2019.
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IMATGE: Actividades económicas con mejores perspectives de empleo. Província de Barcelona.
FONT: Informe del Mercado de Trabajo de la província de Barcelona 2020. Datos 2019. SEPE. Pàg. 69, 70 i 71.

Pel que fa respecte les ocupacions, les dades respecte amb millors perspectives de treball a
la província de Barcelona proporcionades pel SEPE vénen acompanyades de la variable
‘Factors en els quals se sustenten les expectatives’; a mode d’indicació breu del perquè
estan considerats sectors amb tendències positives d’ocupació a l’alça; així com per una altra
variable molt interessant: apunten ja algunes noves necessitats formatives que tindran
aquestes ocupacions.

Contemplem les ocupacions amb majors perspectives de treball a la província de
Barcelona, segons el SEPE, a la següent taula de dades:
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IMATGE: Ocupaciones económicas con mejores perspectives de empleo y necesidades formativas. Província de Barcelona.
FONT: Informe del Mercado de Trabajo de la província de Barcelona 2020. Datos 2019. SEPE. Pàg. 71 i 72.

El SEPE, en el seu informe, fins i tot contempla algunes ocupacions amb millors perspectives
de generació de treball en les quals els experts opinen que en serà difícil cobrir les vacants; per
raons relacionades amb una formació ineficient dels treballadors i treballadores del mercat
laboral, o relacionades amb un dèficit digital de les persones aspirants a cobrir els llocs
demandats per les empreses.
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Contemplem a la taula següent algunes d’aquestes ocupacions que conté l’informe del
SEPE i que són de difícil cobertura segons els experts:

IMATGE: Ocupaciones con vacantes de difícil cobertura. Província de Barcelona.
FONT: Informe del Mercado de Trabajo de la província de Barcelona 2020. Datos 2019. SEPE. Pàg.72 i 73
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Finalment, el SEPE també ens aporta una taula de dades respecte les ocupacions amb
millors perspectives de treball per compte propi – a nivell d’autònoms-, on ens argumenta
les raons per les quals es tenen aquestes bones perspectives de tendència positiva.
Contemplem la taula a continuació:

IMATGE: Ocupaciones con mejores perspectives de empleo autónomo. Província de Barcelona.
FONT: Informe del Mercado de Trabajo de la província de Barcelona 2020. Datos 2019. SEPE. Pàg.74
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3.6.2.Sectors econòmics emergents
Segons el SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya (56), els jaciments d’ocupació són ‘aquells
nous llocs de treball que sorgeixen en determinats sectors d’activitat com a conseqüència de
l’aparició de noves necessitats en la nostra societat’.
Aquests jaciments d’ocupació estan associats a mercats laborals amb gran potencial de
creixement que, o bé eren inexistents –sectors emergents-, com és el cas de les noves
tecnologies de la informació i de la comunicació fa uns anys, o bé eren mercats molt poc
desenvolupats, com per exemple les feines relacionades amb la cura de persones. En
l’actualitat les àrees professionals que tenen un alt potencial de generació de llocs de
treball a Catalunya, segons el SOC, són les següents:
-

Atenció a la infància: es pot trobar feina per les mateixes raons que les del punt
anterior; es tracta de feines en agències de cangurs, guarderies, etc.

-

Tecnologies de la informació i comunicació: els canvis constants a nivell tecnològic fan
que es necessiti més personal en empreses subministradores d'ordinadors, d'aparells
de fax, de telefonia mòbil, consultores de control de la informació...

-

Ajuda a persones joves amb dificultats d'inserció: com a conseqüència dels problemes
originats pel fracàs escolar, la immigració, l'atur juvenil, etc.

-

Millores en l’habitatge: empreses dedicades a la rehabilitació d'edificis, la construcció,
la venda d'articles de bricolatge...

-

Sistemes de seguretat: empreses d'etiquetes i xapes antirobatori, mecanismes
d'identificació i localització de persones, agències i consultories de seguretat...

-

Transports col·lectius locals: caldrà que s'adaptin a les noves circumstàncies i hauran
d’incorporar les noves tecnologies.

-

Comerços de proximitat: distribuïdors d’entrepans, venda d’aliments precuinats i
aliments exòtics, llibreries especialitzades...

-

Turisme i desenvolupament cultural local: guies turístiques, senyalització d’itineraris,
cases rurals, etc.

-

Sector audiovisual: empreses de creació de vídeos interactius, processadors d’imatges,
programari informàtic a mida, etc.

-

Aprofitament dels espais públics urbans.

-

Revaloració del patrimoni cultural.

-

Medi ambient: tractament de residus, gestió de l’aigua, regulació i control de la
contaminació, etc.

56 Més informació:SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya. Intranet: apartat Ciutadania, subapartat ‘Orientació per trobar feina’
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Tal i com hem comentat al punt 2.6- Qüestions metodològiques d’aquest document, hem trobat
una gran varietat de formes de definir i anomenar els diferents conceptes que es relacionen en
les dimensions descriptives que engloben les dues variables observades a aquest document –
Mercat de treball i Formació Ocupacional-. Aquesta disparitat conceptual és especialment
present quan parlen de tendències del mercat laboral, sobretot en relació als diferents
aspectes que s’exposen per definir els sectors en creixement i els sectors emergents.

És per això que, per organitzar les diverses informacions que anàvem localitzant sense no
modificar-ne gaire significativament el seu contingut, les hem ordenat en un quadre resum que
hem anomenat Quadre resum de fonts d’informació informals, on hem anotat aquelles
informacions que anàvem localitzant que feien referència o tenien alguna cosa a veure amb
algun dels tres ítems concrets definits a l’apartat 2.1.- Metodologia (Sectors econòmics en
creixement / Sectors econòmics emergents / Necessitats formatives ocupacionals); que és la
informació principal que ens interessava obtenir.
Si el redactat que localitzàvem en la font d’informació informal consultada era molt extens;
n’hem fet un resum intentant no modificar-ne gaire l’essència ni el contingut original, en la
mesura que ens ha estat possible; perquè si n’haguéssim fet un ‘copy-paste’ de tot el redactat,
llavors ja no es tractaria d’un quadre resum.
De totes maneres, a l’apartat de ‘referències informatives’ del quadre resum hi ha anotada la
referència de la font d’informació informal consultada; així com la vinculació directa al lloc web
d'on hem extret la informació via link, clicant a sobre del nom de la font d’informació.
Finalment, recordar que les fonts d’informació citades al quadre resum són algunes dels molts
articles, notícies, informes, redactats i d’altres que existeixen i que es poden localitzar; i que el
nostre cas, hem volgut que no fossin informacions amb massa antiguitat, ja que no serveix de
res, per exemple, un article escrit al 2015 parlant de professions del futur; doncs en 6 anys el
Mercat de treball i la formació ocupacional poden haver canviat molt i significativament. Tal i
com ja hem comentat a l’apartat 2.1. Metodologia; les fonts d’informació que hem cercat són
majoritàriament amb un màxim de 3 anys d’antiguitat.
A continuació us exposem el Quadre resum de fonts d’informació informals que hem elaborat
(pàgina següent):
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QUADRE RESUM DE FONTS D’INFORMACIÓ INFORMALS
Ref.

REFERÈNCIES
INFORMATIVES

SECTORS EN CREIXEMENT

SECTORS EMERGENTS

* Només hi ha 1 dona de cada 10 homes cursant estudis d’especialització en
IA a Catalunya (p.44).

FUNDACIÓ IRLA

1

Eines 39 – La democràcia
en l’era de la intel·ligència
artificial

*

Ètica i justícia en la
Intel·ligència Artificial,
des d’una perspectiva de
gènere

RANDSTAD - RRHH
2

* Dels 3’5M, 3milions corresponen
El sector industrial en
a llocs de reemplaçament, és a dir,
España necesitará 3,5
a substituir professionals que
millones de profesionales finalitzen la seva carrera laboral
especializados en 2025

RRHHDigital
3

NECESSITATS FORMATIVES

* Estem ja immersos en una
demanda creixent de perfils que
treballen amb Intel·ligència Artificial
(IA), explotació de dades i
robotització

La 4ª Revolución
*A dia d'avui els perfils més
Industrial: los perfiles
demandats en l'àmbit dels IT són
más demandados de 2020
els Especialistes en Cloud
Computing, intel·ligència Artificial,
Màrqueting Digital, Big Data i
Information Security

* La demanda de professionals en
professions tecnològiques
s’incrementarà un 14% anual fins al
2025 a Europa, i la IA (Intel·ligència
Artificial) encapçala aquest moviment.
(p.45)

* És necessari millorar els coneixements en la IA dels educadors i la seva
didàctica per generar millors aprenentatges i interès per les carreres
tècniques, que ocupen una de les especialitzacions amb major nombre de
llocs de treball de present i futur. (p44)
* En els darrers anys han aparegut a Catalunya iniciatives i esdeveniments
dedicats a promocionar vocacions tecnològiques a les dones en edats
primerenques per tal de combatre l’escletxa de gènere digital.(p.46)

Les noves oportunitats d'ocupació que
es generaran en indústria se centraran,
principalment, en perfils elevats i de
professionals STEM (acrònim de
Science, Technology, Engineering &
* Les diferències formatives entre els professionals espanyols i els de la resta
Mathematics), i actualment el mercat no d'Europa en el sector industrial provocaran, a mig i llarg termini, una bretxa
està preparat per a satisfer-les.
entre les necessitats de les empreses i l'oferta de professionals existents.
* Dels 3’5M,1/2milió corresponen a
noves oportunitats laborals, derivades
de l'avanç de les noves tecnologies.
.* A partir de 2030, el 34% dels treballs
actuals podrien ser automatitzats, de
manera que sorgiran noves necessitats
i nous llocs.

* Àrea comercial = KAM / Ecommerce = KAM i Expert en Experiència al
Client / Marqueting = Marketing Manager i Marketing Automation Specialist /
Logística = Business Intelligence, Ingeniers de Dades, Directors d’Operacions
* Estem acostumats a parlar de sectors, / Banca = Enginyers de Dades, Experts en Business Intelligence, Customer
però aquesta transformació es percep
Experience Specialist i Experts en Ciberseguretat / Sector farmacèutic =
sobretot a nivell d'àrees i no trobem a
Product Manager, Delegat de 4Vendes, Medical Science Liaisons,
dia d'avui un sector econòmic que de
especialistes en Accés a l'Mercat i Medical Advisors / RRHH = Agile Coach...
manera destacada lideri el creixement.
La digitalització influeix de manera
directa en la creació de nous perfils
sobre àrees transversals.
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* Les professions del futur estan
directament lligades amb les
tendències dels negocis, així com la
digitalització i la nano tecnologia. Ja no
es concep l’entorn sense la utilització
de la tecnologia per optimitzar els
resultats laborals

LEXINTON
Centres de negocis a
Madrid i Barcelona
4

Professions del futur: els
perfils laborals que
arrasaran a partir del
2020

5

LEXINTON
Top7: tendències de
negocis el 2019

6

LEXINTON
Tendències de negoci
2020: millors oportunitats
per enfocar la teva
empresa
REGIÓ7
Apartat especial Educació

7

Les empreses necessiten
nous perfils
professionals
(sectors industrial i de
serveis)

* S’ha d’apostar per estudis multidisciplinaris i transversals que connecten
diferents camps. A més a més, la idea de feina com quelcom molt durador en
el temps i establert a la mateixa ubicació tendeix a desaparèixer, ja que cada
vegada els llocs de treball estan lligats a projectes concrets i a la mobilitat.I15

4 professions del futur: Developer /
Agricultor ecològic / Expert en
Domòtica / Professor de suport online
* Productes ecològics / cases
prefabricades / desenvolupament
d’aplicacions mòbils / cursos educatius
en línia / serveis de coaching /
* Eco-friendly / targetes prepagament /
A domicili / Tecnologia a subhasta /
Loved Pets.

*En els sectors industrial i de
serveis no s'arriben a cobrir les
ofertes de treball. La demanda de
les empreses és molt alta i els
estudis de FP ofereixen garantia
plena de treball.

* Els experts advoquen per fomentar la formació professional dual, una
modalitat educativa que ofereix un ampli ventall d'estudis que afavoreixen la
incorporació laboral.
*La FP com a via d'inserció laboral és una opció cada vegada més valorada.
La impressió general és que la FP es consolida com el pont més sòlid per
accedir al mercat laboral.
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*El mercat laboral necessita també empleats amb dots de lideratge,
creativitat, capacitat resolutiva i resiliència.
L’escola Salesians Sarrià de al juny, assenyalava com els perfils més
demandats els experts en digitalització d’entorns laborals, ciberseguretat i
manteniment de sistemes, així com en teleassistència, robòtica, entorns ecommerce i instal·lacions de telecomunicacions.
DIARI ARA
8

Quins són els perfils
professionals i
competències més
demandats?

* Els perfils professionals de
caràcter tecnològic i assistencial
són dels més buscats.

* En el context postcovid que ve, cal
destacar igualment la necessitat de
perfils digitals especialitzats en
l’internet de les coses (IoT), el big data,
la intel·ligència artificial, la
ciberseguretat o la impressió 3D

* Les empreses s’estan adonant que és important comptar amb professionals
que no només tinguin títol universitari, sinó competències com una capacitat
d’adaptació i una proactivitat i creativitat que aportin valor afegit a l’empresa,
cosa que requereix un aprenentatge constant (competències per a la vida).
Resiliència, col·laboració, formació contínua, comunicació assertiva i treball
en equip... especialment en àmbits com el sanitari, la logística i l’e-commerce.
* Tendències estudis/màsters i els més demandats: màsters d’Atenció
Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades, Fisioteràpia del Sistema
Musculoesquelètic; Psicologia General Sanitària, i Recerca en Salut. Graus
més sol·licitats a la selectivitat d’aquest any (2020) hi figuren Medicina,
Infermeria i Psicologia (= carreres vocacionals), ciències de l’activitat física i
l’esport, el disseny, la comunicació, les biociències i l’educació.

* Professions de futur amb més
demanda = Experts en internet de les
coses, big data i intel·ligència artificial /
Recol·lectors d’aigua / Pilots i
controladors aeris de drons / Gestors
de criptomònades / Impressors 3D /
Experts en clima i medi ambient.

FP JESUÏTES EDUCACIÓ
– UOC
9
Professions del futur que
encara no existeixen

10

EDUCAWEB
Orientació Laboral:

* NOTA: inclou un quadre PROPI
amb les futures professions. Com
que era molt extens, consultar-lo
directament via link d’accés.

*Que moltes professions del futur encara no existeixin no vol dir que alguns
dels llocs de treball actuals desapareixeran, sinó que el professional, per a
poder desenvolupar-se haurà d’adquirir capacitats i habilitats noves.

* Segons el Fòrum Econòmic Mundial,
per a l’any 2030 al voltant del 85% de
les professions del futur que es
demanaran més encara no existeixen.
Sectors emergents: Medi ambient / TIC
Tecnologia i Internet / Turisme /
Biotecnologia / Psicologia i salut mental
/ sociosanitari / Medicina i Salut /
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11

12

Noves professions
(apartat web)
UOC
Universitat Oberta de
Catalunya
Les professions del futur.
Les competències del
futur.

Traducció i interpretació / Econòmic
* NOTA: És un webbinar.
Recomanem visualitzar-lo
directament. Parla de les
professions amb potencial de
creixement en aquest sector.

* Madrid, Barcelona, Sevilla, València i
Bilbao concentren la gran majoria dels
llocs de les ocupacions emergents:
serveis i tecnologies de la informació,
els serveis financers y la consultoria de
gestió, les àrees de màrqueting i
publicitat i la recerca.

Informe Empleos
Emergentes 2020.
Tendencias profesionales
España para 2020.
BIBLIOTECA VIRTUAL
DE LA DIBA

14
Nous perfils
professionals
Fundació BCN FP
15

Estat de la Formació
Professional a l’Àrea
Metropolitana de
Barcelona

* Descripció habilitats tècniques i transversals relacionades amb aquestes
àrees

* Científics de dades /Directors de
coneixement / Consumer Manager /
Vigilant Online / Broker de xarxes
socials / Agregat d’exportació / Delegat
de protecció de dades / Investigadors
mèdics.

EL PERIÓDICO
Les 10 professions que
encara no existeixen i
que marcaran el mercat
laboral del futur

LINKEDIN
13

La fabricació digital com a una
ocupació amb futur, relacionada amb el
moviment maker.

*Els nous perfils professionals cridats a liderar els canvis vertiginosos als
quals s'enfronta el món laboral són, entre altres: especialista en intel·ligència
artificial / Desenvolupador de força de vendes / Enginyer de robòtica /
Especialista en ciberseguretat / Agile coach / Consultor de cloud /
Desenvolupador de Python / Científic de dades / Desenvolupador de big data
/ Enginyer de dades / Representant de help desk / Enginyer de cloud.
Estudi sobre les professions emergents en el mercat de treball a Espanya.
Els 15 perfils emergents que requereixen d'habilitats específiques

* NOTA: Recursos diversos sobre
perfils professionals. Cal
seleccionar directament al web la
informació concreta que es vulgui
cercar.
* Un dels resultats més destacables de
l’FP és l’increment de l’activitat
emprenedora entre els graduats en
formació professional malgrat la crisi
econòmica actual.

* Demanda de professional industrials.
*Relleu generacional a oficis manuals / manteniment, * Internacionalització de
tasques de manteniment, autoditribució, expansió de mercats, port i Aeroport,
industria 4.0, penetració de les TIC...
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Algunes informacions destacades que ens diuen les fonts d’informació informals consultades
respecte els sectors en creixement són:
o

Dels 3’5 milions de llocs de treball que el sector industrial necessitarà a Espanya pel
2025, 3 milions de llocs de treball corresponen a llocs de reemplaçament, és a dir,
a substituir professionals que finalitzen la seva carrera laboral. (Ref.2)

o

Estem immersos en una demanda creixent de perfils que treballen amb
Intel·ligència Artificial (IA), explotació de dades i robotització. Els especialistes en
Cloud Computing, intel·ligència Artificial, Màrqueting Digital, Big Data i Information
Security són els perfils més demandats en l'àmbit dels IT a dia d’avui. (Ref.3)

o

En els sectors industrial i de serveis no s'arriben a cobrir les ofertes de treball. La
demanda de les empreses és molt alta.. (Ref.7)

o

Actualment els perfils professionals de caràcter tecnològic i assistencial són dels
més buscats. (Ref.8)

Algunes informacions destacades que ens diuen les fonts d’informació informals consultades
respecte els sectors emergents o jaciments nous d’ocupació són:
o La demanda de professionals en professions tecnològiques s’incrementarà un
14% anual fins al 2025 a Europa, i la IA (Intel·ligència Artificial) encapçala aquest
moviment. (Ref.1)
o

El sector industrial a España necessitarà 3,5 milions de professionals
especialitzats el 2025. ½ milió d’aquests corresponen a noves oportunitats laborals
derivades de l'avanç de les noves tecnologies (Ref.2)

o

Les noves oportunitats d'ocupació que es generaran en indústria se centraran,
principalment, en perfils elevats i de professionals STEM i actualment el mercat no
està preparat per a satisfer-les. (Ref.2)

o

. A partir de 2030, el 34% dels treballs actuals podrien ser automatitzats, de
manera que sorgiran noves necessitats i nous llocs de treball. (Ref.3)

o

La digitalització influeix de manera directa en la creació de nous perfils sobre
àrees transversals Estem acostumats a parlar de sectors, però aquesta transformació
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es percep sobretot a nivell d'àrees i no trobem a dia d'avui un sector econòmic que de
manera destacada lideri el creixement. (Ref.3)
o

Les professions del futur estan directament lligades amb la digitalització i la nano
tecnologia. Ja no es concep l’entorn sense la utilització de la tecnologia per
optimitzar els resultats laborals. 4 professions del futur seran: Developer / Agricultor
ecològic / Expert en Domòtica / Professor de suport online. (Ref.4)

o

La demanda de les empreses és molt alta als sectors industrials i de serveis i els
estudis de FP ofereixen garantia plena de treball, ja que no s’arriben a cobrir les ofertes
de treball.(Ref.7).

o

En el context postcovid que ve, cal destacar la necessitat de perfils digitals
especialitzats en l’internet de les coses (IoT), el big data, la intel·ligència artificial, la
ciberseguretat o la impressió 3D. (Ref.8)

o

Per l’any 2030, al voltant del 85% de les professions del futur que es demanaran
més encara no existeixen. Les professions de futur amb més demanda seran: experts
en internet de les coses/ Big data i intel·ligència artificial / Recol·lectors d’aigua / Pilots i
controladors aeris de drons / Gestors de criptomònades / Impressors 3D / Experts en
clima i medi ambient. (Ref. 9).

o

Els principals sectors emergents seran: Medi ambient / TIC Tecnologia i Internet /
Turisme / Biotecnologia / Psicologia i salut mental / sociosanitari / Medicina i Salut /
Traducció i interpretació / Econòmic. (Ref.10)

o

La fabricació digital relacionada amb el món maker es visualitza com a una
ocupació amb futur. (Ref.11)

o

Les 10 professions que encara no existeixen i que marcaran el mercat laboral del
futur són: Científics de dades / Directors de coneixement / Consumer Manager /
Vigilant Online / Broker de xarxes socials / Agregat d’exportació / Delegat de protecció
de dades / Investigadors mèdics. (Ref.12)

o

Madrid, Barcelona, Sevilla, València i Bilbao concentren la gran majoria dels llocs
de les ocupacions emergents: serveis i tecnologies de la informació, els serveis
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financers y la consultoria de gestió, les àrees de màrqueting i publicitat i la
recerca.(Ref.13)
o

Hi ha un increment de l’activitat emprenedora entre els graduats en formació
professional, malgrat la crisi econòmica actual. (Ref.15)

A l’apartat 4 - La Formació ocupacional, observarem algunes informacions destacades que ens
diuen les fonts d’informació informals del quadre-resum d’aquest apartat respecte alguns nous
perfils laborals emergents i les necessitats formatives del Mercat de treball.
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3.6.3.A mode de síntesi
Les dades mostren com les activitats econòmiques i les ocupacions amb previsió de més
creixement, independentment de l’àmbit geogràfic que observem, no es reparteixen per igual
en els sectors econòmics; és a dir, hi ha diferents comportaments de les previsions de
creixement en els diferents sectors econòmics.
A nivell de Catalunya, la infografia que ens proporciona l’eina Treball per Ocupacions de la
Generalitat de Catalunya ens aporta a primera vista dues dades molt interessants:
A) la primera, la gran importància de la digitalització a la nostra societat en general i amb
un pes important al mercat de treball, i per tant, la necessitat de perfils laborals en aquest
sentit, i per conseqüent, la necessitat de tenir treballadors formats en aquestes ocupacions.
B) La segona, l’augment del pes de les ocupacions relacionades amb la salut (Altres
professionals de la salut), com el sector de les cures i els serveis a les persones grans, entre
d’altres; un augment possiblement augmentat pel context de pandèmia i post pandèmia del
coronavirus en el qual estem immersos i que ha comportat i comportarà noves necessitats a
nivell comunitari en aquest sentit. I per tant, més professionals qualificats i formats per a exercir
aquestes noves demandes del mercat laboral.
D’altra banda, els experts consultats per el SEPE – Servicio Público de Empleo Estatal en el
seu Informe del Mercat de Treball de la província de Barcelona 2020, diuen que les activitats
econòmiques amb previsió d'un major creixement de l'ocupació a la província de
Barcelona seran principalment les Activitats de consultoria de gestió empresarial; Activitats
esportives; Comerç al detall; Construcció d'edificis; Economia Social; Economia verda i circular;
Educació; Informació i comunicacions; Logística; Mobilitat; Salut / Bio i qualitat de vida; Sectors
creatius; Serveis de menjars i begudes; Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; Transport i
emmagatzematge.

Els principals factors en els quals se sustenten aquestes expectatives de creixement en
les diferents activitats i ocupacions establertes pel SEPE són, entre d’altres: La
internacionalització d'empreses; Les polítiques de suport a l'activitat; El volum de turistes;
L’augment de la demanda; El desenvolupament d'un model socioeconòmic guiat per la
cooperació, qualitat de vida, sostenibilitat, equitat i proximitat a el territori; La innovació social;
Aplicació de l'Agenda 2030; L’auge de l'agricultura ecològica i La transició a un model
d'economia circular on el residu es converteixi en recurs; El vector d'innovació i avanç cap al
coneixement tecnològic amb les ciutats com a unitats territorials naturals per impulsar la
transició energètica a fi de millorar els serveis públics, l'eficiència i la sostenibilitat; L’estudi per
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oci; Els nous models educatius; La innovació en tecnologies de la informació i la comunicació;
Les inversions previstes; Els treballs d'alta qualificació; La transformació digital del conjunt de
l'economia; Les noves tendències globals en la distribució; La dificultat de robotitzar els treballs
que requereixen atenció humana, empatia, etc.; L’increment de l'anomenada "Silver Economy",
economia relacionada amb les persones majors de 55 anys; La investigació i el
desenvolupament; El rellevant potencial de turisme sanitari; El sector amb alta producció per
habitant i amb un important augment del subsector no tradicional - videojocs, programari, edició
electrònica, R + D i publicitat; i Les noves formes de consum.

Caldrà veure com evolucionen en el temps tots aquests factors que comenta el SEPE per
saber en quin grau s’acompleixen les expectatives de creixement d’activitats i ocupacions que
fan, i en quin grau es frenen i per quina de cadascuna de les possibles raons.
D’altra banda, segons el Quadre resum de fonts d’informació informals que hem realitzat a
l’apartat 3.5.2-Sectors econòmics emergents, els sectors amb més tendència positiva de
creixement actual en general són principalment el sector industrial (sobretot en llocs de
treball de reemplaçament) i el sector serveis; dos sectors en els quals no s’arriben a cobrir els
llocs de treball demandats. D’altra banda, un apunt interessant que aporten les fonts informals
d’informació és l’increment de l’activitat emprenedora entre els graduats en formació
professional que reflecteixen, malgrat la crisi econòmica actual.

Pel que fa referència a les ocupacions o llocs de treball més demandats en general; les
fonts informals consultades diuen que són aquells relacionats amb la Intel·ligència Artificial (IA);
l’explotació de dades; la robotització; el Cloud Computing; el Màrqueting Digital; el Big Data i
l’Information Security; pel que fa respecte al sector IT; però també esmenten l’augment dels
perfils professionals de caire assistencial.

Pel que fa respecte a aquelles activitats econòmiques i ocupacions emergents en el Mercat de
treball; és a dir, aquelles activitats, professions, sectors, ocupacions o altres denominacions
que les fonts d’informació informals consultades consideren com a nous jaciments d’ocupació;
les dades recollides al nostre Quadre resum de fonts d’informació informals ressalten sobretot
les noves oportunitats laborals derivades de les noves tecnologies, però també esmenten
altres ocupacions i activitats futures relacionades amb altres sectors, com el Sociosanitari; el
de la Medicina i la Salut; el del Turisme; el del Medi ambient; el de la Biotecnologia; el de la
Psicologia i la salut mental; el de la Traducció i interpretació; l’Educació online o el sector
Econòmic, per exemple.
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3.7. Col·lectius prioritaris d’ocupació
Hem vist com el Mercat de treball té diferències entre els seus sectors d’activitat i les
seves ocupacions respecte al seu nivell de creixement, les tendències a l’alça positives
o negatives o els sectors d’ocupació emergents i els que estan en decadència.

D’altra banda, hem parlat de canvis importants a raó de la pandèmia mundial del
coronavirus que a casa nostra es traslladen en l’agreujament de problemes de gran escala
importants com l’augment de l’atur i la destrucció de molts llocs de treball, la pèrdua de
teixit empresarial o els canvis estructurals del mercat laboral –com la digitalització- que tot
i ser un sector ple de noves oportunitats, també deixa fora de moltes oportunitats a sectors
determinats demandants de feina i molt necessitats de treballar, per diferents raons – obsolets,
manca de coneixements, perfil inadequat...-.
Per a aquestes raons, entre d’altres El Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació de
Catalunya 2019-2021(57), elaborat pel SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat
de Catalunya, estableix uns col·lectius prioritaris d’ocupació determinats en la seva
implementació de les accions de formació i d’ocupabilitat, donada la seva situació especialment
vulnerable dins del mercat laboral.

Aquests col·lectius són:
1- Els establerts al Pla General d’Ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a
l’Ocupació (ECO) 2012-2020, que estableix com a col·lectius d’intervenció prioritària
els següents:
o Persones joves menors de 30 anys
o Persones en situació d’atur de llarga durada i/o sense cobertura econòmica o
en situació d’exclusió social
o Persones majors de 45 anys
o Persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)
o Persones amb discapacitat

57 Més informació: Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació de Catalunya 2019-202. SOC. Pàg.130.1
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2- Els establerts al Programa Operatiu de Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020,
que hi afegeix:
o Persones immigrants
o Persones sota mesures judicials i exrecluses
o Persones joves tutelades i extutelades
3- Els contemplats a les Bases per a l’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya –
Garantia Juvenil 2014-2020 , que incideixen en els següents grups de joves:
o Persones joves sense experiència laboral
o Persones joves NOEF (no treballen, no estudien, no es formen) en situació
d’atur o inactivitat de llarga durada
o Persones joves NOEF amb especial vulnerabilitat educativa (que no han assolit
l’ESO o una formació secundària post obligatòria professionalitzadora)

4- Els propis establerts al Pla de Desenvolupament de Polítiques de Ocupació de
Catalunya 2019-2020 , que són:
o Persones joves, entre 16 i 29 anys
o Les dones treballadores desafavorides, com les víctimes de violència masclista
o les caps de famílies monomarentals
o Persones en situació d’atur de llarga durada
o Persones majors de 45 anys
o Persones amb baixa qualificació professional
o Persones amb discapacitat
o Persones immigrants
o Persones en risc o situació d’exclusió social
o Persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania
o Persones treballadores autònomes

És important donar respostes específiques a aquests col·lectius que es troben amb més
dificultats o amb desavantatges respecte d’altres col·lectius desocupats a l’hora de
buscar feina; per tal d’evitar que augmentin les desigualtats d’accés al mercat laboral i per
ajudar a fer front a les noves necessitats i problemàtiques socioeconòmiques que sovint els
deixen en situacions de vulnerabilitat econòmica, social, ambiental.
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4. La Formació Ocupacional
4.1. Definició
La Formació ocupacional o Formació professional ocupacional, és el terme que s’empra per
definir totes aquelles accions destinades a formar a les persones en l’àmbit laboral al llarg
de la seva vida. La formació ocupacional pot ser en forma de coneixements, competències o
eines tant a nivell específic com general; formacions que tenen per objectiu ajudar les persones
al seu desenvolupament òptim en els diferents moments de la seva vida activa dins del mercat
de treball.
Segons la definició de la Wikipèdia–La Enciclopedia Libre(58), entenem per Formació
Professional ‘tots aquells estudis i aprenentatges encaminats a la inserció, reinserció i
actualització laboral, que tenen per objectiu principal augmentar i adequar el coneixement i les
habilitats dels actuals i futurs treballadors i treballadores al llarg de tota la vida’.

La majoria de països coneixen la formació professional com a Educació i Formació
Professional (Vocational Education and Training), i sol tenir tres subsistemes més o menys
semblants a tots els països:
o La Formació Professional o Inicial (FP): destinada sobretot al col·lectiu d'alumnes del
sistema escolar que decideix encaminar els seus passos cap al món laboral; i on
l'objectiu principal és la inserció laboral al Mercat de treball.
o La Formació Professional Ocupacional (FPO): destinada al col·lectiu de persones que
es troben a l’atur, i on l’objectiu principal és la seva reinserció laboral al Mercat de
Treball.
o Formació Professional Contínua (FTE): destinada al col·lectiu de treballadors i
treballadores en actiu, i on l'objectiu principal és l'adquisició de majors competències
que els permetin una actualització permanent al seu lloc de treball actual; o optar a un
altre lloc de treball amb millors condicions - el que anomenem ‘augment de la seva
ocupabilitat’.

58

Més informació: Wikipedia – La Enciclopedia Libre. Definició de Formació Professional.
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A Catalunya, els programes del SOC - Servei Públic d’Ocupació de Catalunya relacionats
amb la formació professional per a l’ocupació tenen com a objectiu comú garantir
l’existència d’una oferta formativa accessible que prepari les persones en situació d’atur perquè
puguin desenvolupar ocupacions especialment demandades al mercat laboral (59).

Els cursos de Formació Professional Ocupacional estant dirigits a persones en actiu o
situació d'atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la
qualificació professional i/o la capacitat d'inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el
perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.

Aquests cursos es caracteritzen per tenir una oferta formativa d'especialitats molt àmplia en
tots els sectors econòmics, prioritzant aquelles àrees amb més valor afegit (les noves
tecnologies, el disseny, les TIC, els serveis a les empreses, les energies alternatives, la gestió
respectuosa del medi ambient, etc.) i, en alguns casos, la possibilitat de realitzar pràctiques de
perfeccionament en empreses catalanes o de l'estranger. Aquestes accions de formació es
porten a terme a través dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) (60), del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i dels centres col·laboradors en matèria de formació
professional ocupacional, públics o privats.

Amb l'objectiu de facilitar la consulta de cursos, el SOC compta amb un cercador on es poden
buscar els cursos que millor s'adaptin a les necessitats de cada persona. En aquest cercador
es pot trobar tant Formació ocupacional com Formació contínua.

Són doncs cursos de formació ocupacional que proporcionen coneixements bàsics per
fer feines i oficis amb gran demanda de personal a diversos sectors econòmics del
Mercat de Treball. Aquests cursos solen ser subvencionats i, per tant, gratuïts. La durada i el
contingut són variables i, per a accedir-hi, les persones han de demostrar que no estan
treballant en aquell moment, i que estan inscrits al SOC-Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya.

La Formació Ocupacional és doncs un recurs molt útil tant per als qui són desocupats com
per als qui volen millorar la formació. Contribueix a millorar la inserció laboral i la
qualificació dels i les treballadores, a més d'equilibrar la relació entre l'oferta laboral i la
demanda del Mercat de Treball.

59 Més informació: SOC – Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Formació professional per a l’ocupació.
60 Més informació: SOC – Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Centres d'Innovació i Formació Ocupacional CIFO
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4.2. Necessitats formatives ocupacionals
El SEPE–Servicio Público de Empleo Estatal, en el seu Informe del Mercado de Trabajo de
Barcelona 2020. Datos del 2019 (61); diu que les ocupacions més sol·licitades pels
desocupats a la província de Barcelona el 2019 eren: a) Peons de les indústries
manufactureres; b) Venedors a botigues i magatzems; c) Personal de neteja d’oficines, hotels i
altres establiments similars; d) Empleats administratius sense tasques d’atenció al públic; e)
Peons del transport de mercaderies y descarregadors; f) Cambrers assalariats. Aquestes 6
ocupacions representaven el 38,05 % del total de les sol·licituds de feina el 2019 a la província
de Barcelona.

Encaixaven aquestes sol·licituds de feina amb les demandes de professionals per les
empreses d’aquell moment? Què passa en l’actualitat i com ha canviat aquest context de
correlació entre les capacitats i formacions dels demandants de feina i les ocupacions ofertes
per les empreses derivat de la pandèmia del covid19??
Tal i com hem vist a l’apartat inicial d’aquest document, una característica del Mercat de treball
– i de les ocupacions i activitats econòmiques que el configuren, entre d’altres- és el seu
dinamisme i canvi constant. A causa d’aquest dinamisme, és inevitable que es produeixi sovint
un desajust entre les competències que tenen els professionals del mercat de treball i les
competències que necessiten les empreses d’aquest; conforme aquestes van evolucionant i
canviant.

A aquest dinamisme i canvi constant, i a aquest desajust entre formacions dels
professionals i competències que requereixen els llocs de treball de les empreses, que
ja té com a ADN per si sol el Mercat de treball, hem de sumar-hi el context de pandèmia i
postpandèmia del covid19 que estem patint en l’actualitat. Aquest fet en dificulta molt
l’estudi de les noves necessitats formatives que necessiten els perfils laborals demandats pel
mercat de treball actual. L’element VUCA s’ha afegit a aquest escenari irrompent l’estudi de
l’encaix que sovint en fèiem, però cal anar-nos fent ja aquestes preguntes per estar preparats
pel sacseig que suposarà tot plegat en el nostre context socioeconòmic

Per això són tan importants les polítiques de formació professional i ocupacional, que
persegueixen constantment l’adequació de l'oferta formativa a la demanda de
professionals.

61 Més informació: Informe del Mercado de Trabajo de Barcelona 2020. Datos del 2019.
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Dit això, anem a mirar què diuen els experts consultats en l’Informe del Mercado de Trabajo de
Barcelona 2020. Datos del 2019 del SEPE–Servicio Público de Empleo Estatal(62), sobre
quines són aquelles ocupacions en què seria prioritària la programació d'accions
formatives, i quines en serien les formacions en competències específiques i en
competències transversals que en podrien afavorir l'accés o la permanència en cada
ocupació.
Segons els experts, aquesta adequació de l’oferta formativa a la demanda de professional
treballant les competències específiques i transversals es resumeix en la següent taula:

62 Més informació: Informe del Mercado de Trabajo de Barcelona 2020. Datos del 2019.
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IMATGE: Adecuación de la oferta formativa a la demanda de profesionales . Província de Barcelona.
FONT: Informe del Mercado de Trabajo de la província de Barcelona 2020. Datos 2019. SEPE. Pàg.74, 75, 76 i 77.

D’altra banda, segons el Quadre resum de fonts d’informació informals (apartat 3.6.2–
Sectors econòmics emergents d’aquest treball), algunes informacions destacades que ens
diuen les fonts d’informació informals consultades respecte sobre els nous perfils laborals que
emergeixen i respecte les necessitats de formació ocupacional del Mercat de treball són:
o S’estan creant iniciatives i esdeveniments dedicats a promocionar vocacions
tecnològiques a les dones en edats primerenques per tal de combatre l’escletxa de
gènere digital. A tall d’exemple, només hi ha 1 dona de cada 10 homes cursant estudis
d’especialització en IA a Catalunya. (Ref.1)
o

És necessari millorar els coneixements en la IA dels educadors i la seva didàctica
per generar millors aprenentatges i interès per les carreres tècniques, que ocupen una
de les especialitzacions amb major nombre de llocs de treball de present i futur. (Ref.1)
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o

Les diferències formatives entre els professionals espanyols i els de la resta d'Europa
en el sector industrial provocaran, a mig i llarg termini, una bretxa entre les
necessitats de les empreses i l'oferta de professionals existents. (Ref.2)

o

Caldran formacions relacionades amb les noves professions que aniran sorgint,
vinculades per exemple a les àrees laborals de l’ecommerce; l’àmbit comercial; el
màrqueting; la logística; la Banca; el Sector farmacèutic i els Recursos humans, entre
d’altres. (Ref.3)

o

S’ha d’apostar per estudis multidisciplinaris i transversals que connecten diferents
camps. (Ref.4)

o

La idea de feina com quelcom molt durador en el temps i establert a la mateixa
ubicació tendeix a desaparèixer, ja que cada vegada els llocs de treball estan lligats
a projectes concrets i a la mobilitat; i això s’haurà de treballar a nivell de competències.
(Ref.4)

o

Els experts advoquen per fomentar la formació professional dual. La FP com a via
d'inserció laboral és una opció cada vegada més valorada. (Ref.7)

o

El mercat laboral necessita empleats amb dots de lideratge, creativitat, capacitat
resolutiva i resiliència. (Ref.7)

o

Les empreses s’estan adonant que és important comptar amb professionals que no
només tinguin títol universitari, sinó competències, com per exemple capacitat
d’adaptació;

proactivitat

i

creativitat.

Aquestes

competències

requereixen

un

aprenentatge constant. Són competències per a la vida: resiliència, col·laboració,
formació contínua, comunicació assertiva, treball en equip, etc., i s’han de treballar
especialment en àmbits com el sanitari, la logística i l’e-commerce. (Ref.7)
o

Els graus més sol·licitats a la selectivitat l’any 2020 estan relacionats amb la Medicina i
l’Infermeria; la Psicologia; les Ciències de l’activitat física i l’esport, el Disseny i la
Comunicació, les Biociències i l’Educació. En els estudis superiors veiem un clar
augment de l’interès en els màsters en l’àmbit de la salut. (Ref. 7)

o

Que moltes professions del futur encara no existeixin no vol dir que alguns dels llocs de
treball actuals desapareixin, sinó que el professional, per a poder desenvolupar-se
haurà d’adquirir capacitats i habilitats noves. (Ref. 9)
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o

S’han de treballar tota una sèrie d’habilitats tècniques i transversals relacionades
amb les àrees del sector industrial en creixement i emergents. (Ref. 11)

o

Els nous perfils professionals cridats a liderar els canvis vertiginosos als quals
s'enfronta el món laboral són, entre altres: especialista en intel·ligència artificial /
Desenvolupador de força de vendes / Enginyer de robòtica / Especialista en
ciberseguretat / Agile coach / Consultor de cloud / Desenvolupador de Python / Científic
de dades / Desenvolupador de big data / Enginyer de dades / Representant de help
desk / Enginyer de cloud. (Ref.13)

o

En la demanda de professional industrials; hi ha una part important que serà per relleu
generacional a oficis manuals i de manteniment. Cal preveure aquest relleu des de la
formació ocupacional. També hi haurà una internacionalització de tasques de
manteniment; així com una expansió de mercats i altres aspectes nous (autodistribució,
Industria 4.0, penetració de les TIC) que necessitaran d’accions formatives al
respecte. (Ref. 15)

4.3. Àrees prioritàries de formació
En el punt 3.7–Col·lectius prioritaris d’ocupació hem citat aquells col·lectius que es troben en
una situació de més vulnerabilitat respecte d’altres a l’hora de cercar i trobar feina. El
Programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) del SOC – Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya ofereix a les persones treballadores una formació d’acord amb el seu
potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral. L’objectiu d’aquest programa és
doncs, a través d’una formació personalitzada subvencionada, afavorir la productivitat i la
competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones
treballadores.

Les persones destinatàries de les accions formatives finançades amb aquest programa són,
prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO) i
també:
o

Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de
vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%,
persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys)
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o

Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.

o

Persones amb baixa qualificació professional.

o

Joves menors de 30 anys.

o

Persones beneficiàries dels programes PREPARA, Activació per a l'Ocupació i d'altres
que comportin l'obligació o compromís de participar en cursos de formació professional
per a l'ocupació, dins de les polítiques actives d'ocupació.

Aquest programa subvenciona les tipologies d'accions formatives en les àrees que s'estableixin
com a prioritàries per a les diferents unitats territorials que són:
o

Especialitats adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat que es programin
completes (mòduls formatius, formació complementària i mòdul de formació pràctica en
empresa).

o

Especialitats convocades del Fitxer d’especialitats del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya no adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat.

Actualment al web d’especialitats formatives que treballa el SOC – Servei d’Ocupació de
Catalunya hi ha una oferta formativa de 960 especialitats formatives agrupades en 27
famílies professionals diferents (63).

IMATGE: Famílies professionals de les especialitats formatives que ofereix el Servei d’Ocupació de Catalunya
FONT: Web Cercador d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya

El SOM –Servei d’Ocupació de Mataró és una de les entitats de formació de
l’administració pública d’àmbit local que està adscrita al programa FOAP, d’acord amb la
seva competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació; i que
treballa la formació ocupacional amb aquests perfils de demandants d’ocupació més
vulnerables.

63 Més informació: Web Cercador d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya.
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Per a l’any 2020, i per la comarca del Maresme, el SOC estableix les següents famílies
formatives en àrees prioritàries (64):

IMATGE: Àrees formatives que s’han de prioritzar segons l’ECO 2012 - 2020
FONT: Priorització d’especialitats formatives FOAP 2020. SOC – Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Pàg.12

* Llegenda de les sigles emprades al quadre anterior: formacions formatives i algunes de les
especialitats formatives que contemplen cadascuna d’elles, concretades pel SOC com a àrees
prioritàries per la comarca del Maresme:
-

TCP: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL: Reparació de calçat i marroquineria / Patronatge de calçat i
marroquineria / Fabricació de calçat a mida i ortopèdic / Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell
/ Operacions d'albarderia / Operacions auxiliars d'adobaments / Tall, muntat i acabat en pelleteria /
Operacions auxiliars d’entapissat de mobiliari i mural / Confecció de vestuari a mida en tèxtil i pell / Cortinatge
i complements de decoració / Control de qualitat de productes en tèxtil i pell / Assistència tècnica en la
logística dels processos d'externalització de la producció tèxtil, pell i confecció / Tall de materials /
Acoblament de materials / Patronatge d'articles de confecció en tèxtil i pell / Gestió de sastreria de
l'espectacle en viu / Realització de vestuari per a l'espectacle / Operacions auxiliars d'ennobliment tèxtil /
Blanqueig i tintura de matèries tèxtils / Aprestos i acabats de matèries i articles tèxtils / Operacions auxiliars
de bugaderia industrial i de proximitat / Disseny tècnic d'estampació tèxtil / Acabat de pells / Tintura i

64 Més informació: Priorització d’especialitats formatives FOAP 2020. SOC – Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
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greixatge de pells / Operacions auxiliars de processos tèxtils / Desenvolupament de tèxtils tècnics / Teixidura
de punt per ordit / Filatura i teles no teixides / Assistència a la conservació i restauració de tapissos i catifes /
Gestió de la producció i qualitat de teixidura de punt / Teixidura de calada / Teixidura de punt per trama o
recollida / Gestió de la producció i qualitat de filatura, teles no teixides i teixidura de calada.

-

QUI: QUÍMICA: Assaigs físics i fisicoquímics / Organització i control d'assaigs no destructius / Anàlisi
biotecnològica / Organització i control d'assaigs destructius de caracterització de materials i productes /
Assaigs microbiològics i biotecnològics / Supervisor d'Instal·lacions Radioactives. Especialitat Radiografia
Industrial i Control de Processos / Operador d'Instal·lacions Radioactives. Especialitat Radiografia Industrial i
Control de Processos / Gestió i control de planta química / Operacions bàsiques en planta química /
Organització i control dels processos de química transformadora / Organització i control de processos i
realització de serveis biotecnològics / Operacions en instal·lacions d'energia i de serveis auxiliars /
Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics / Operacions de moviments i
lliuraments de productes en la indústria química / Anàlisi química / Elaboració de productes farmacèutics i
afins / Organització i control de la fabricació de productes farmacèutics i afins / Organització i control del
condicionat de productes farmacèutic i afins / Operacions de condicionament de productes farmacèutics i
afins / Preparació de pastes papereres / Recuperació de lleixius negres i energia / Fabricació de pastes
químiques i/o semiquímiques / Control del producte de pasta i paper / Operacions de transformació de
polímers termostables i els seus compostos / Organització i control de la transformació de polímers
termostables i els seus compostos / Operacions de transformació de polímers termoplàstics / Operacions de
transformació de cautxú / Organització i control de la transformació de cautxú / Organització i control de la
transformació de polímers termoplàstics.

-

FEM / FME: FABRICACIÓ MECÀNICA: Muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes i equips
d'aeronaus / Fabricació d'elements aeroespacials amb materials compostos / Fabricació i muntatge
d'instal·lacions de canonada industrial / Producció en construccions metàl·liques / Soldadura amb elèctrodes i
revestit i TIG / Disseny de caldereria i estructures metàl·liques / Disseny de canonada industrial / Soldadura
oxigàs i soldadura MIG/MAG / Disseny en la indústria naval / Calderer/a tuber/a / Tècnic/a en caldereria /
Operacions auxiliars de fabricació mecànica / Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària
industrial / Disseny de productes de fabricació mecànica / Fusió i colada / Emmotllament i fabricació de
mascles / Producció en fosa i pulvimetal·lúrgia / Mecanització per arrencament de ferritja / Tractaments
tèrmics en fabricació mecànica / Mecanització per tall i conformat / Tractaments superficials / Mecanització
per abrasió, electroerosió i procediments especials / Constuctor/a, soldador/a d'estructures metàl·liques
d'acer / Indústria 4.0 en el sector d'automoció / Gestió de la producció en fabricació mecànica / Fabricació per
mecanització en barra / Managers d'automoció 4.0: estratègia i coneixement de la transformació digital /
Producció en mecanització, conformat i muntatge mecànic / Fabricació per mecanització a alta velocitat i alt
rendiment / Disseny d'eines de processat de xapa / Fabricació d'encunys per a la producció de peces de
xapa metàl·lica / Disseny de motlles i models / Fabricació de motlles per a la producció de peces
polimèriques i d'aliatges lleugers / Operador de màquines eines i manipulats de subconjunts.

-

TMVG: TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES - ELECTROMECÀNICA DE
VEHICLES: Curs sobre manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a
confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles / Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica
de vehicles / Planificació i control de l'àrea d'electromecànica / Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics /
Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles / Manteniment de sistemes de rodatge i
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transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i eines /
Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils / Manteniment
del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat de maquinària agrícola, d'indústries
extractives i d'edificació i obra civil / Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars.

-

IMS: IMATGE I SO: Assistència a la realització en televisió / Luminotècnia per a l'espectacle en viu /
Animació musical i visual en viu i en directe / Producció fotogràfica / Operacions de producció de laboratori
d'imatge / Producció en laboratori d'imatge / Disseny d'aplicacions WEB i integració de productes
audiovisuals multimèdia interactius en aplicacions WEB / Assistència a la producció cinematogràfica i d'obres
audiovisuals / Muntatge i postproducció d'audiovisuals / Assistència a la producció en televisió /
Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius / Càmera cinematogràfica, vídeo i
televisió / Assistència a la direcció cinematogràfica i d’obres audiovisuals.

-

HOT: HOSTELERIA I TURISME: Operacions bàsiques de pisos en allotjaments / Gestió de pisos i
neteja en allotjaments / Recepció en allotjaments / Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments /
Venda de productes i serveis turístics / Promoció turística local i informació al visitant / Activitats per al joc en
taules de casinos / Operacions per al joc en establiments de bingo / Operacions bàsiques de cuina /
Operacions bàsiques de pastisseria / Direcció i producció en cuina / Operacions bàsiques de restaurant i bar
/ Sommelieria / Direcció i producció en pastisseria / Operacions bàsiques de càtering / Direcció en
restauració / Cuina / Gestió de processos de serveis en restauració / Serveis de bar i cafeteria / Rebosteria /
Serveis de restaurant / Auxiliar de cuina / Auxiliar d'hostaleria i neteja / Operacions auxiliars de pastisseria
per a persones amb discapacitat / Operacions auxiliars de restauració per a persones amb discapacitat /
Atenció en transport ferroviari / Allotjament rural

-

TMVU: TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES - NAÚTICA : Nàutica / Operacions
auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo / Pintura, reparació i
construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo / Manteniment de
la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo / Operacions auxiliars
de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo
/ Operacions de manteniment d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo / Manteniment i
instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo / Manteniment d'aparells
d'embarcacions esportives i d'esbarjo / Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips
d'embarcacions esportives i d'esbarjo / Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions
esportives i d'esbarjo / Organització i supervisió del manteniment d'elements estructurals i de recobriment de
superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo

-

AGAJ: AGRÀRIA – JARDINERIA: Activitats auxiliars en floristeria / Gestió i manteniment d'arbres i
palmeres ornamentals / Activitats de floristeria / Art floral i gestió de les activitats de floristeria / Gestió de la
instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius.
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4.4. Programació de l’oferta formativa ocupacional. Consideracions.
A l’Informe de prospección y detección de necesidades formativas 2020 (65), realitzat també per
l’Observatorio de las ocupaciones del SEPE – Servicio Público de Empleo Estatal; el SEPE
entrevista diferents experts per elaborar les diferents informacions que contempla al seu estudi.
De les entrevistes amb aquests experts, el SEPE fa algunes consideracions en relació a
aspectes clau a tenir en compte a l’hora d’establir la programació de l'oferta formativa
dirigida a treballadores i treballadors ocupats i aturats; consideracions que fa amb un
caràcter més genèric que no pas la concreció formativa per cada activitat o ocupació en
concret; i que hem considerat interessants de plasmar aquí.

Aquests aspectes clau que ressalta el SEPE en aquest sentit són:
a. El treball de reposició:
Les previsions indiquen que a mig termini una part important de l'ocupació es
generarà per la demanda de substitució i no per creixement de l'ocupació. Les
ocupacions emergents en realitat pesen poc en la generació d'ocupació, i tot i que és
important tenir-les en compte, fins que no comencen a madurar no se’n poden formalitzar
unes necessitats de formació gaire concretes.
En canvi, no cal oblidar l’atenció dels fluxos de reposició de les ocupacions a curt termini.
Aquests fluxos són oportunitats tant per les persones aturades com per les
persones que s'incorporen al mercat de treball, i conèixer-los pot ajudar a que les
pròpies empreses planifiquin la renovació de les seves plantilles.

El rejoveniment de les plantilles, en bona part, es realitza amb perfils professionals
diferents al de les persones substituïdes, de manera que els perfils professionals poden
variar fins i tot tractant-se de la mateixa ocupació; i el canvi dels seus continguts és
conseqüència de noves competències que sorgeixen, com per exemple, el procés de
digitalització que està afectant de forma general i transversal a totes les ocupacions.

El volum de persones qualificades que tenen més de seixanta anys és significatiu i
s'espera que el seu relleu es planifiqui amb antelació, ja que es tracta d’un perfil
qualificat que requereix la transferència de coneixement de sèniors a júniors, per tal
que la seva substitució es faci amb persones de similar nivell de qualificació.

65 Més informació: Informe de prospección y detección de necesidades formativas 2020. Observatiorio de las ocupaciones. SEPE.

Pàg.171 a 177
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Segons aquest informe, els grups ocupacionals amb majors percentatges de
treballadors majors de 60 anys són: A) Treballadors qualificats de l'agricultura; B)
Directors, gerents i tècnics; i C) Professionals científics i intel·lectuals. És important
per al manteniment i competitivitat de les empreses que es planifiqui amb temps el relleu
d'aquests professionals qualificats, que requereixen personal amb experiència i formació
acadèmica.

IMATGE: Actividades económicas con mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad social de más de 60 años.
FONT: Informe de prospección y detección de necesidades formativas 2020. SEPE. Pàg. 172

b. Formació teòrica i pràctica per emprenedors i autònoms
Seguint amb l’exemple dels majors de 60 anys, hi ha un percentatge significatiu de les
petites empreses que pertanyen a empresaris amb més de 60 anys, propers a la
jubilació i per tant al cessament d'activitat. Aquesta circumstància pot suposar una
oportunitat perquè nous emprenedors realitzin el relleu generacional.

En aquest sentit, destaca la importància de fer formacions tant teòriques com
pràctiques adaptades als autònoms i als emprenedors, especialment aquells que
compatibilitzen les tasques de producció amb les de gestió de la seva pròpia
empresa, en competències com: A) Direcció i administració de negoci; B) Ciberseguretat;
C) Comptabilitat i coneixements financers bàsics; D) Coneixements jurídics i de normativa
-relatius a l'organització de treball, legislació laboral, prevenció de riscos laborals...- ; i E)
continguts relacionats amb la creació d'empreses i microempreses; entre d’altres.
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c. Continguts formatius vinculats universitat-empresa:
Hi ha necessitats formatives de diferents ocupacions que necessitarien contrastar-se de
nou i constantment amb els programes d'estudi d’universitats i de centres formatius
d’estudis superiors al respecte; ja que se n’ha detectat un gap o una evolució. Facilitar la
relació universitat-empresa respecte els programes de formació pot ajudar a ajustar
millor l’oferta i la demanda del mercat laboral.

d. Especial atenció als joves
La recuperació del mercat laboral dels joves està sent més lenta que la d'altres
col·lectius. A més a més, amb la pandèmia del coronavirus aquest sector és un dels
que s’ha vist més perjudicat.

Dins del col·lectiu dels i les joves s'identifiquen molt diferents subgrups, entre els quals cal
destacar-ne 4: 1) el d’aquells que no treballen ni estudien; 2) el dels joves actius però
sense qualificació; 3) el dels joves desanimats i 4) el dels joves entre 25 i 30 anys. Una
manera d’atendre aquests diferents subgrups juvenils seria incloure plans formatius
específics a la programació formativa que en facilitin la seva inclusió al mercat
laboral. Aquest col·lectiu corre el risc d’incorporar-se de forma massa tardana al Mercat
laboral i això comporta unes conseqüències determinades afegides a les que són de caire
demogràfic.
e. Redefinició i segmentació dels nous col·lectius d’interès pel mercat de treball
Cal aprofundir en l’estudi i segmentació dels segments o subgrups de població que
puguin estar en major risc de quedar-se exclosos del mercat laboral, ja sigui per
raons d'edat, d'inexperiència, d'obsolescència de les seves competències. A
vegades, tot i tractar-se de persones que han exercit llocs de treball qualificats, cal
contemplar-los també, amb l'objectiu d’incloure en els programes formatius les accions
pertinents per tal de facilitar-ne la seva permanència en el mercat de treball o la seva
inserció laboral de nou.

Un exemple serien els i les treballadores qualificades majors de 45 anys i amb
situació d’atur de llarga durada, que presenten més dificultats de reinserció en el mercat
de treball a causa de la falta d'actualització o renovació de les seves competències,
enfront d'altres col·lectius de menor qualificació, però amb formacions i competències més
actualitzades.
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Aquesta redefinició i segmentació dels nous col·lectius d’interès pel mercat de
treball pren especial rellevància amb la situació actual de crisis socioeconòmica
derivada de la pandèmia covid19; ja que aquesta pandèmia ha agitat de tal manera el
teixit productiu i el mercat laboral, que caldrà reorganitzar les dades de nou al respecte -un
cop les tinguem amb una mica de marge temporal- per fer front a les noves necessitats
formatives sorgides dels canvis que s’hi hagin generat.
f. Desajust entre l’oferta i la demanda laboral
En la programació de les accions formatives dirigides als desocupats és important tenir en
compte la ràtio entre demandants sol·licitants d'una ocupació i el nombre de contractes
registrats en ella. Moltes de les ocupacions identificades en creixement o amb
evolucions positives al mercat de treball que ofereixen nous llocs de treball, al seu
torn són identificades pels experts com a ocupacions o llocs de treball de difícil
cobertura, encara que s’hi presentessin un elevat volum de persones aturades.
La causa de no cobertura de la majoria d’aquestes ofertes de feina prové moltes vegades
d’una inadequació de les competències dels demandants d’ocupació i de les seves
mancances de formació al lloc de treball ofert. Seria necessari doncs programar unes
formacions dirigides específicament a millorar la ocupabilitat dels demandants
d'ocupació que sol·liciten aquestes noves ocupacions o llocs de treball, per adequar
el seu perfil professional als requeriments del mercat laboral.
g. Multiagents implicats en la programació de l’oferta formativa
La participació d’universitats i centres de formació superior en la programació de
l’oferta formativa ajudaria a disposar d'unitats especialitzades que poguessin fer la
translació de les necessitats formatives detectades en el sistema productiu al programa
formatiu dels centres educatius superiors.

El SEPE ressalta que per a la ponderació de les accions formatives a programar durant
l’any, és important tenir en compte, entre d’altres aspectes: A) el nombre d'accions
formatives de l'especialitat corresponent que es van realitzar l'any anterior; B) la durada de
les mateixes; C) el nombre de treballadors participants; i D) la inserció i/o manteniment de
l'ocupació dels alumnes que van finalitzar aquestes accions formatives. Aquests
elements ens donen pistes sobre la bona adequació o no dels continguts formatius
a les ofertes del mercat de treball.

135
El Mercat de Treball i la Formació Ocupacional. Província de Barcelona. Març 2021

h. La importància de les Acreditacions
El SEPE fa especial esment a prioritzar les accions formatives dirigides a facilitar
l'obtenció dels certificats de professionalitat que acreditin o habilitin a les persones per
a l'exercici d'ocupacions regulades, ja que la normativa obliga tenir el corresponent títol
acreditatiu per tal de poder-les exercir al mercat laboral.

Per obtenir els certificats de professionalitat en ocupacions regulades, moltes vegades cal
acreditar l’experiència laboral. Per tant, també és important consolidar els processos
que permeten el reconeixement per a l'acreditació de la professionalitat dels treballadors
amb experiència; per facilitar-los l'obtenció dels certificats de professionalitat i la realització
dels itineraris professionals corresponents.
i. Formació professional en l’àmbit educatiu
S’ha detectat que hi ha una escassetat de titulacions o especialitats existents en els
programes de formació professional reglada respecte a diferents àmbits sectorials
econòmics del mercat de treball; com per exemple en aquelles relacionades amb activitats
industrials d'instal·lacions i manteniment.

En aquest sentit, cal potenciar més la cooperació entre les empreses i els centres
formatius; millorar la combinació de pràctica empresarial i formació. Una bona eina per ferho és el desenvolupament de la Formació Dual, que permet adquirir simultàniament i
de forma combinada experiència i pràctica laboral amb la formació reglada,
especialment en l'àmbit industrial.

j. Habilitació de docents
Es detecta una necessitat urgent de més formadors experts per impartir els mòduls
pràctics en algunes de les ocupacions marcades per un alt grau d'especialització i
innovació. Aquesta circumstància de manca de formadors experts es veu agreujada a més
a més per la falta de relleu generacional dels treballadors veterans i experimentats.

En determinades activitats s'ha observat la manca de formadors amb experiència en les
tasques

associades

a

les

accions

formatives

vinculades

als

certificats

de

professionalitat de nivell 1 (dirigits a persones sense qualificació professional i nivell
d'estudis molt baixos, etc.). Les destreses i habilitats relacionades amb aquest nivell, en
l'àmbit professional les desenvolupen normalment els "oficials" (categoria professional)
que han adquirit les competències professionals amb la pràctica

professional
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desenvolupada al llarg de el temps en les diferents activitats i tasques; però que solen tenir
un baix nivell acadèmic.

Si aquestes persones tinguessin una formació específica que els permetés adquirir la
competència docent, es convertirien en professionals idonis per impartir aquesta formació
de nivell bàsic amb manca de docents experts. Per això seria important establir una
formació específica accessible per aquest tipus de professionals ‘oficials, amb baix
nivell acadèmic’ per al seu exercici com a docents.

k. Reconversió i requalificació de perfils professionals
Un dels objectius que ha de proporcionar la detecció de necessitats formatives és donar
resposta a les necessitats de requalificació de el mercat de treball, tant per facilitar la
inserció laboral dels desocupats com per al manteniment i / o promoció en l'ocupació en el
cas dels treballadors ja ocupats, ja sigui perquè estan treballant en sectors en declivi com
per cobrir els requisits formatius que necessiten les activitats econòmiques en expansió.
L’elevat índex d'atur de llarga durada és un problema que ha de ser abordat de forma
contundent, per poder créixer de manera sostenible. Cal plantejar estratègies que ajudin a
millorar l'ocupabilitat d'aquestes persones, tenint en compte que no tots els col·lectius
requereixen el mateix tractament. Hi ha dos grups, en els quals aquest tipus d’atur de
llarga durada té especial incidència: els menors de 25 anys i els majors de 45 anys i
els requeriments formatius són molt diferents.

També és important tenir en compte el col·lectiu de treballadors procedent de sectors que
en l’actualitat no tenen la mateixa quantitat d'ocupació que tenien abans de la crisi; així
com aquells perfils laborals d’aquelles persones que han quedat obsolets després d'un
llarg període d'inactivitat laboral. La incorporació de noves tecnologies i la
automatització dels processos requereix l'augment de polivalència dels treballadors
mitjançant l’augment i diversificació de competències dels mateixos amb l'objectiu
d'afavorir la seva mobilitat i adaptabilitat a diferents sectors i activitats.

Cal poder observar bé les possibilitats que tenen els professionals d'una ocupació per
poder exercir altres llocs de treball. Treballant aquestes possibilitats amb accions
formatives adequades, podem possibilitar la mobilitat de treballadors i treballadores
entre dues ocupacions diferents.
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La recuperació de l'ocupació industrial podria passar, per exemple, per aquestes
polítiques i accions de requalificació dirigides a recuperar els nivells d'ocupació anteriors a
la crisi; ja sigui en la recuperació de les activitats existents, com en el creixement de les
activitats alternatives que es puguin implantar en el territori. Es podria fer aprofitant el
personal qualificat que ja existeix, partint del coneixement previ que ja té aquest
personal i facilitant la transferència de coneixements.

l. Pràctiques en empreses
La majoria d’experts consultats pel SEPE coincideixen en la necessitat que els programes
de formació per a l'ocupació, així com les titulacions de formació professional reglada i
universitària incloguin i desenvolupin un major contingut pràctic, i que s’implementi una
major interacció amb les empreses per actualitzar i millorar la qualitat de la formació,
mitjançant la figura del/de la tutor/a d’empresa que s’impliqui en l’adequació de les
pràctiques a la formació rebuda.

Les pràctiques en empreses permeten l'accés dels alumnes a una major gamma d'eines i
maquinària actualitzades que no pas de la que poden disposar en els centres educatius, a
causa de la rapidesa amb què es produeixen els canvis en el mercat laboral,
principalment per l'aparició i el desenvolupament de les noves tecnologies en ell. Fa
falta, doncs, més pràctica i més actualitzada.

Els experts també fan referència a la conveniència de revisar els continguts dels
certificats de professionalitat que, segons alguns, molts estan obsolets; així com la
necessitat d’incloure’n i dissenyar-ne de nous, on es contemplin els canvis en les
competències requerides a diferents ocupacions.
D'altra banda, s'està constatant que moltes empreses prioritzen més l’experiència que
la formació a l'hora de contractar treballadors, un fet que ha ajudat a incrementar
l'ocupació dels majors de 45 anys d’aquest perfil, i no tant el tram dels més joves d'edat.
Per afavorir la inserció d’aquests darrers, cal potenciar la realització de pràctiques en les
empreses durant els períodes formatius ja que moltes empreses les valoren posteriorment
com a experiència en l'ocupació. A més, la realització de pràctiques en les empreses
és una de les principals vies d'inserció en el mercat laboral, per les possibilitats
d'incorporar-se a les pròpies empreses on han desenvolupat les seves pràctiques.
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m. Especial atenció a les àrees prioritàries del mercat de treball
El Comitè Econòmic i Social Europeu ha advertit del desajust existent que hi ha en el
mercat de treball europeu, que té més de dos milions de llocs de treball que no es
cobreixen per falta de candidats adequats, i al mateix temps té un creixent atur dels joves.
Aquest desajust evidencia dues primeres àrees prioritàries a treballar del mercat laboral.
D’altra banda, les dades indiquen que les necessitats formatives ocupacionals estan
vinculades

principalment

a

determinades

àrees,

com

per

exemple:

la

internacionalització de l'empresa; l’emprenedoria, la innovació, el desenvolupament
tecnològic de processos productius; la digitalització; l’eficiència energètica; la gestió
mediambiental; la mobilitat sostenible; les professions i activitats regulades; les activitats
relacionades amb la indústria; i les activitats relacionades amb la logística. Aquestes àrees
són considerades àrees prioritàries del mercat de treball, ja que estan dirigides a
anticipar les necessitats del nou model productiu i estan orientades al
desenvolupament dels sectors més innovadors.

n. Les TIC i la digitalització del món laboral i social
El procés de digitalització de l'ocupació obliga els treballadors – tant els ocupats com
els aturats- a adaptar-se i preparar-se pels requeriments que aquest procés comporta i
demana. Com a conseqüència, els plans formatius necessiten ser molt permeables
per

adaptar-se

permanentment

a

les

innovacions

tècniques

i

als

nous

desenvolupaments digitals que vagin sorgint.

En relació als professionals de les tecnologies de la informació i comunicacions, s'ha
constatat que cal millorar les competències relacionades amb: els llenguatges de
programació; les certificacions; la mobilitat; la ciberseguretat; el Business Intelligence; el
Data Management; la Intel·ligència Artificial aplicada; la robòtica; la gestió de dades
massives; i el Blockchain. Relacionat amb això, veiem com hi ha una manca de
professionals en els perfils CTEM / STEM que són els requerits per desenvolupar i
avançar en la transformació digital del sistema productiu.

A més, cal tenir en compte també que el desenvolupament de noves tecnologies està lligat
a la formació d'equips multidisciplinaris de matemàtics, programadors, dissenyadors,
antropòlegs, sociòlegs, i d’altres, que donin resposta als problemes dinàmics i complexos
que sorgeixen.
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o. Les competències transversals
Cada vegada més el mercat de treball demana als treballadors tenir una sèrie de
competències transversals que no tenen tant a veure amb els coneixements o sabers
específics professionals, i si més amb les habilitats, capacitats i actituds de les persones.
D’entre aquestes habilitats, els experts consultats pel SEPE recomanen treballar les
competències toves (soft skills), com per exemple, la gestió d'equips i de persones.

Altres competències transversals que es requereixen des de múltiples sectors són les
relacionades amb les habilitats comercials i amb l'atenció i fidelització de clients, per la
qual cosa seria interessant poder impartir cursos d’aquests àmbits, o que s'incloguin
com a mòduls a impartir dins d’altres cursos ja establerts.
Actualment, un altre requisit que s’està veient que se sol·licita a molts llocs de treball és el
de la conscienciació i sensibilització cap al medi ambient. Així doncs, aquest aspecte
ja es comença a considerar com una competència transversal. Hi ha doncs un llarg camí
per recórrer en la programació formativa d’aquesta competència tant nova, per anar-la
implementant i treballant en els diferents grups de professionals existents.

Finalment, esmentar que la internacionalització de les empreses i la globalització
requereixen uns coneixements d'idiomes -especialment l'anglès- que normalment són
imprescindibles en la majoria de les ocupacions i que ja porten implícitament com a
condició un bon nombre dels processos de selecció de les empreses en els seus llocs de
treball a cobrir. Hem de poder dissenyar doncs una formació permanent d'aquests
idiomes –principalment l’anglès- amb una oferta que doni resposta als diferents
nivells sol·licitats per les empreses.

p. Accions formatives específiques adequades als autònoms i a les PYMES
Cal adequar la impartició de la formació professional per a l'ocupació als horaris i
disponibilitats dels treballadors, especialment afecta el personal de PIMES i als
treballadors autònoms, per poder fer compatible el desenvolupament de les seves
activitats amb la realització de la formació que necessitin. Habilitant-, en alguns casos,
algun tipus d'ajuda o de bonificacions que facilitessin l'assistència d'aquests treballadors
als cursos de formació.
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4.5. A mode de síntesi
Hem vist com la Formació Ocupacional contribueix a millorar la inserció laboral i la
qualificació dels i les treballadores, a més d'equilibrar la relació entre l'oferta laboral i la
demanda del Mercat de Treball.
El SEPE – Servicio Público de Empleo Estatal en el seu document Informe del Mercado de
Trabajo de Barcelona 2020. Datos del 2019(66), estableix un rànquing d’aquelles ocupacions
en què seria prioritària la programació d'accions formatives, i explica quines competències
específiques i competències transversals caldria treballar-hi. És important fer esment a la
importància del treball de les competències transversals en la formació ocupacional,
doncs les diferents fonts d’informació informals consultades també s’hi refereixen com a
quelcom que demanden les empreses i que està agafant una especial rellevància en la inserció
laboral.

Entre les ocupacions que necessiten accions formatives que estableix el SEPE, hi trobem
professions de diferents sectors. Alguns exemples en són els Data Scientist i els analistes de
dades; els empleats administratius amb tasques d’atenció al públic; els investigadors socials; el
personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments; els analistes de polítiques públiques;
els treballadors de cures a les persones dels serveis de salut; els tècnics de les tecnologies de
la informació i la comunicació, o les professions relacionades amb l’economia verda vinculada
al sector de l’automòbil, entre moltes altres.
D’altra banda, també hem vist la importància de les polítiques de formació professional
i ocupacional especialment en el context actual on els elements VUCA de la pandèmia del
coronavirus han augmentat la incertesa de les tendències del Mercat de treball, degut a la
destrucció de molts llocs de treball amb la conseqüent disminució de teixit empresarial i
l’augment important de l’atur. Però també, amb l’acceleració de nous sectors emergents i la
consolidació de sectors en creixement.
Per combatre l’escletxa existent entre l’oferta i la demanda enmig d’aquest panorama incert i
veient l’augment progressiu de l’atur, el Programa de Formació d'Oferta en Àrees
Prioritàries (FOAP) del SOC–Servei Públic d’Ocupació de Catalunya estableix unes àrees
prioritàries de formació destinades sobretot a col·lectius que es troben en una situació de
vulnerabilitat a l’hora d’accedir al mercat laboral; com per exemple les persones treballadores

66 Més informació: Informe del Mercado de Trabajo de Barcelona 2020. Datos del 2019.
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en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), les persones amb baixa qualificació
professional o els joves menors de 30 anys, entre d’altres.
Les Formacions en àrees prioritàries que marca el SOC-Servei d’Ocupació de Catalunya per
la comarca del Maresme el 2020 són principalment les relacionades amb les famílies
formatives de TCP - Tèxtil, confecció i pell; QUI - Química; FEM/FME - Fabricació mecànica;
TMVG - Transport i manteniment de vehicles i Electromecànica de vehicles; IMS - Imatge i so;
HOT - Hosteleria i turisme; TMVU - Transport i manteniment de vehicles i Nàutica; i
AGAJ - Agrària i Jardineria.

Finalment, el SEPE- Servicio Público de Empleo Estatal ens aporta algunes consideracions a
tenir en compte a l’hora d’establir una programació ocupacional de qualitat i el més
ajustada possible a la realitat de l’oferta i la demanda del Mercat de treball a casa nostra,
com ara: l’especial rellevància del treball de reposició; la necessitat de formació teòrica i
pràctica per emprenedors i autònoms; la necessitat de que els continguts formatius educatius
vinculin universitat i empresa; fer una especial atenció als joves en la inserció laboral; la
necessitat de redefinició i segmentació dels nous col·lectius d’interès pel mercat de treball; tenir
sempre en compte el desajust entre l’oferta i la demanda laboral a l’hora de programar la
formació ocupacional; implicar multiagents de la comunitat educativa i formativa en la
programació de l’oferta formativa; la importància de les acreditacions; l’aposta per potenciar la
Formació Professional i la Formació Dual en l’àmbit educatiu en referència a alguns sectors
amb gran demanda de treball que on no s’arriben a cobrir les ofertes de feina; la necessitat
d’habilitar docents en certificats de professionalitat; la necessitat de fer una reconversió i
requalificació de perfils professionals actuals al mercat de treball; fomentar les pràctiques en
empreses; fer especial atenció a les àrees prioritàries del mercat de treball; la incidència
important de les TIC i la digitalització al món laboral i social; el treball de les competències
transversals i la necessitat de programació d’accions formatives específiques adequades als
autònoms i a les PYMES.
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5. Consideracions finals
Hem vist com l’observació de les tendències del Mercat de treball ens ajuda a aterrar les
necessitats formatives ocupacionals a casa nostra.
Si casem les dades de les principals fonts d’informació formals - SEPE-Servicio Público
de Empleo Estatal; Observatori del Treball i Model productiu de la Generalitat de Catalunya;
DIBAA – Diputació de Barcelona; SOC–Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; Observatori de
la Ciutat de l’Ajuntament de Mataró i el SOM– Servei Municipal d’Ocupació de Mataró de
l’Ajuntament de Mataró – i informals consultades sobre les dues variables observades –
Mercat de Treball i Formació Ocupacional- vinculant aspectes com les tendències
emergents i de creixement del Mercat de treball i els col·lectius prioritaris d’ocupació amb les
necessitats formatives ocupacionals que es preveuen i les àrees prioritàries de formació; per
exemple, tindrem un mapa més aproximat de les necessitats d’encaix entre l’oferta i la
demanda del mercat laboral a casa nostra.
Això ens servirà per fer un exercici d’aproximació a les possibilitats d’accions formatives
ocupacionals que podem fer des del SOM-Servei d’Ocupació Municipal, intentant disminuir
el gap que hi ha entre l’oferta i la demanda de treball, a través d’accions formatives d’inserció i
reinserció de les persones que es troben en situació de cerca de feina; especialment aquells
col·lectius que tenen una situació de més vulnerabilitat. També ens permetrà establir diferents
accions des de diferents àrees i serveis municipals que actuen en l’àmbit del
desenvolupament econòmic local per atendre els constants canvis del teixit empresarial de
la nostra ciutat, especialment afectada per les conseqüències de la pandèmia mundial del
coronavirus en la qual ens trobem immersos, amb l’objectiu de no deixar ningú enrere.
Però aquest exercici no el podem fer sols des de l’administració pública; hem vist com
la gestió de les accions que tenen per objectiu alinear el Mercat de treball amb les accions
formatives ocupacionals a casa nostra passa imprescindiblement per un treball constant
transversal derivat de l’acció conjunta i coordinada dels diferents agents comunitaris
relacionats amb l’educació i la formació a la nostra ciutat. Un paradigma d’acció
comunitària que combina el treball conjunt d’actors públics i privats que encaixa de ple amb el
marc estratègic de l’Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible que marca la
ONU, així com amb els nous reptes emergents derivats de la pandèmia del coronavirus.

El treball de vinculació del Mercat de treball i de la Formació ocupacional també ens servirà per
establir noves necessitats d’observació, priorització o cerca de dades relacionades amb
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l’atenció i la gestió d’aquestes dues variables interconnectades entre si. Relacionat amb
aquest aspecte, després de parlar amb diferents tècnics i treballadors de l’Ajuntament vinculats
a les àrees observades i després d’observar les dades recollides en aquest document, hem
establert algunes propostes que pensem que poden ser d’utilitat a l’hora d’abordar de forma
integral la connexió entre l’oferta i la demanda del mercat de treball a través d’accions
formatives ocupacionals actualitzades i de qualitat a casa nostra.
Totes aquestes propostes que fem les contemplem ja des d’aquesta perspectiva de treball
transversal entre tots els agents – públics i privats; formals i informals- existents a la ciutat, per
tal d’obtenir la mirada més integral possible, i el posterior treball conjunt de forma coordinada
entre tots.

5.1. Noves propostes d’estudi
Algunes propostes de nous estudis vinculats als àmbits observats en aquest document que
pensem que serien interessants de realitzar en el marc de la nostra ciutat són, per exemple:
A. Mapa del teixit empresarial de la ciutat de Mataró  cal establir una nova radiografia de les
empreses i el teixit empresarial a la nostra ciutat, identificant de forma concreta aquells
sectors en creixement i aquells sectors emergents a casa nostra; fent especial atenció a les
seves necessitats ocupacionals i a les seves necessitats formatives relacionades amb els
seus llocs de treball. També, identificant aquells sectors econòmics en decadència o en
readaptació, per identificar i prioritzar en quins d’ells es necessita, per exemple, aplicar
programes específics d’impuls, sobretot en temes de digitalització; màrqueting i
comunicació o tecnologies 4.0, per al seu renaixement i permanència en el nostre teixit
empresarial. La pandèmia del coronavirus ha accentuat l’emergència d’aquesta tasca de
reactualització de dades del nostre teixit empresarial, que pensem que és una prioritat.
B. Mapa actualitzat de perfils professionals ocupacionals del mercat de treball a Mataró 
atenent a la nova realitat postcovid19 i l’emergència de noves necessitats i vulnerabilitats
ciutadanes, cal replantejar els perfils actuals del mercat laboral i fer-ne una nova
identificació i classificació; establint categoritzacions de perfils existents millor i pitjors
posicionats per a la seva inserció, reinserció o millora professional. És important tant la
detecció dels perfils actuals professionals en les diferents ocupacions existents al mercat
de treball com dels perfils professionals reciclables al mercat laboral en sectors que no són
el seu habitual. I no cal descuidar un element important que és fer atenció als interessos
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formatius i ocupacionals que tenen les persones en situació d’ocupabilitat; una dada
important per a la seva futura realització al mercat laboral. Pensem que tindria
especialment rellevància en la realització d’aquest mapa la implicació i coordinació de
diferents àrees municipals, com ara els serveis socials; els serveis ocupacionals; els
serveis de participació ciutadana i el servei d’estratègia i governança, entre d’altres; a
banda dels multiagents comunitaris implicats que ja hem comentat anteriorment.
C. Mapa actualitzat dels perfils del sistema educatiu de Mataró  així com cal fer una
radiografia del teixit empresarial mataroní i dels perfils professionals i ocupacionals
existents actualment a la nostra ciutat, cal poder fer també una radiografia dels perfils de
l’alumnat del sistema educatiu que tenim a casa nostra. Saber en quines disciplines
estudiantils i formacions professionals s’estan formant els i les nostres joves és prioritari per
poder preveure la seva futura inserció al mercat de treball. Cal fer atenció no només a les
matèries que estudien o en les quals s’especialitzen, sinó també a les seves expectatives
laborals, els seus objectius professionals, els seus interessos formatius i les seves
projeccions de desenvolupament vital.
D. Mapa de recursos educatius, de formació i d’inserció de la ciutat de Mataró  un cop fet
els tres mapes anteriors citats; seria interessant identificar aquells recursos existents a la
nostra ciutat en matèria d’educació, orientació, formació ocupacional i inserció laboral en
general, aglutinant els diferents públics objectius als quals vagin dirigits i les diferents
temàtiques laborals que treballen. Tenir una radiografia àgil i visual d’un mapa de recursos
en aquest àmbit a nivell municipal és vital per identificar gaps d’encaix entre, per exemple,
entre els interessos formatius dels i les joves estudiants o els dels perfils professionals
ocupacionals amb l’oferta formativa existent a la ciutat/territori.
E. Mapa d’itineraris de formació i inserció de la ciutat de Mataró  un cop tenim fets el quatre
mapes citats anteriorment ja podem establir diferents itineraris de formació i inserció més o
menys estandarditzats sobre els quals després podrem treballar particularitats i
especificitats de forma més concreta. Per establir aquests itineraris es tractaria de casar les
dades dels diferents mapes elaborats prèviament. Com per exemple: A) els perfils
estudiantils i professionals existents –i les seves projeccions vitals i formatives -, amb els
recursos educatius i formatius ocupacionals existents a la ciutat; B) els perfils professionals
insertables al mercat de treball –fent especial atenció als perfils vulnerables- amb les
ofertes laborals del teixit empresarial existents; C) les necessitats formatives específiques
dels perfils professionals ocupables amb les necessitats de formació específiques dels llocs
de treball ofertats; etc.
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F. Mapa de projectes innovadors d’encaix entre l’oferta i la demanda del mercat de treball
existents a la ciutat de Mataró  Ja existeixen algunes iniciatives entre diferents agents
comunitaris a la ciutat de Mataró i al territori en general que aborden el tema de l’encaix
entre l’oferta i la demanda del mercat de treball des de diferents perspectives. Seria
interessant acotar totes aquestes iniciatives en un mateix context de ciutat que ajudi a
reforçar les iniciatives existents, així com crear nous projectes innovadors transversals que
siguin pioners en aquest àmbit i a través dels quals es pugui obtenir finançament per a la
seva implementació, ni que sigui a mode de prova pilot. Pensem sobretot en projectes de
treball transversal de diferents àrees de treball de dins de la pròpia administració
vinculades, per exemple, al treball de dades – Big Data- i a la gestió compartida de serveis
municipals amb una mirada integral, posant com a centre d’actuació l’alienació de les
persones que viuen a la nostra ciutat amb el seu context econòmic i social i el seu entorn
geogràfic i ambiental en el que es troben.
Aquestes doncs són algunes propostes d’estudi que pensem que servirien per actuar de forma
més transversal i integral en les accions relacionades amb les dues variables que hem observat
en aquest document.

Esperem que aquest marc de dades que hem establert aquí sobre el Mercat de Treball i la
Formació ocupacional sigui útil i pugui servir com a base inicial per al posterior treball de les
dades relacionades amb aquestes dues variables, tal i com hem indicat a l’apartat inicial
introductori d’aquest document.
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