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1. SERVEI D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL 

El Servei d’Ocupació i Promoció Professional (SOPP) ha gestionat durant el 2017 un total de 1.344 

ofertes. 

El Servei d’Ocupació i Promoció Professional d’ENGINYERS BCN està especialitzat en la inserció laboral, la 

prospecció del mercat de treball i l’orientació professional donant suport als enginyers i enginyeres del sector 

industrial i a les empreses en la selecció dels candidats i les candidates. 

El servei ofereix a les empreses una Borsa de Treball exclusiva, on poden publicar les seves ofertes de treball i 

rebre currículums d’enginyers i enginyeres graduats i estudiants d’enginyeria de forma completament gratuïta, 

tot i que també dona altres serveis de selecció més acurats. Tot això recolzat per un equip especialitzat en el 

sector de l’enginyeria que assessora a les empreses a trobar el millor perfil. 

Una de les finalitats del SOPP és fidelitzar les empreses usuàries de la borsa de treball i aconseguir que hi 

participin de noves i rellevants companyies com, Fageda Fundació, Decathlon, Würth España,S.A., Grohe 

España, S.A., Mercadona, Laboratorios Salvat, S.A. o Acciona Facility Services. Com a resultat, s’ha produït un 

increment de 327 noves empreses durant el 2017. Si sumem aquestes amb les que ja són usuàries del servei 

tenim un total de 1.989 empreses donades d’alta a la plataforma de la Borsa de treball des de l’any 2012. 

Dels perfils més sol·licitats per les empreses durant el 2017 destaquem que per primer cop des del 2010 el perfil 

d’instal·lacions per oficina tècnica és el més sol·licitat i deixa en segon lloc al perfil comercial.  

Pel que fa als sectors empresarials, les enginyeries segueixen sent les empreses amb més demanda 

d’enginyers/es (22,4%), seguit  del sector de fabricació de maquinària (6,8%) i en tercer lloc les consultories 

d’enginyeria 5,6% sobre el total de les ofertes.  Cal comentar que varis sectors han incrementat 

considerablement en nombre d’ofertes publicades al 2017, com ara el sector sanitari-hospitalari, seguit de la 

indústria siderometal·lúrgica, el sector energètic i la construcció. I que sectors com ara l’automoció han baixat 

posicions amb una disminució del 35,9% de les ofertes publicades aquest any 2017 respecte el 2015. 

Segons les dades de l’informe que es presenta a continuació es manifesta la tendència de manteniment i millora 

del mercat de treball, el qual ens indica una millora en la situació laboral de molts col·legiats i col·legiades, 

destacant els següents punts:  

- l’increment d’ofertes de treball es manté (el Servei d’Ocupació i Promoció Professional va publicar un total 

de 1.344 ofertes de treball),  

- disminueix la competència dels/les candidats/es en les ofertes de treball a més de la meitat des del 2013 

(menys persones inscrites per oferta vers anys anteriors),  

- l’alta disponibilitat per viatjar deixa de ser un requisit indispensable per la contractació en un percentatge 

molt elevat de les ofertes,  

- han baixat considerablement les demandes de llocs de treball per l’estranger aconseguint que el 82,7% 

d’aquestes siguin per treballar a la província de Barcelona,  

- és manté la tendència de disminució de la demanda de coneixements d’idiomes a nivell alt, probablement 

això pot ser a causa de l’increment d’ofertes per instal·lacions i la baixada del perfil comercial,  

- i s’incrementen les contractacions indefinides i baixen les contractacions a temps parcial i per obra i servei.  
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2. EMPRESES USUÀRIES 

Continua la tendència d’increment d’empreses usuàries amb 327 més de noves empreses al 2017.  

ENGINYERS BCN disposa d’una plataforma de Borsa de treball que permet a les empreses cercar enginyers i enginyeres 

del sector industrial i als col·legiats/des i/o precol·legiades (estudiants d’enginyeria) cercar ofertes de feina per inscriure’s. 

Durant l’any 2017 el servei ha continuat amb el creixement d’empreses usuàries per la cerca dels seus professionals, amb 

327 altes noves d’empreses registrades al 2017, que fa tancar l’any amb un total 1989 empreses si sumem les empreses 

d’anys anteriors. 

 

El servei de publicació d’ofertes està obert a diferents tipus d’empreses:   

- consultories de RRHH, empreses dedicades a la cerca i reclutament de perfils per empreses clients (ETT, 

consultories de perfils juniors, mitjos i sèniors, Head Hunters...);  

- administració pública, organitzacions gestionades a partir de mitjans econòmics i materials públics (Ajuntaments, 

escoles, Universitats, Organitzacions públiques...); 

- empreses privades, microempreses, Pimes i grans empreses de diferents sectors com industrials, logística, 

automoció, instal·lacions, auditories, consultories, 

processos  

industrials...  

Al 2017 es van publicar 1.344 ofertes per un total de 594 empreses 

diferents (entre  consultories, administracions i empreses privades), 

tot i comprovar que les empreses dedicades a la recerca de perfils 

(consultories de RRHH) són les que publiquen més número d’ofertes 

amb una mitjana de 3,95 ofertes per consultora, s’ha de destacar que 

durant el 2017 el 74,41% de les ofertes publicades per 

ENGINYERS BCN provenien d’empreses privades. Si en comptes 

de parlar de les empreses unitàries que han publicat prenem com a 

referència cada oferta i el tipus d’empresa tenim que del total d’ofertes 

publicades al 2017 el 58,85% eren d’empreses privades, que el 

38,81% eres de consultories de RRHH i el 2,31% provenien d’ofertes 

de l’Administració pública. 
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RELACIÓ OFERTES DE TREBALL PUBLICADES AL 2017 PER TIPUS D’EMPRESA 

Tipus Total ofertes publicades Total empreses 
Mitjana d’ofertes 

publicades 

Empresa 791 442 1,79 

Consultoria de RRHH 522 132 3,95 

Administració pública 31 20 1,55 

Total ofertes 1344 594 2,26 

*En aquesta gràfica s’ha comptabilitzat el número total d’empreses, consultores o 

administracions que han publicat al 2017 de forma unitària.  

Empresa
74,41%

Consultoria de RRHH
22,22%

Administració pública
3,37%

PERCENTATGES D'OFERTES PUBLICADES AL 
2017 EN FUNCIÓ DEL TIPUS D'EMPRESA*
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2.2. SECTORS DE LES EMPRESES QUE HAN PUBLICAT OFERTES AL 2017 

 

El 22,4% de les ofertes publicades l’any 

2017 corresponen al sector d’enginyeria 

 

Tant les empreses privades, consultores de 

selecció com les administracions, a l’hora de 

publicar una oferta de feina han d’indicar el sector 

econòmic de l’empresa que sol·licita el perfil. 

Aquest any tornem a veure que les empreses 

d’enginyeria són les que més han requerit els 

nostres perfils d’enginyeria amb un total de 301 

ofertes, tot i així la dada a disminuït respecte l’any 

anterior en un 4,4%. En segon lloc han estat les 

empreses dedicades a la fabricació de 

maquinària, que l’any passat va quedar en tercer 

lloc, amb un augment del 10,98% en les ofertes.  

En els últims anys trobaven en els primers llocs 

el sector de l’automoció (auxiliar automoció), 

l’any passat ja va patir una disminució del 23,3% 

respecte el 2015 i sembla que aquesta tendència 

continua ja que aquest any torna a disminuir un 

15,19% respecte les ofertes del 2016. 

Altres sectors tendència positiva: 

- indústria siderometal·lúrgica 96,4% 

- ensenyament/docència 61,5% 

- energia (elèctrica, gas...) 57,6% 

- construcció, materials i obra pública 

47,62% 

 

Altres sectors que ha disminuït: 

 

- indústria metal·lúrgica   - 45,21% 

- serveis empresarials   - 22,2% 

- consultories d’enginyeria i 

auditories   - 19,3% 

- fabricació de components 

(elèctrics, electrònics, mecànics...)   -16,9% 
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COMPARATIVA DE LES OFERTES PUBLICADES 2017-2016 EN FUNCIÓ DEL SECTOR DE L’EMPRESA QUE 
REQUEREIX EL PERFIL D’ENGINYERIA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Sector de l’empresa 2017 % 2016 % 

Enginyeria 301 22,4% 315 23,7% 

Fabricació de maquinària 91 6,8% 82 6,2% 

Consultoria de RRHH 83 6,2% 70 5,3% 

Consultoria d'enginyeria i auditories 75 5,6% 93 7,0% 

Automoció i auxiliar automoció 67 5,0% 79 5,9% 

Fabricació de components (elèctrics, electrònics o mecànics) 64 4,8% 77 5,8% 

Construcció, materials i obra pública 62 4,6% 42 3,2% 

Indústria siderometal·lúrgica 55 4,1% 28 2,1% 

Energia (elèctrica, gas...) 52 3,9% 33 2,5% 

Altres 49 3,6% 56 4,2% 

Manteniment i muntatges industrials 44 3,3% 31 2,3% 

Serveis empresarials 42 3,1% 54 4,1% 

Indústria metal·lúrgica 40 3,0% 73 5,5% 

Instal·ladora 40 3,0% 41 3,1% 

Administració Pública i Organismes Oficials 32 2,4% 26 2,0% 

Electrònica i electrodomèstics 21 1,6% 17 1,3% 

Ensenyament / Docència 21 1,6% 13 1,0% 

Alimentació i begudes 17 1,3% 24 1,8% 

Indústria química (altres) 17 1,3% 25 1,9% 

Informàtica i telecomunicacions 17 1,3% 10 0,8% 

Distribució, transport i logística 14 1,0% 23 1,7% 

Sanitari i hospitalari 14 1,0% 4 0,3% 

Energies renovables 13 1,0% 12 0,9% 

Indústria farmacèutica 13 1,0% 11 0,8% 

Arts gràfiques, paper i cartró 12 0,9% 7 0,5% 

Arquitectura 11 0,8% 2 0,2% 

Fabricació per al consum (joguines, esports...) 10 0,7% 6 0,5% 

Prevenció riscos laborals 10 0,7% 0 
 

Robòtica i automatització 10 0,7% 16 1,2% 

Indústria química (plàstics, cautxú i pneumàtics) 9 0,7% 14 1,1% 

Banca, financeres i assegurances 6 0,4% 3 0,2% 

Biomedicina i biotecnologia 5 0,4% 7 0,5% 

Fundacions, associacions i entitats sense ànim de lucre 5 0,4% 0 
 

Gestió de residus i depuradores 5 0,4% 2 0,2% 

Indústria química (perfumeria i detergents) 4 0,3% 7 0,5% 

Serveis de consum 4 0,3% 9 0,7% 

Centres tecnològics i de recerca 2 0,1% 4 0,3% 

Distribució d'aigües 2 0,1% 4 0,3% 

Fusta, suro i mobles 2 0,1% 1 0,1% 

Ferroviari i aeronàutic 2 0,1% 0 0,0% 

Tèxtil, cuir i calçat 1 0,1% 7 0,5% 
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3. OFERTES DE TREBALL 2017 

Al 2017 continua la tendència de millora del mercat de treball del sector de l’enginyeria. 

El Servei d’Ocupació i Promoció Professional (SOPP) ha gestionat durant el 2017 un total de 1.344 ofertes, si comparem 

aquesta dada amb el total d’ofertes publicades al 2014 es detecta un increment del 62,5%. Al 2015 es va detectar una millora 

considerable en la publicació d’ofertes i aquesta tendència positiva a continuat fins al 2017 com es pot observar a la següent 

gràfica. 

  

 

Al juny del 2015 es va posar en marxa un nou servei per les empreses que els permet cercar enginyers i enginyeres 

directament. Aquesta nova funcionalitat dona la possibilitat a totes les persones col·legiades d’activar els seus currículums 

per tal que quedin visibles per a les empreses que requereixen un perfil d’enginyeria. D’aquesta manera les empreses poden 

contactar directament amb els candidats sense la necessitat que els aspirants s’hagin d’inscriure prèviament a cap oferta 

concreta. 

De les 1.344 ofertes publicades el 2017, en un 14,58% les empreses van cercar candidats directament (196 ofertes).  
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3.1. RELACIÓ DE PERSONES INSCRITES A LES OFERTES DE TREBALL 

Des del 2013 la competència que podien tenir les persones col·legiades o precol·legiades a l’hora d’optar 

a una posició d’enginyeria ha disminuït a més de la meitat. 

 

Es detecta que en el 2012 i 2013 van ser els anys on la mitjana de persones inscrites per ofertes era major, amb 26,5 i 27,03 

respectivament. Des del 2013 aquest nombre va anar disminuït any rere any fins arribar als 11,61 al 2017, el que representa 

un 57% menys respecte l’any més elevat. 

El fet que s’hagi mantingut, i fins i tot s’hagi augmentat el nombre d’ofertes de treball publicades, junt amb la disminució del 

número de persones inscrites per oferta de treball confirma la tendència de recuperació econòmica del 2016 i 2017. 

 

 

  

MITJANA DE PERSONES INSCRITES A LES OFERTES DE TREBALL PER ANYS 
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3.2. PERFILS PROFESSIONALS MÉS SOL·LICITATS 

Per primer cop des del 2010 el perfil d’instal·lacions per oficina tècnica és el més sol·licitat i deixa en segon 

lloc al tècnic comercial.  

 

Segons les dades que es tenen al SOPP, fins al 2010 el perfil més sol·licitat sempre era el d’instal·lacions per oficina tècnica 

però al 2011 va despuntar el de l’enginyer/a comercial, el qual s’ha mantingut com el perfil més sol·licitat durant la resta 

d’anys fins al 2016. Podem entendre que la demanda d’aquest perfil va ser un indicador de la crisi, ja que les empreses no 

tenien prous projectes o clients i els havien d’anar a buscar. El fet és que aquest 2017 ha estat marcat per la forta pujada 

de la demanda del/la professional per instal·lacions del sector industrial i la davallada del perfil comercial. Aquest 

indicador junt amb la mantinguda publicació d’ofertes a l’alça ens demostra la remuntada del mercat de treball. 

 

 

 

OFERTES PUBLICADES DES DEL 2010 AMB ELS PERFILS MÉS SOL·LICITATS 

  2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 

Oficina tècnica: 
instal•lacions 

202 15,0% 127 9,6% 114 9,8% 54 6,5% 56 8,3% 39 5,2% 64 10,1% 114 18,3% 

Enginyer/a 
comercial 

131 9,7% 144 10,8% 141 12,1% 92 11,1% 83 12,3% 101 13,5% 95 15,0% 80 12,9% 
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El perfil d’instal·lacions per oficina tècnica 

ha estat el més sol·licitat per les empreses 

el 2017 amb un increment respecte l’any 

anterior del 59% corresponent a 75 

ofertes de treball. El segueix el perfil 

d’enginyer/a comercial amb una 

disminució mínima del 0,09%, i els 

segueixen els perfils de direcció d’obra, 

oficina tècnica per projectes mecànics, 

oficina tècnica d’automatització, 

producció i el perfil per desenvolupament 

de producte. 

 

 

 

 

 

 

Altres perfils amb tendència positiva: 

- riscos laborals 121,05% 

- medi ambient 80,0% 

- inspecció/peritatges 58,82% 

- direcció oficina tècnica 46,67% 

- oficina tècnica: 

         automatització 17,19% 

 

Altres perfils amb que han disminuït: 

 

- R+D+i - 40,43% 

- assistència tècnica -32,10% 

- postvenda -32,10% 

- logística: compres -31,43% 

- mant. de maquinària -28,26% 

Cal destacar que al 2016 per primera 

vegada des del 2007 el perfil 

d’enginyeria dedicat a la direcció 

d’obres va ocupar les primeres 

posicions dels perfils més 

sol·licitats per les empreses i aquest 

any 2017 s’han mantingut. 
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3.3. ESPECIALITATS 

L’especialitat d’energia despunta amb una pujada d’ofertes d’un 82,5%. 

A totes les ofertes de treball que es publiquen es obligatori indicar d’una a onze especialitats, o marcar l’opció “Indiferent” que 

engloba les dotze de les especialitats de les persones col·legiades a ENGINYERS BCN. 

Tots els anys trobem que l’especialitat 

més sol·licitada és la “Indiferent”, això 

passa perquè el perfil de l’enginyer/a del 

sector industrial és molt polivalent i 

engloba molts llocs de treball i diferents 

perfils professionals, per aquesta raó 

l’SOPP ha detectat que sovint les 

empreses, en funció del perfil sol·licitat, 

poden valorar més l’experiència 

professional en algun sector que no pas 

l’especialitat. 

Entre les especialitats més sol·licitades 

estan la mecànica, l’elèctrica i 

l’electrònica i automatització. Cal 

destacar l’augment d’ofertes en algunes 

especialitats com ara la demanda de 

mecatrònics, amb un increment del 

38,5% respecte l’any anterior ha pujat 45 

ofertes més de les 117 del 2016. Aquest any també s’ha detectat una forta pujada en la demanda de perfil en energia amb 

un 82,5% més d’ofertes al 2017 respecte l’any anterior, igual que tecnologies industrial que també han pujat un 47,12%. 
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COMPARATIVA D'OFERTES PUBLICADES PER ESPECIALITAT SOL·LICITADA 2017-2016

2017 2016

COMPARATIVA DE LES ESPECIALITATS SOL·LICITADES A LES OFERTES 
PUBLICADES 2017 -2016 

Especialitats 2017 2016 

Nombre d’ofertes % Nombre d’ofertes % 

Indiferent 556 41,37% 521 39,47% 

Mecànica 426 31,70% 434 32,88% 

Electricitat 347 25,82% 349 26,44% 

Electrònica Industrial i Automàtica 332 24,70% 305 23,11% 

Mecatrònica 162 12,05% 117 8,86% 

Disseny Industrial 131 9,75% 120 9,09% 

Tecnologies Industrials 128 9,52% 87 6,59% 

Energia 104 7,74% 57 4,32% 

Organització Industrial 102 7,59% 81 6,14% 

Materials 58 4,32% 45 3,41% 

Química Industrial 57 4,24% 61 4,62% 

Biomèdica 27 2,01% 20 1,52% 

Tèxtil - Tecnologia i Disseny Tèxtil 7 0,52% 10 0,76% 

*Surten més especialitats demanades que ofertes publicades perquè a cada oferta es pot sol·licitar més d'una 
especialitat per aquesta raó el percentatge s’obté a partir de les 1.344 ofertes publicades 
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3.4. UBICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL OFERTS 

El 82,66% de les ofertes publicades a ENGINYERS BCN al 2017 varen ser per a treballar a la província de Barcelona, 

i baixen considerablement les demandes per anar a l’estranger. 

El volum més elevat d’ofertes de treball publicades al Col·legi són per treballar a la província de Barcelona, repartides entre 

les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental acaparen un total de 1.111 ofertes 

de treball per la província de Barcelona amb un 82,66%. 

Cal comentar que en els últims anys han anat baixant molt les ofertes per diferents poblacions d’Espanya i sobre tot per a 

treballar a l’estranger, les quals al 2013 van ser una part important de les ofertes amb 119 ofertes corresponent a un 8,59% i 

al 2017 ha estat de l’1,34%. 

COMPARATIVA UBICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 2016-2015-2014-2013 

  2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 

Barcelonès 536 39,88% 507 38,41% 426 36,69% 287 34,70% 235 

Vallès Occidental 222 16,52% 246 18,64% 222 19,12% 178 21,52% 125 

Baix Llobregat 210 15,63% 185 14,02% 166 14,30% 69 8,34% 48 

Vallès Oriental 143 10,64% 149 11,29% 119 10,25% 71 8,59% 65 

Altres comarques 188 13,99% 180 13,64% 150 12,92% 114 13,78% 38 

Poblacions d'Espanya 27 2,01% 20 1,52% 27 2,33% 37 4,47% 44 

Estranger 18 1,34% 33 2,50% 51 4,39% 71 8,59% 119 

Total 1.344 100,00% 1.320 100,00% 1.161 100,00% 827 100,00% 674 
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3.5. RETRIBUCIONS 

Totes les empreses que fan us de la borsa de treball quan publiquen una oferta han de posar de forma obligatòria la retribució 

bruta anual mínima i una màxima. És a partir d’aquesta informació que el SOPP ha obtingut les dades estadístiques dels 

salaris oferts a les ofertes de treball publicades al 2017. Cal comentar que les empreses a l’hora de posar els salaris, en molts 

casos, indiquen salaris mínims amb la possibilitat d’acabar de negociar amb el/la candidat/a el sou, per la qual cosa s’ha de 

dir que es tracten de dades orientatives i que en cap cas són dades fidels als contractes signats entre candidats i 

empreses. 
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- RETRIBUCIONS PER PERFIL PROFESSIONAL I NIVELL D’EXPERIÈNCIA SOL·LICITAT 

En el següent quadre estan excloses les retribucions a temps parcial i col·laboracions. Només s’han tingut en compte els imports corresponents a salaris bruts anuals 

mínims i màxims de jornades completes. 

RETRIBUCIONS MITGES  PER PERFILS PROFESSIONALS I NIVELL D'EXPERIÈNCIA SOL·LICITAT A LES OFERTES PUBLICADES A ENGINYERS BCN 2017 

PERFILS 
PROFESSIONALS 

NIVELL D'EXPERIÈNCIA MITGES PER PERFILS 
PROFESSIONALS 

Retribucions 
mitjanes 

No necessària Convenient Indispensable 

Retribució 
mitja 

mínima  

Retribució 
mitja 

màxima  

Retribució 
mitja 

mínima  

Retribució 
mitja 

màxima  

Retribució 
mitja 

mínima  

Retribució 
mitja 

màxima  

Retribució 
mitja 

mínima  

Retribució 
mitja 

màxima  

Direcció general/Adjunt 
direcció 

  25.000,00 € 30.000,00 € 47.600,00 € 61.800,00 € 45.545,45 € 58.909,09 € 52.227,27 € 

Cap de projecte 22.875,00 € 25.375,00 € 32.800,00 € 37.200,00 € 32.258,15 € 39.532,61 € 31.625,00 € 38.290,91 € 34.957,95 € 

Direcció oficina tècnica 21.000,00 € 36.000,00 € 27.125,00 € 37.750,00 € 32.461,54 € 39.076,92 € 30.000,00 € 38.454,55 € 34.227,27 € 

Logística - Compres 22.500,00 € 22.500,00 € 25.800,00 € 30.200,00 € 32.333,33 € 40.066,67 € 29.954,55 € 36.227,27 € 33.090,91 € 

Biomedicina 
biotecnologia 

23.000,00 € 29.000,00 €   37.500,00 € 42.000,00 € 30.250,00 € 35.500,00 € 32.875,00 € 

Direcció d'obra 18.000,00 € 20.666,67 € 23.830,84 € 31.349,84 € 30.589,68 € 36.791,29 € 28.611,26 € 34.984,61 € 31.797,93 € 

Manteniment de 
maquinària 

24.000,00 € 27.000,00 € 24.909,09 € 30.181,82 € 31.000,00 € 37.684,21 € 28.468,75 € 34.437,50 € 31.453,13 € 

Producció 23.833,33 € 25.500,00 € 24.375,00 € 30.625,00 € 29.966,42 € 36.777,78 € 28.081,93 € 34.298,51 € 31.190,22 € 

Tècnic comercial 19.669,89 € 23.409,67 € 24.055,56 € 32.888,89 € 29.460,72 € 38.318,73 € 26.563,68 € 34.695,00 € 30.629,34 € 

Desenvolupament 
tècnic de producte 

19.671,21 € 26.150,50 € 25.053,31 € 30.155,56 € 33.233,33 € 38.370,83 € 27.293,52 € 32.768,44 € 30.030,98 € 

Responsable de 
processos 

20.000,00 € 25.000,00 € 20.744,44 € 23.744,44 € 31.782,61 € 34.956,52 € 28.415,15 € 31.596,97 € 30.006,06 € 

Administració Pública 21.381,50 € 22.631,50 € 30.960,67 € 31.159,17 € 29.686,50 € 32.433,00 € 28.790,00 € 29.708,40 € 29.249,20 € 

Assistència tècnica - 
Postvenda 

21.125,00 € 22.775,00 € 24.920,00 € 34.120,00 € 28.880,95 € 34.285,71 € 25.898,15 € 32.503,70 € 29.200,93 € 

Oficina tècnica 
Automatització 

21.049,45 € 28.601,64 € 23.980,65 € 29.529,03 € 29.296,88 € 35.718,75 € 25.843,84 € 32.067,81 € 28.955,82 € 

Patents 26.000,00 € 30.000,00 € 23.000,00 € 35.000,00 €   24.500,00 € 32.500,00 € 28.500,00 € 

Manteniment 
d'instal•lacions 

19.136,00 € 23.024,60 € 24.241,75 € 28.179,25 € 29.440,87 € 33.279,58 € 26.173,60 € 30.048,79 € 28.111,19 € 

R D I 18.518,67 € 19.685,33 € 25.166,67 € 29.166,67 € 27.901,28 € 34.349,83 € 25.512,41 € 30.515,15 € 28.013,78 € 

Qualitat 20.428,22 € 22.094,89 € 25.100,00 € 29.552,63 € 27.761,90 € 33.666,67 € 25.382,73 € 29.946,00 € 27.664,37 € 

Docència 26.909,00 € 28.367,00 € 24.696,78 € 27.252,33 € 31.830,00 € 36.830,00 € 26.349,67 € 28.750,00 € 27.549,83 € 

Oficina tècnica 
Projecte mecànic 

20.352,00 € 24.833,00 € 23.875,00 € 29.575,00 € 26.769,57 € 30.834,78 € 25.168,11 € 29.654,29 € 27.411,20 € 

Oficina tècnica 
Disseny industrial 

18.920,00 € 20.520,00 € 22.770,00 € 28.070,00 € 26.092,59 € 32.074,07 € 24.447,62 € 29.745,24 € 27.096,43 € 

Oficina tècnica 
Instal•lacions 

18.695,19 € 21.084,92 € 22.417,58 € 28.343,89 € 26.111,06 € 32.224,40 € 23.431,97 € 28.725,23 € 26.078,60 € 

Logística - Transports/ 
Magatzem 

19.000,00 € 20.000,00 € 24.811,11 € 27.477,78 € 24.666,67 € 31.000,00 € 24.330,77 € 27.715,38 € 26.023,08 € 

Organització industrial 21.500,00 € 25.500,00 € 22.285,71 € 28.000,00 € 25.333,33 € 30.333,33 € 23.400,00 € 28.600,00 € 26.000,00 € 

Energies Renovables 19.500,00 € 22.000,00 € 21.666,67 € 27.666,67 € 26.000,00 € 33.333,33 € 22.454,55 € 28.181,82 € 25.318,18 € 

Riscos laborals 20.750,00 € 21.500,00 € 22.000,00 € 25.468,75 € 25.599,17 € 28.658,33 € 23.573,29 € 26.561,84 € 25.067,57 € 

Medi Ambient 17.000,00 € 18.000,00 € 19.200,00 € 21.000,00 € 25.400,00 € 29.400,00 € 22.937,50 € 26.062,50 € 24.500,00 € 

Gestió energètica 17.935,83 € 19.435,83 € 19.900,00 € 24.900,00 € 25.500,00 € 33.625,00 € 21.275,63 € 26.442,29 € 23.858,96 € 

Consultories 
d’enginyeria 

19.760,00 € 25.360,00 € 24.181,33 € 26.666,67 € 28.000,00 € 35.000,00 € 21.296,00 € 26.328,57 € 23.812,29 € 

Inspecció/Peritatges 18.576,92 € 20.692,31 € 21.142,86 € 28.142,86 € 23.000,00 € 24.333,33 € 19.934,78 € 23.434,78 € 21.684,78 € 

Ret. mitjanes totals 20.727,15 € 24.024,41 € 24.138,28 € 29.426,42 € 29.598,55 € 35.641,86 € 26.710,00 € 32.263,05 € 29.486,52 € 

Retribucions mitjanes 
per experiència 
sol·licitada 

22.375,78 € 26.782,35 € 32.620,20 € 29.486,52 €  
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Els perfils millor remunerats l’any 2017, igual que l’any anterior, són els càrrecs de direcció com direcció general, caps de 

delegació, cap de projectes i direcció oficina tècnica. Amb uns salaris mitjans des dels 52.227,27€ fins als 34.227,27€ del 

darrer perfil indicat. 

El perfil de compres (logística) tot i patir una disminució del 31,43% en la publicació d’aquestes ofertes ha augmentat la seva 

mitjana salarial al 2017 amb una pujada del 18,73% respecte l’any anterior situant-se en els 33.090,91€. 

En el cas del perfil d’automatització va haver un augment de la demanada d’aquest perfil professional en un 17,19% d’ofertes 

i al mateix temps també s’ha detectat una millora en la mitjana salarial del 13,38% corresponent a 28.955,82€. 

Per últim caldria fer esmena del perfil del desenvolupament de producte, el qual ha tingut una tendència de millora en el últims 

anys però en aquest 2017 la seva demanda va disminuir un 13,64% i la mitjana salarial es va incrementar en un 11,36% 

equivalent a 30.030,98€. 

 

A continuació es mostra el quadre de mitjanes salarials a partir de les dades obtingudes en les ofertes publicades l’any 2017 

segons en nivell d’experiència sol·licitat 

RETRIBUCIONS MITJANES PER NIVELL D’EXPERIÈNCIA SOL·LICITAT 

No necessària Convenient Indispensable Total 

22.375,78 € 26.782,35 € 32.620,20 € 29.486,52 € 
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- COMPARATIVA RETRIBUCIONS PER PERFILS PROFESSIONALS 

RETRIBUCIONS MITJANES 

Anys 2017 2016 

Retribucions brutes anuals Mínima Màxima Mitjanes totals Mínima Màxima Mitjanes totals 

Direcció general/Adjunt direcció 45.545,45 € 58.909,09 € 52.227,27 € 44.555,56 € 57.000,00 € 50.777,78 € 

Cap de delegació 32.500,00 € 42.500,00 € 37.500,00 € 50.000,00 € 52.500,00 € 51.250,00 € 

Cap de projecte 31.625,00 € 38.290,91 € 34.957,95 € 30.515,73 € 37.805,91 € 34.160,82 € 

Direcció oficina Tècnica 30.000,00 € 38.454,55 € 34.227,27 € 35.000,00 € 45.133,33 € 40.066,67 € 

Logística: Compres 29.954,55 € 36.227,27 € 33.090,91 € 25.551,72 € 30.189,66 € 27.870,69 € 

Biomedicina/ biotecnologia 30.250,00 € 35.500,00 € 32.875,00 € 29.500,00 € 37.750,00 € 33.625,00 € 

Direcció d'obra 28.611,26 € 34.984,61 € 31.797,93 € 28.412,36 € 34.601,12 € 31.506,74 € 

Manteniment de maquinària 28.468,75 € 34.437,50 € 31.453,13 € 26.488,89 € 31.634,98 € 29.061,93 € 

Producció 28.081,93 € 34.298,51 € 31.190,22 € 26.336,84 € 31.139,47 € 28.738,16 € 

Tècnic comercial 26.563,68 € 34.695,00 € 30.629,34 € 27.240,71 € 35.705,00 € 31.472,86 € 

Desenvolupament tècnic de producte 27.293,52 € 32.768,44 € 30.030,98 € 24.226,32 € 29.708,77 € 26.967,54 € 

Responsable de processos 28.415,15 € 31.596,97 € 30.006,06 € 24.927,78 € 29.761,11 € 27.344,44 € 

Administració Pública 28.790,00 € 29.708,40 € 29.249,20 € 26.006,67 € 28.270,50 € 27.138,58 € 

Assistència tècnica/Postvenda 25.898,15 € 32.503,70 € 29.200,93 € 24.619,29 € 29.505,96 € 27.062,63 € 

Oficina tècnica Automatització 25.843,84 € 32.067,81 € 28.955,82 € 23.162,90 € 27.912,90 € 25.537,90 € 

Patents 24.500,00 € 32.500,00 € 28.500,00 € 24.165,00 € 32.706,25 € 28.435,63 € 

Manteniment d'instal•lacions 26.173,60 € 30.048,79 € 28.111,19 € 25.631,03 € 30.546,55 € 28.088,79 € 

R D I 25.512,41 € 30.515,15 € 28.013,78 € 24.001,62 € 31.763,52 € 27.882,57 € 

Qualitat 25.382,73 € 29.946,00 € 27.664,37 € 25.180,00 € 29.570,00 € 27.375,00 € 

Docència 26.349,67 € 28.750,00 € 27.549,83 € 27.139,44 € 28.028,33 € 27.583,89 € 

Oficina tècnica Projecte mecànic 25.168,11 € 29.654,29 € 27.411,20 € 23.040,18 € 29.235,62 € 26.137,90 € 

Oficina Tècnica: Disseny industrial 24.447,62 € 29.745,24 € 27.096,43 € 23.425,49 € 27.592,16 € 25.508,82 € 

Oficina tècnica Instal•lacions 23.431,97 € 28.725,23 € 26.078,60 € 21.704,36 € 26.150,53 € 23.927,45 € 

Logística: Transports/ Magatzem 24.330,77 € 27.715,38 € 26.023,08 € 26.666,67 € 32.666,67 € 29.666,67 € 

Organització industrial 23.400,00 € 28.600,00 € 26.000,00 € 23.799,31 € 28.758,31 € 26.278,81 € 

Energies Renovables 22.454,55 € 28.181,82 € 25.318,18 € 24.500,00 € 31.750,00 € 28.125,00 € 

Riscos laborals 23.573,29 € 26.561,84 € 25.067,57 € 23.495,19 € 27.209,38 € 25.352,28 € 

Medi Ambient 22.937,50 € 26.062,50 € 24.500,00 € 25.875,00 € 29.500,00 € 27.687,50 € 

Gestió energètica 21.275,63 € 26.442,29 € 23.858,96 € 23.550,00 € 28.150,00 € 25.850,00 € 

Consultories d’enginyeria 21.296,00 € 26.328,57 € 23.812,29 € 21.266,67 € 26.093,33 € 23.680,00 € 

Inspecció/Peritatges 19.934,78 € 23.434,78 € 21.684,78 € 18.916,67 € 23.416,67 € 21.166,67 € 

MITJANES TOTALS 26.710,00 € 32.263,05 € 29.486,52 € 26.738,75 € 32.314,71 € 29.526,73 € 

MITJANA 29.486,52 €   29.526,73 €   
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3.6. NIVELL D’EXPERIÈNCIA 

 

 

Durant el 2017 el volum més elevat d’ofertes, en un 51%, 

van ser les que demanaven algun tipus d’experiència  com 

a criteri “indispensable”. Comentar que en aquests casos 

podem trobar dos pols molt oposats, és a dir, una oferta 

amb demanda de més de 5 anys d’experiència perquè 

necessiten que la persona pugui responsabilitzar-se de la 

feina en molt poc temps i l’altra que l’experiència pugui ser 

d’un any, però en alguns casos que aquest any 

correspongui a una experiència de pràctiques. 

En el cas de la sol·licitud del tipus d’experiència 

“convenient” ens podem trobar amb el cas similar a 

l’anterior, és a dir, ofertes en que l’experiència just en el 

sector sigui convenient o detectar que per les funcions 

descrites caldrà experiència professional tot i que sigui en 

un altre sector. Per altra banda també ens podem trobar 

que el concepte “convenient” vulgui dir que valoraran tant 

a persones amb experiència com sense. Sempre s’ha de 

revisar bé en contingut de l’oferta de treball, la qual ens 

donarà la informació per interpretar la demanda de 

l’empresa. 
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3.7. IDIOMES ESTRANGERS DEMANATS A LES OFERTES 

 

El 2017 ve marcat per la disminució d’un 11,9% de la demanada de coneixements d’idiomes amb nivell alt. 

 

 

L’any 2017 la borsa de treball d’ENGINYERS BCN va gestionar un total de 1344, de les quals el 72,8% van demanar 

coneixements d’anglès, seguit del francès amb un 11,24% i de l’alemany amb un 7,37%. Si comparem les dades amb l’any 

anterior es poden observar baixades mínimes respecte l’any anterior en la sol·licitud d’idiomes per accedir als llocs de treball 

oferts, pel que es manté la tendència dels últims anys. 

 

 

 

 

 

 

  

En el període que es va patir la crisi, en el qual hi havien menys ofertes de treball i més persones en recerca de feina es va 

detectar un creixement notable en la demanda d’idiomes com a requisit indispensable en els processos de selecció, 

especialment l’anglès, cosa que sembla que està canviat en els últims anys. Si ens fixem en aquelles ofertes en que la 

demanda de l’anglès en un nivell alt o mitjà alt i de forma indispensable (gràfica pàg. 20 “Comparativa nivell d’idiomes sol·licitats”) 

podrem observar com el percentatge d’aquest requisit ha anat baixant des del 2013 fins ara, al 2013 un 48,9%, de les 756 

ofertes publicades aquell any, demanaven com a requisit l’anglès mitjà alt indispensable i al 2017 aquesta xifra ha baixat un 

11,9%, de tal manera que un 37% de les ofertes publicades al 2017 sol·licitaven nivell d’anglès alt indispensable. 
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COMPARATIVA DE LA DEMANDA DE L'ANGLÈS A LES OFERTES DE TREBALL AMB UN NIVELL 
ALT O MITJÀ ALT DE FORMA INDISPENSABLE

TOTAL D’OFERTES DE TREBALL 2017 
AMB REQUISIT D’IDIOMES 

Idioma 2017 % 2016 % 

Anglès 979 72,84% 1017 77,05% 

Francès 151 11,24% 147 11,14% 

Alemany 99 7,37% 124 9,39% 

Italià 10 0,74% 19 1,44% 

Portuguès 3 0,22% 14 1,06% 

Altres 4 0,30% 3 0,23% 

Total ofertes publicades 2017 = 1344 
Ofertes publicades 2016 = 

1320 
*En aquest quadre estan inclosos tots els idiomes sol·licitats sense tenir present el nivell de 
l’idioma, aquest pot ser alt o baix i indispensable o variable 
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Si volem analitzar perquè els idiomes han perdut una mica la importància que tenien fa uns anys podrem trobar resposta en 

els perfils professionals sol·licitats els últims anys. Com hem vist anteriorment al seu apartat, del 2011 al 2016 el perfil més 

sol·licitat era l’enginyer/a comercial el qual destaca la competència de comunicació, convicció, negociació i amb això els 

coneixements d’altres idiomes. Al 2017 s’ha detectat un augment considerable en les ofertes per perfils d’instal·lacions, les 

quals destaquen més pels coneixements tècnics i de normatives que no pas pels idiomes. 

Un altre indicador de la baixada de la demanda d’idiomes seria la disminució d’ofertes per l’estranger des del 2013 com es 

pot comprovar a l’apartat “3.4 Ubicació dels llocs de treball oferts” 
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PERCENTATGES DE LES OFERTES PUBLICADES DEL 2012 AL 2017 PER PERFILS:
ENGINYER/A COMERCIAL - DIRECCIÓ D'OBRES - INSTAL·LACIONS

Enginyer/a comercial Direcció d'obres Instal·lacions
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3.8. DISPONIBILITAT PER VIATJAR 

L’alta disponibilitat per viatjar deixa de ser un requisit molt demanat per les empreses durant el 2017. 

Sempre que una empresa publica una oferta a ENGINYERS BCN ha d’indicar el nivell de disponibilitat requerit pel lloc de 

treball, entre els criteris: alta, mitjana, baixa, cap o indiferent. Com es pot observar a la gràfica la demanda de disponibilitat 

alta per viatjar ha baixat per sota de la meitat en els últims 5 anys, passant d’un 33,1% del total d’ofertes publicades al 2013, 

que sol·licitaven aquest requisit, al 15,2% en el 2017. I d’altra banda els criteris de baixa o cap disponibilitat han anat 

augmentant progressivament en els últims 5 anys. El fet que el requisit de disponibilitat per viatjar per part de les persones 

candidates hagi baixat i continuï la tendència podria ser un altre indicador de la millors del mercat de treball al nostre territori. 

Cal comentar que cada empresa té el seu criteri a l’hora de demanar disponibilitat per viatjar, és a dir, pot ser que la 

disponibilitat alta correspongui a que la persona estigui disposada a moure’s a nivell de Catalunya un o dos cops per setmana. 

I que quan ens estiguin demanant disponibilitat mitjana-baixa es faci referència a que la persona haurà de marxar un cop 

l’any a la Xina durant 1 setmana. Com s’ha comentat anteriorment s’ha de revisar en context de la demanda de feina per 

saber que pot estar demanant l’empresa sol·licitant del perfil.  

  

Alta Mitjana Baixa Cap Indiferent

2013 33,1% 24,8% 19,9% 15,3% 7,0%

2014 27,6% 23,4% 26,6% 16,9% 5,4%

2015 21,9% 21,9% 28,9% 17,5% 9,8%

2016 20,2% 23,0% 28,5% 20,1% 8,2%

2017 15,2% 24,6% 29,3% 22,4% 8,5%
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COMPARATIVA DE LA DEMANDA DE LA DISPONIBILITAT PER VIATJAR A LES
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3.9. TIPUS DE CONTRACTES  

S’incrementa la contractació indefinida i baixen les contractacions a temps parcial i per obra i servei. 

Del total d’ofertes publicades al 2017 el 96,43% oferien algun tipus de contracte laboral, el volum més alt van ser els contractes 

indefinits amb un 62,62%, un increment del 10,8% més respecte al total d’ofertes de l’any anterior. Els segueixen els 

contractes temporals i d’obra i serveis amb un volum del 24,64% que, al contrari que els indefinits, han baixat un 12,38% vers 

les ofertes publicades al 2016. 

Dins dels tipus de contractes1, el contracte en pràctiques és un contracte laboral adreçat a persones nou graduades, aquestes 

poden ser contractades dins dels 5 anys posteriors a la graduació de la persona durant un període màxim de dos anys. No 

s’ha de confondre el contracte en pràctiques amb el conveni de cooperació educativa2, aquest és un conveni entre la 

Universitat-empresa i va adreçat a estudiants, de tal manera que les persones aspirants han de combinar els estudis i la feina 

fins que finalitzin la carrera o fins l’extinció del conveni amb l’empresa. Aquest 2017 el 7,67% de les ofertes publicades han 

estat per estudiants o per persones nou graduades, en el cas dels contractes en pràctiques han pujat un 22,9% respecte les 

ofertes del 2016 (11 ofertes més), en canvi les ofertes per estudiants han patit una disminució del 36,23% (25 ofertes menys). 

Cal comentar que dins del volum d’ofertes de contracte indefinit hi ha moltes que no requereixen experiència i en aquest cas 

també són ofertes per persones nou graduades, segons les dades del punt 3.6 Nivell d'experiència en el 2017 es van publicar 

252 ofertes en les quals l’experiència no era necessària. 

Finalment comentar que tot i que el perfil d’enginyer/a autònom/a pot ser comú en el sector industrial, a la borsa de treball 

d’ENGINYERS BCN només el 3,57% de les ofertes publicades van ser per perfils en exercici lliure. 

 

1Sepe http://www.sepe.es/contratos/?idioma=ca#    
2 UPC, conveni de cooperació educativa https://www.upc.edu/cce/ca/empreses-i-institucions/empreses-i-institucions#procediment  
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https://www.upc.edu/cce/ca/empreses-i-institucions/empreses-i-institucions#procediment
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INFORME ESTADÍSTIC OFERTES DE TREBALL 2017 
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