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1. SERVEI D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL

L’any 2018 el SOPP ha gestionat 1.200 ofertes 

L’equip del SOPP assessora les empreses perquè tinguin present quines són les condicions del mercat, els perfils 
més sol·licitats i també publica ofertes atractives per als nostres col·legiats. 

El SOPP ha anunciat aquest any 1.200 ofertes de treball, cosa que representa una petita baixada en el nombre 
d’ofertes publicades respecte als dos anys anteriors. En canvi, les condicions del mercat laboral han millorat 
respecte a l’any anterior. Aquest fet també es constata a través del nombre d’inscrits a les diferents ofertes de la 
Borsa de Treball, ja que, seguint amb la dinàmica dels últims anys, també ha disminuït fins a situar-se en 10,54 
inscrits per oferta, un 9,20 menys que el 2017.
 
El nombre d’empreses continua creixent, amb un augment de 274 noves companyies que fan ús de la Borsa de Treball. 
D’aquesta manera se supera la xifra de 2.000 empreses usuàries, que se situen en 2.281. Entre les que han confiat 
en nosaltres trobem COMSA, Fomento de Construcciones y Contratas, Eiffage Infrastructures, Schneider Electric, Louis 
Vuitton i Rockwell Automation, entre d’altres, cosa que confirma un any més que la nostra Borsa de Treball segueix 
sent una eina en la qual confien les empreses. Entre totes aquestes companyies donades d’alta a la plataforma, les 
enginyeries han estat les empreses amb més demanda de perfils (25,92%), seguit de les dedicades al sector dels ser-
veis empresarials (5,75%) i la construcció, com a tercer sector destacat, amb un 4,67% sobre el total de les ofertes.
 
Pel que fa als perfils professionals, el més sol·licitat a les ofertes del SOPP segueix la mateixa tònica del 2017, en 
què va destacar el d’oficina tècnica d’instal·lacions. L’any 2018 la demanda encara ha augmentat més i s’ha situat en 
el 19% (l’any passat va tenir una demanda del 15%), seguit pel de tècnic comercial, manteniment d’instal·lacions, cap 
de projecte i oficina tècnica de projecte mecànic. Cal destacar que, per primera vegada des de fa més de dos anys, el 
perfil de cap de projecte ocupa les primeres posicions, fet que ens dona una idea de la millora del mercat laboral. 

2. EMPRESES USUÀRIES

La Borsa de Treball del Col·legi continua atraient les empreses del sector, amb 276 de noves 

ENGINYERS BCN posa a disposició de les empreses del sector de l’enginyeria industrial una Borsa de Treball que 
permet cercar enginyers i enginyeres de l’àmbit industrial i els col·legiats i estudiants de grau (precol·legiats)
poden trobar ofertes destinades als perfils dels nostres col·legiats.

Durant el 2018, l’augment del nombre d’empreses s’ha situat en 276 noves companyies, fet que comporta unes 
xifres de 2.265 empreses usuàries a la Borsa de Treball si hi sumem totes les empreses d’anys anteriors.
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El servei de la Borsa de Treball, està obert a tot tipus 
d’empreses, englobades en 3 categories:

- Consultora de Recursos Humans: són les empreses 
dedicades a la cerca d’estudiants i reclutament de 
perfils del sector de l’enginyeria per empreses i 
clients (ETT, cercatalents, consultories d’enginyeria...)

- Administració pública: són els ens gestionats per mi-
tjans públics (econòmics i materials). Hi trobem els 
ajuntaments, les escoles, les universitats, les diputa-
cions, etc.

- Empreses privades: són les societats o organitzacions 
gestionades amb fons privats dels diferents àmbits 
del sector industrial: transport, química, automoció, 
tèxtil, instal·lacions...

L’any 2018 el nostre Servei d’Ocupació i Promoció Professional ha publicat 1.200 ofertes destinades als nostres 
col·legiats. Aquestes ofertes han estat publicades per 512 empreses diferents de les 3 categories mencionades an-
teriorment. D’aquestes 512 companyies, el 74,80% correspon a empreses, el 21,88% a les consultories de Recursos 
Humans i finalment el 3,32% a les administracions públiques. Si prenem com a dada totes les ofertes publicades 
i el tipus d’empresa, podem observar que les dades varien, sobretot en el cas de les consultories de Recursos Hu-
mans, ja que representen el 32,58% de les ofertes. Això és degut al fet que aquest tipus d’empreses publiquen una 
mitjana de 3,49 ofertes per companyia, mentre que l’empresa privada publica només 2,04 ofertes. 

RELACIÓ OFERTES DE TREBALL PUBLICADES EL 2018 PER TIPUS D’EMPRESA

Tipus Total ofertes publicades Total empreses Mitjana d'ofertes publicades

Empresa 780 383 2,04

Consultoria de RRHH 391 112 3,49

Administració pública 29 17 1,71

Total ofertes 1200 512 2,34

PERCENTATGE D’OFERTES PUBLICADES AL 2018 
EN FUNCIÓ DEL TIPUS D’EMPRESA*

Empresa; 
 75% 

Consultoria de Recursos 
Humans; 

22% 

Administració pública;  
33% 

Percentatge d'ofertes publicades al 2018 en funció del tipus d'empresa* 
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2.1. SECTORS DE LES EMPRESES QUE HAN PUBLICAT OFERTES L’ANY 2018

Les empreses d’enginyeria continuen a l’alça 

Totes les empreses que fan ús del nostre servei de Borsa de Treball han d’especificar el seu sector principal a 
l’hora de publicar una oferta. D’aquesta manera obtenim unes dades molt valuoses per poder fer estudis del mercat 
laboral en l’àmbit de l’enginyeria. 
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Per tant, de les dades en podem extreure que el 25,85% de les ofertes que ha publicat el nostre equip corresponen 
al sector de l’enginyeria. Comparat amb l’any anterior, el 2017, suposa un increment del 15,45% en termes relatius. 
Això demostra que el sector segueix una tendència positiva. En segon lloc, trobem les consultories de Recursos Hu-
mans, amb un 7,01% de les ofertes, seguit dels Serveis empresarials, que per primera vegada ocupa les primeres 
posicions, i Construcció, materials i obra pública en quart lloc. 

Durant els últims anys trobàvem en les primeres posicions el sector de l’automoció i auxiliar automoció, però 
aquest any ha continuat la tendència a la baixa, amb una disminució del 44,79% respecte al 2017, fet que compor-
ta que no estigui posicionat dins dels 10 primers sectors. Un cas similar el trobem en la fabricació de maquinària, 
que també tendeix a la baixa, amb un 38,41% menys i cau a la setena posició (l’any 2017 va ser el segon sector). 

Pel que fa a l’àmbit empresarial, la nostra Borsa de Treball es nodreix d’ofertes publicades per empreses, sobretot 
dels àmbits nacional i internacional, ja que entre les dues representen més del 80% de les ofertes publicades. El 
cas de les empreses d’àmbit internacional, significa que poden tenir diverses delegacions fora del territori nacio-
nal, com seria el cas de les multinacionals. Pel que fa a les nacionals, serien aquelles empreses repartides per tot 
el territori i hi presten serveis. Això ens demostra que les grans empreses confien en ENGINYERS BCN a l’hora de 
publicar les seves ofertes.

3. OFERTES DE TREBALL L’ANY 2018

El Servei d’Ocupació i Promoció Professional (SOPP) ha publicat 1.200 ofertes durant el 2018. En comparar la dada 
amb les ofertes del 2017, es detecta que han disminuït una mica. L’any 2017 la tendència ja es va veure frenada, 
ja que del 2016 al 2017 només es van publicar 16 ofertes més, mentre que del 2014 al 2016 aquesta xifra va ser 
de gairebé 500 ofertes més. En termes de mercat laboral, aquesta dada pot considerar-se com a normal després 
d’un període com el que hem viscut. Això s’explica pel fet que les empreses ara el que busquen són perfils molt 
concrets per cobrir nous llocs de treball. Per contra, les ofertes que arriben tenen millors condicions laborals i 
econòmiques, tal com veurem més endavant. En els pròxims anys podem esperar una tendència similar al 2018: 
menys ofertes però amb millors condicions i llocs de més responsabilitat. 

ÀMBIT EMPRESARIAL

Tipus 2018 % 2017 %

Internacional 493 41,08 569 42,27

Local 81 6,75 69 5,13

Nacional 518 43,17 603 44,80

Provincial 70 5,83 56 4,16

Regional 38 3,17 49 3,64
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Des que es va posar en funcionament el nou servei de cerca directa de candidats per les empreses, cada cop hi ha 
més companyies que fan ús d’aquesta nova funcionalitat, ja que és una gran eina a l’hora de trobar perfils d’enginye-
ria. Per poder fer aquesta cerca, primer els nostres col·legiats han d’activar el seu currículum com a públic, que es 
converteix en visible per a les empreses que estiguin buscant un perfil com el seu. D’aquesta mandera, les empreses 
es poden posar en contacte amb el possible candidat sense que aquest s’hagi d’inscriure directament a l’oferta. 

Durant el 2018, el 15,08% del total de les ofertes publicades han fet ús de la cerca directa de candidats, mig punt 
més que l’any 2017.

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre Total
332 333 248 287 1.200

3.1 RELACIÓ DE PERSONES INSCRITES A LES OFERTES DE TREBALL

Des de fa uns anys, el nostre equip ha notat una disminució en el nombre d’inscrits a les ofertes. Per tant, la com-
petència entre els nostres col·legiats i precol·legiats cada cop és menor a l’hora d’optar per un lloc de treball en el 
sector de l’enginyeria. 

Total	ofertes	
publicades	2018:

1200
Empreses	que	han	
fet	ús	de	la	cerca	

directa	de	
candidats:

181

Relació	d'ofertes	publicades	i	empreses	que	han	
buscat	directament	candidats

Aquest any, l’equip del SOPP ha variat el procediment a l’hora d’extreure les estadístiques sobre les persones ins-
crites a les ofertes. Per aquest motiu, les dades de l’any 2018 i les del 2017 han variat respecte a les publicades 
anteriorment
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En els anys de crisis, aquestes dades eren bastants diferents. Entre els anys 2012 i 2014 el nombre d’inscrits era 
netament superior amb més de 20 candidats inscrits per oferta. A partir d’aquí, els inscrits han anat disminuint fins 
a arribar a les xifres del 2017 i 2018, amb una mitjana del 7,04 i el 5,45, respectivament. El fet que cada cop hi 
hagi menys inscrits i el nombre d’ofertes també vagi minvant ens fa pensar que el mercat laboral s’ha recuperat i 
molts dels nostres col·legiats i precol·legiats estan treballant actualment.
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3.2. PERFILS PROFESSIONALS MÉS SOL·LICITATS

Per segon any consecutiu, el perfil d’oficina tècnica d’instal·lacions és el més sol·licitat davant del de tècnic comercial

A partir de les dades que extraiem de la Borsa de Treball, el 2017 va ser l’any en què el nombre d’ofertes que 
demanen un perfil d’oficina tècnica d’instal·lacions ocupava la primera posició davant del d’enginyer comercial, 
des del 2010. I aquesta diferència és cada cop més gran, ja que el tècnic comercial té una tendència a disminuir 
durant els darrers 3 anys i el d’oficina tècnica segueix creixent des del 2014. Aquest fet pot comportar que l’any 
vinent veiem que el perfil de tècnic comercial baixa de la segona posició després de molts anys ocupant els pri-
mers llocs. Com dèiem l’any passat, el fet que aquesta tendència continuï durant el 2018 ens indica que el mercat 
laboral s’ha recuperat després de la forta davallada que va tenir fa uns anys, ja que les empreses cada cop tenen 
més projectes i necessiten buscar nous empleats per treballar a les oficines tècniques.

OFERTES PUBLICADES

2018 % 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013

Oficina tècnica: 
instal•lacions 229 19,08 202 15,0% 127 9,6% 114 9,8% 54 6,5% 56

Enginyer/a comercial 83 6,92 131 9,7% 144 10,8% 141 12,1% 92 11,1% 83
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Perfils professionals més sol·licitats el 2018

Oficina tècnica: instal·lacions 229 17,0%

Tècnic comercial 83 6,2%

Manteniment d'instal·lacions 73 5,4%

Cap de projecte 70 5,2%

Oficina tècnica: projecte mecànic 69 5,1%

Producció 59 4,4%

Direcció d'obra 58 4,3%

Riscos laborals 48 3,6%

Assistència tècnica/Postvenda 46 3,4%

Desenvolupament tècnic de producte 45 3,3%

Altres 420 45,5%

Total 1.200 100%

Durant el 2018, el perfil d’instal·lacions per oficina tècnica ha tornat a ser el més sol·licitat per les empreses 
usuàries a la Borsa de Treball. Aquest any ha augmentat un 26,97% en termes relatius i hi ha 27 ofertes més en 
total. En segon lloc ha quedat el d’enginyer comercial, amb només el 6,92% de les ofertes publicades el 2018, i 
molt a prop el de manteniment d’instal·lacions, amb el 6,08%. A continuació trobem el de cap de projecte, oficina 
tècnica de projecte mecànic, producció i direcció d’obra. Entre els més destacats hi ha el de cap de projectes, ja 
que des del 2013 no ocupava les primeres posicions.

3.3. ESPECIALITATS

Per saber les especialitats sol·licitades a les ofertes publicades a la Borsa de Treball, totes les empreses a l’hora 
de publicar una oferta han de triar les especialitats que demanen per la feina que ofereixen. En aquest tràmit, po-
den seleccionar qualsevol de les 12 especialitats o marcar “Indiferent”, que engloba totes les especialitats, ja que 
amb qualsevol especialitat podria desenvolupar les funcions que demana l’empresa. També poden seleccionar més 
d’una especialitat, per la qual cosa el nombre d’especialitats no ha de correspondre al nombre total d’ofertes.

Any rere any, l’especialitat més demanada és “Indiferent”, ja que el perfil d’enginyer o enginyera és molt polivalent 
i poden desenvolupar moltes tasques i variades amb les competències i l’experiència adquirides durant els estudis 
i després en la vida laboral. Per aquest motiu, sovint les empreses busquen més l’experiència en un camp concret 
que no pas l’especialitat que se suposa hauria de tenir un enginyer per desenvolupar les funcions que s’ofereixen. 
Tot això queda palès amb les dades del 2018, en què l’especialitat “Indiferent” ha tornat a ser la més sol·licitada, 
amb el 41,08%.
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COMPARATIVA DE LES ESPECIALITATS 
SOL·LICITADES A LES OFERTES PUBLICADES 2018 -

2017

Especialitats 2018 2017
Ofertes % Ofertes %

Tèxtil - Tecnologia i Disseny Tèxtil 6 0,50% 7 0,52%
Biomèdica 9 0,75% 27 2,01%
Química Industrial 59 4,92% 57 4,24%
Materials 36 3,00% 58 4,32%
Organització Industrial 139 11,58% 102 7,59%
Energia 77 6,42% 104 7,74%
Tecnologies Industrials 95 7,92% 128 9,52%
Disseny Industrial 97 8,08% 131 9,75%
Mecatrònica 54 4,50% 162 12,05%
Electrònica Industrial i Automàtica 240 20,00% 332 24,70%
Electricitat 308 25,67% 347 25,82%
Mecànica 334 27,83% 426 31,70%
Indiferent 493 41,08% 556 41,37%

Entre les especialitats més demanades trobem les de Mecànica i Electricitat, amb el 27,83% i el 25,67%, res-
pectivament. Si ens fixem amb les especialitats que han variat més entre el 2017 i el 2018 trobem Mecatrònica 
i Biomèdica, amb una disminució del 62,7% totes dues. D’altra banda, les que més han despuntat aquest any han 
estat Organització Industrial, amb un increment del 52,6%, i Química Industrial. En el cas de l’Organització Indus-
trial, les empreses busquen professionals que siguin capaços de dissenyar, desenvolupar, implementar i millorar 
els sistemes integrats, tant de persones com de materials i equipaments. Aquestes persones no només tenen els 
coneixements tècnics industrials en materials i processos de fabricació, sinó que a més aporten un valor afegit en 
administració i direcció d’empreses. Per això, en aquests moments en què el mercat de treball busca llocs cada cop 
de més responsabilitat, aquesta especialitat pot arribar a ser un plus per a algunes empreses.
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3.4. UBICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL OFERTS

Durant el 2018, un 43,17% d’ofertes publicades van ser per treballar a la comarca del Barcelonès

La major part de les ofertes publicades al Col·legi van ser per treballar a la província de Barcelona, en especial a 
les comarques del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat i Barcelonès, que van concentrar el 80,58% del 
total de les ofertes, és a dir, 967.

Aquestes quatre comarques són les que amb l’entrada de la revolució industrial a Catalunya han concentrat gran 
part del teixit empresarial i industrial al nostre territori. Per això no és gens estrany que ens trobem amb aquesta 
diferència en el nombre d’ofertes.

Cal destacar que la tendència que hi havia a la baixa quant a les ofertes per a la resta d’Espanya i l’estranger es 
manté estable amb molt poques ofertes, ja que entre les dues ubicacions només representen el 3,2%, mentre que 
l’any 2017 van ser del 3,3%. 
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2018 2017 

COMPARATIVA DE LA UBICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
 (2018-2017-2016-2015-2014-2013)

2018 % 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 %
Barcelonès 518 43% 536 40% 507 38% 426 37% 287 35% 235 35%
Vallès Occidental 192 16% 222 17% 246 19% 222 19% 178 22% 125 19%
Baix Llobregat 169 14% 210 16% 185 14% 166 14% 69 8% 48 7%
Vallès Oriental 88 7% 143 11% 149 11% 119 10% 71 9% 65 10%
Altres comarques 195 16% 188 14% 180 14% 150 13% 114 14% 38 6%
Poblacions d'Espanya 14 1% 27 2% 20 2% 27 2% 37 4% 44 7%
Estranger 24 2% 18 1% 33 3% 51 4% 71 9% 119 18%
Total 1.200 1 1.344 1 1.320 1 1.161 1 827 100% 674 1
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3.5. RETRIBUCIONS

Les retribucions és una altra de les dades que les empreses han de complimentar de forma obligatòria a l’hora de 
publicar les ofertes. D’aquesta manera, l’equip del SOPP pot fer un tractament estadístic de les dades i veure quina 
evolució han mantingut les retribucions durant el 2018. Cal especificar que les retribucions que ha marcat l’empre-
sa a l’oferta, tot i ser un rang entre un mínim i un màxim brut anual, en molts casos indiquen els salaris mínims, 
ja que després es poden pactar les condicions finals segons experiència i vàlua del candidat. Al SOPP sempre 
remarquem que es tracta de dades orientatives i que en cap cas representen les condicions salarials signades als 
contractes entre les empreses i els candidats.
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Durant l’any 2018, els perfils més ben remunerats per norma general han estat els de direcció, com direcció ge-
neral, cap de delegació, cap de projecte i direcció d’oficina tècnica. Però aquest 2018 també trobem com a perfils 
més ben remunerats els de biomedicina i organització industrial. Les retribucions de tots aquests perfils amb mi-
llors condicions salarials van des dels 45.571,43 € de direcció general fins als 35.975,97 € de cap de projecte. 

De tots els perfils, el que més ha augmentat la retribució és el d’organització industrial, que, tal com hem comentat 
a l’apartat d’especialitats, és un dels més demanats. Amb un creixement del 41,71%, se situa en els 36.843,75 € de 
mitjana durant el 2018. 
  
D’altra banda, tenim el cas del perfil de logística: transports/magatzem, que, tot i la disminució d’un 55,20% en el 
nombre d’ofertes, la retribució ha augmentat un 29,88% respecte a l’any 2017.
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En el següent requadre es mostren les retribucions mitjanes segons el nivell d’experiència sol·licitat:

	-			€		

	10.000,00	€		

	20.000,00	€		

	30.000,00	€		

	40.000,00	€		

No	necessària	 Convenient	 Indispensable	

	24.447,45	€		 	29.542,99	€		 	33.756,91	€		

RETRIBUCIONS	MITJANES	2018	PER	NIVELL	
D'EXPERIÈNCIA	SOL·LICITAT	

Salaris	per	nivell	d'experiència	
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3.6. NIVELL D’EXPERIÈNCIA 

Durant el 2018, el nivell d’experiència més demanat ha correspost a “Indispensable”, amb el 47% del total d’ofertes 
publicades. Dins del nivell indispensable cal remarcar que les empreses han de publicar el nombre d’anys d’expe-
riència que volen que tingui el perfil que estan buscant. Per tant, ens podem trobar des d’ofertes d’empreses amb 
un nivell indispensable d’experiència d’un any (en què potser encara parlaríem d’algun perfil més junior amb una 
mica d’experiència, com podrien ser unes pràctiques) fins a empreses que busquen un perfil amb més de cinc anys 
d’experiència i que pugui dirigir o coordinar equips des del primer dia. Cal dir que la tendència és que les empre-
ses cada cop demanin menys l’experiència indispensable, ja que des del 2014 acumula una tendència a la baixa.

Convenient
33%

Indispensable
47%

No	necessària
20%

Nivell	 d'experiència	 sol·licitat

Convenient Indispensable No	necessària

El cas del nivell d’experiència convenient les empreses tant poden valorar perfils amb experiència com sense, però 
per determinar-ho sempre caldrà revisar les funcions de les ofertes, ja que a vegades pot passar que un cop revi-
sades ens adonem que per les funcions sembla que busquin més algú amb experiència que sense. Moltes vegades 
les empreses indiquen “Convenient” per tal de no tancar cap porta abans d’entrar a valorar els currículums, ja que 
potser hi ha algú que no té experiència en aquell sector però pot encaixar bé en el perfil. Si abans dèiem que el 
nivell indispensable era una dinàmica decreixent, amb aquest nivell d’experiència passa tot el contrari: cada any 
augmenta uns quants punts. Per exemple, del 2017 al 2018 ha augmentat del 30% al 33%.
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3.7. IDIOMES ESTRANGERS SOL·LICITATS A LES OFERTES

TOTAL D’OFERTES DE TREBALL 2018 AMB REQUISIT D’IDIOMES

Idioma 2018 % 2017 %

Anglès 783 65,25% 979 72,84%

Francès 91 7,58% 151 11,24%

Alemany 42 3,50% 99 7,37%

Italià 1 0,08% 10 0,74%

Portuguès 9 0,75% 3 0,22%

Altres 2 0,17% 4 0,30%

Total ofertes publicades 2018 = 1.200 Ofertes publicades 2017 = 1.344

Durant el 2018, de les 1.200 ofertes gestionades per l’equip del SOPP, el 77,33% de les empreses van demanar 
coneixements d’un idioma estranger, entre els quals el més sol·licitat va tornar a ser l’anglès, amb un 65,25%, 
seguit del francès (un 7,58%) i de l’alemany, amb un 3,50%. Tot i aquestes dades, cada cop les empreses demanen 
menys els idiomes estrangers, ja que, per exemple, l’any passat el 72,84% de les empreses van sol·licitar l’anglès. I 
el mateix passa amb la resta d’idiomes, que han experimentat una disminució de la demanda.

49% 49,5% 48% 44,5% 
37% 

30% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

COMPARATIVA DE LA DEMANDA DE L'ANGLÈS A LES OFERTES DE TREBALL 
EN UN NIVELL ALT O MITJÀ ALT DE FORMA INDISPENSABLE 

Aquest fet ja es va començar a detectar pel SOPP des de fa un parell d’anys, just després de la crisi. Això ve 
marcat per diversos factors: d’una banda, la demanda interna de les oficines i empreses del sector industrial ha 
augmentat els darrers anys, i de l’altra, té a veure amb el tipus de perfil sol•licitat. Abans el perfil més demanat 
era el de comercial i per anar a vendre els productes i parlar amb proveïdors les empreses buscaven un candidat 
amb diversos idiomes. Actualment, la demanda de perfils ha variat i ara el més sol•licitat és el d’oficina tècnica, 
en què es demana més un perfil tècnic per treballar dissenyant i portant projectes de tot tipus. 
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3.8. DISPONIBILITAT PER VIATJAR

Una altra de les dades que demanem a les empreses a l’hora de publicar a la nostra Borsa de Treball és la 
disponibilitat que han de tenir els candidats a l’hora de viatjar. Dins de l’oferta, l’empresa té l’opció de triar entre 
unes opcions predefinides: “Indiferent”, “Cap”, “Baixa”, “Mitjana” i “Alta”. Cal tenir en compte, però, que les empreses 
tenen els seus estàndards de disponibilitat i tot i que l’empresa marqui l’opció de baixa, pot resultar que la perso-
na seleccionada hagi de fer un viatge a l’estranger cada mes. Per contra, el fet que una altra empresa hagi marcat 
la mateixa opció pot suposar que hagi de fer un desplaçament al mes a les oficines d’un client dins de la mateixa 
comarca. Per això, sempre cal revisar tota la informació de l’oferta, ja que hi queda especificada la mobilitat que 
sol·licita.

Alta Mitjana Baixa Cap Indiferent 
2016 20,2% 23,0% 28,5% 20,1% 8,2% 
2017 15,2% 24,6% 29,3% 22,4% 8,5% 
2018 13,9% 23,1% 30,5% 25,6% 7,0% 

0,0% 
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20,0% 

25,0% 
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COMPARATIVA DEMANDA DE LA DISPONIBILITAT PER 
VIATJAR A LES OFERTES 

2016 2017 2018 

Com es pot observar al gràfic, la disponibilitat alta per viatjar continua la tendència a la baixa, ja que del 2016 
ha disminuït en gairebé 7 punts percentuals. Això és degut al canvi en el mercat laboral i a l’augment del perfil 
d’oficina tècnica davant del de comercial, un lloc de treball que en termes generals no requereix gaire mobilitat pel 
territori. D’altra banda, i d’acord amb el que hem descrit anteriorment, la disponibilitat de viatjar baixa ha aug-
mentat en els darrers 3 anys un 2%, i l’opció “Cap” més de 5 punts. La resta d’opcions no presenten cap variació 
destacable i es mantenen estables a la sèrie 2016-2018.
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3.9. TIPUS DE CONTRACTE

Segueix la tendència a l’alça de la contractació de caràcter indefinit

Durant el 2018, la Borsa de Treball d’ENGINYERS BCN ha publicat un 65,67% d’ofertes que ofereixen un contracte 
indefinit, fet que suposa un augment de gairebé el 5% respecte al 2017. D’altra banda, els contractes temporals 
han disminuït un 14,59% en relació amb el total de l’any anterior, i se situen en un 12%. 

TIPUS DE CONTRACTES 2018

Contracte indefinit 788 66%

Contracte per obra i servei 132 11%

Contracte en pràctiques 39 3%

Contracte temporal 144 12%

Contracte a temps parcial 10 1%

Contracte de relleu 5 0%

Conveni Cooperació Educativa 28 2%

Exercici lliure/Autònom 41 3%

Conveni de col·laboració pràctiques formatives 0 0%

Contracte interinatge 13 1%

TOTAL 1.200 100%

Pel que fa a les ofertes d’exercici lliure/autònom, es mantenen estables, ja que només baixa una dècima percentual. 
És a dir, no hi ha hagut cap canvi en el model laboral de contractació respecte a anys anteriors, sinó que només 
s’han incrementat les contractacions indefinides, que han dotat al mercat laboral d’una certa estabilitat. 

Dins dels diferents tipus de contractació que tenen a l’abast les empreses, el contracte en pràctiques té unes 
característiques especials i restrictives. És un contracte laboral adreçat a persones acabades de graduar, per tal de 
donar l’oportunitat de poder entrar al mercat laboral i rebre una formació per part de l’empresa per encaminar el 
seu futur laboral. Les persones només poden ser contractades dins dels 5 anys posteriors a la graduació i només 
per un període màxim de 2 anys. Aquest tipus de contracte no s’ha de confondre amb el conveni de cooperació edu-
cativa, ja que aquest està destinat a estudiants de grau o màster, pel fet que és un conveni entre la universitat i 
l’empresa contractant, de manera que les persones contractades hauran de combinar els estudis amb la feina. L’any 
2018 tant les ofertes que oferien un contracte en pràctiques com un conveni de cooperació educativa han disminuït 
un 25% i un 28%, respectivament. En el cas del contracte en pràctiques, aquesta baixada pot ser deguda al fet que 
en molts casos les empreses ja ofereixen altres tipus de contractació per a enginyers acabats de graduar, ja que 
moltes de les ofertes amb contractació indefinida no demanaven cap tipus d’experiència prèvia.  
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66%	

12%	

11%	

3%	

3%	
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 Contracte	indefinit	

 Contracte	temporal	

 Contracte	per	obra	i	servei	

 Contracte	en	pràc=ques	

 Exercici	lliure/Autònom	

 Conveni	Cooperació	Educa=va	

 Contracte	interinatge	

 Contracte	a	temps	parcial	

 Contracte	de	relleu	

COMPARATIVA	DELS	TIPUS	DE	CONTRACTES	DE	LES	OFERTES	PUBLICADES	2018	-2017	
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