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1. Presentació 
 

 La incorporació de les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) a l’activitat econòmica és un procés que porta anys en 
creixement i que pel seu caràcter transversal, s’expandeix a un nombre cada cop major de sectors d’activitat.  

 
Un punt clau per tal de garantir la incorporació de les TIC a l’activitat de cada empresa és la disposició de recursos 
humans especialitzats en TIC, amb una formació de qualitat i adaptada a les seves necessitats específiques.  

 
L’evolució recent del mercat laboral de Recursos Humans TIC dóna senyals de desajust entre els professionals disponibles i 
les necessitats de contractació per part de les empreses, però fins ara, a Catalunya, no s’ha mesurat detalladament.  

 
 La Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (en endavant, FOBSIC), que té 
com a funció principal la de proporcionar elements de referència als agents decisoris de la societat, especialment a les 
administracions públiques, en quant a la promoció de l’ús de les TIC per part de ciutadans i empreses i a l’impuls del 
sector TIC català, ha estimat necessari realitzar un estudi sobre les necessitats de recursos humans especialitzats 
en TIC i les oportunitats de formació en tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya. 

 
 En aquest context, FOBSIC ha sol·licitat al Cercle Tecnològic de Catalunya (CTECNO), l’elaboració d’un informe que 
descrigui la realitat laboral i les competències requerides dels recursos humans especialitzats en TIC a Catalunya, aportant 
informació que permeti realitzar diagnòstics quantitatius i qualitatius sobre l’estat de la qüestió dels professionals TIC. 

 
El CTECNO és una institució que treballa per a la societat civil catalana per fomentar, conjuntament amb les empreses i 
l’administració, la consolidació de la tecnologia. 

 
Per tal de portar a terme aquest estudi,la FOBSIC i CTECNO han comptat amb el suport de DEP, institut d’estudis 
sociològics amb una experiència avalada en la realització d’informes sobre la Societat de la Informació i el món de 
l’educació, la formació i el treball, per tal que porti a terme l’activitat tècnica i realitzi les diferents tasques de recerca i 
anàlisi d’informació tant quantitativa com qualitativa que permetin la consecució dels objectius de l’estudi. 
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2. Objectius 
 

 L’estudi compleix els següents objectius generals, establerts prèviament en el concurs públic:  
 

 Definir i quantificar els recursos humans especialitzats en TIC presents a la societat catalana en l’actualitat. 
 

 Quantificar i descriure les demandes empresarials de recursos humans TIC, ja satisfetes actualment, com 
previstes pels propers anys. 

 
 Mesurar el possible desajust entre la disponibilitat de recursos humans especialitzats en TIC i les 

necessitats de les empreses d’incorporar aquest tipus de professionals, tenint en compte les tendències en quant 
a formació de nous recursos humans TIC i el volum i tipus de necessitats empresarials.  
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3. Metodologia 
 

 Per tal de complir els objectius definits amb anterioritat, s’ha dissenyat una metodologia complerta per a estudi basada en 
la combinació de tècniques d’anàlisi quantitatives com qualitatives.  

 
 Així, s’ha disposat tant d’informació estadística i sociològica per tal de documentar de forma quantitativa la situació dels 
recursos humans especialitzats en TIC a Catalunya, com d’arguments de caràcter més qualitatiu que puguin complementar 
i matisar els resultats numèrics.  

 
 Les diferents tècniques utilitzades són: 

 
 Desk Research.  

 
 Entrevistes a experts. 

 
 Enquesta a empresaris. 

 
 Grups de discussió. 

 
 

 En el quadre següent s’especifiquen les principals característiques de les tècniques emprades. 
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DESK-RESEARCH 

ENTREVISTES A 
EXPERTS 

TÈCNIQUES 

ENQUESTA A 
EMPRESARIS 

GRUPS DE 
DISCUSSIÓ 

CARACTERÍSTIQUES 

TARGET: 
 Cerca de dades estadístiques per la 
definició de l’univers. 

 Cerca d’informació quantitativa i 
qualitativa sobre professionals i 
empreses TIC. 

TARGET: 
 Entrevista en profunditat a experts de 
diferents àmbits amb coneixements 
sobre el mercat laboral TIC. 

PARTICIPANTS: 
 12 entrevistats. 

PERFILS: 
 Col·legis professionals: 3 entrevistes 
 Àmbit empresarial: 2 entrevistes 
 Patronals: 3 entrevistes 
 Àmbit acadèmic: 2 entrevistes 
Àmbit públic: 2 entrevistes 

TARGET: 
 Enquesta a responsables de recursos 
humans, directors o gerents. 

 Tipologia d’empreses: 
 Empreses d’1 o més assalariats. 
 Empreses amb recursos humans 

especialitzats en TIC. 
MOSTRA: 

 200 empreses. 

PERFILS: 
 Empreses del sector TIC: 100 enquestes 
 Empreses d’altres sectors  
amb professionals TIC: 100 enquestes 

TARGET: 
 Grups de discussió de responsables de 
recursos humans, directors o gerents. 

 Tipologia d’empreses: 
 Empreses d’1 o més assalariats. 
 Empreses amb recursos humans 

especialitzats en TIC. 
GRUPS: 

 3 grups amb perfils diferents. 

PERFILS: 
 Empresaris del sector TIC: 8 participants 
 Empresaris d’altres sectors  
amb professionals TIC,  
micro i petita empresa: 8 participants 

 Empresaris d’altres sectors  
amb professionals TIC,  
mitjana i gran empresa: 8 participants 
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3.1. Enquesta a Empreses amb Recursos Humans especialitzats en TIC 

 
 Les principals especificacions de l’enquesta realitzada es plasmen en la fitxa tècnica: 
 

FITXA TÈCNICA 
• Àmbit: Catalunya 

• Univers: Empreses catalanes amb professionals TIC.  
 
• Dimensió de les submostres:  

 

 100 entrevistes a empreses del sector TIC. 
 100 entrevistes a empreses d’altres sectors d’activitat amb professionals TIC. 

• Mètode de recollida de la informació: Entrevista telefònica assistida per ordinador (mètode CATI), mitjançant 
qüestionari estructurat. 

• Procediment de mostreig: Mostreig aleatori estratificat.  
 
• Quotes:  

 
A la submostra d’empreses del sector TIC s’han establert quotes segons grandària de l’empresa i territori. 
A la submostra d’empreses d’altres sectors les quotes s’han definit a partir del sector d’activitat i el territori. 

 

• Afixació: No proporcional. 

• Error mostral: El marge d’error per dades globals al grup d’empreses del sector TIC és de ± 9,87, suposant p=q=0,5 i 
amb un nivell de confiança del 95,5% (2 sigmes). El marge per les empreses no TIC amb professionals TIC, només pot 
estimar-se aproximadament i estaria entorn a ± 9,99. 

• Període del treball de camp: Del 25 de febrer al 14 de març de 2008. 
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4. L’objecte d’estudi: professionals i empreses 
 

 El concepte de professionals TIC i d’empreses del sector TIC varia en funció dels criteris utilitzat, per això cal establir quin 
és el punt de partida a partir del què s’ha desenvolupat aquest estudi. 

 
4.1. Delimitació dels professionals TIC 
 

 En primer lloc, s’han tingut en compte el nivell d’habilitats en TIC (segons han estat definides pel CEPIS) requerit per 
classificar a un professional com especialitzat en TIC. El nivell d’habilitats considerat és: 

 
 ICT practitioner skills o habilitats de professionals especialitzats en TIC. 

Definides com les habilitats requerides per tal d’investigar, desenvolupar i dissenyar, gestionar, produir, consultar, 
realitzar màrqueting, vendre, integrar, instal·lar i administrar, mantenir, recolzar i oferir servei dels sistemes TIC. 

 
 En segon lloc, s’han considerat les especialitats que poden incloure professionals TIC. 

 
El nucli central està constituït per: 
 

 La informàtica. 
 Les telecomunicacions. 

 
En sentit ampli, es poden incloure considerar dues especialitats més ja que impliquen unes habilitats o coneixements 
específics de les TIC: 
 

 L’electrònica. 
 El món audiovisual. 

 
 A partir d’aquesta conceptualització dels recursos humans especialitzats en TIC s’han definit: 

 
• Les titulacions que permeten obtenir un coneixement acadèmic en TIC. 
• Les ocupacions TIC. 
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A. Delimitació a partir de la formació acadèmica i professional 
 

 La delimitació dels ensenyaments TIC s’ha realitzat a partir dels estudis d’informàtica, telecomunicacions, electrònica i 
audiovisuals corresponents als següents nivells: 

 
• Les titulacions universitàries, incloent: 
 

 Enginyeries o llicenciatures. 
 Enginyeries tècniques o diplomatures 

 
• La formació professional, incloent: 
 

 Cicles formatius de grau superior. 
 Cicles formatius de grau mig. 

 
 
B. Delimitació a partir de les ocupacions 
 

 La delimitació de les ocupacions TIC s’ha realitzat a partir de la Classificació Catalana d’Ocupacions (CCO-94) seleccionant 
aquelles relatives a les branques d’Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica. Les professions del camp de les 
Audiovisuals i la Multimèdia no han estat considerades en el marc d’aquest estudi. 
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4.2. Delimitació de les empreses contractants de recursos humans TIC 
 
A. Empreses del sector TIC 
 
A.1. Segons activitat 
 

 La definició de sector TIC utilitzada en aquest estudi engloba les següents activitats. (entre parèntesis s’indica el nombre 
d’empreses a Catalunya segons el DIRCE 2007): 

 
 

 
 
 
 

SECTOR TIC 
(9.412 empreses) 

INDÚSTRIES 
MANUFACTURERES 

(609 empreses) 

SERVEIS 
(8.803 empreses) 

 

FABRICACIÓ D’EQUIPS 
INFORMÀTICS 

(CNAE-30) 

(260 empreses) 
 

FABRICACIÓ DE MATERIAL 
ELECTRÒNIC, D’EQUIPS I 

APARARELLS DE RÀDIO I TV 
(CNAE-32) 

(349 empreses) 
 

TELECOMUNICACIONS 
(CNAE-642) 

(623 empreses) 
 

ACTIVITATS 
INFORMÀTIQUES 

(CNAE-72) 

(8.180 empreses) 
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A.2. Segons grandària 
 

 El 59,8% de les empreses TIC catalanes no té assalariats. De les restants 3.786 empreses del Sector TIC amb 
assalariats, el 84,7% té menys de 10 treballadors, mentre que només el 2,9% són empreses de 50 o més treballadors 

 
Taula 1. Nombre d’empreses del Sector TIC a Catalunya. DIRCE 2007. Per grandària de l’empresa 

 

 
Empreses1 

 
Nombre 

 
 

% 

% sobre 
empreses TIC 

amb assalariats 
(3.786) 

Sense assalariats 5626 59,8 .. 
D'1 a 9 assalariats 3206 34,1 84,7 
De 10 a 49 assalariats 469 5,0 12,4 
De 50 a 99 assalariats 58 0,6 1,5 
De 100 a 499 assalariats 46 0,5 1,2 
De 500 o més assalariats 7 7 0,2 
Total 9.412 100 100 
Font: INE: Directori Central de Empreses 2007 
1 La delimitació del nombre d’empreses s’ha efectuat a partir del CNAE-93 segons codis d’activitat a 3 dígits.  
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A.3. Evolució 
 

 Des de 1999 es constata un augment considerable del pes de les empreses del Sector TIC en el total de l’economia 
catalana, passant del 0,9% a l’1,5%. Tot i que el nombre absolut d’empreses TIC ha augmentat any rere any, des del 
2005, el pes relatiu en el total d’empreses catalanes s’ha estabilitzat en l’1,5%. 

 

 
Font: Elaborat a partir de dades de l’INE: Directori Central de Empreses 2007 

 

 
 
 
 

Evolució del nombre d'empreses del Sector TIC a Catalunya

9.412

4.295 4.478
4.762

5.254

7.600
7.094

8.377
8.662

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0,9         0,9          1,0         1,0        1,3        1,4         1,5          1,5        1.5 

Nombre d’empreses 

% sobre el total 
d’empreses 

Any 
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B. Empreses d’altres sectors 
 

 L’estimació realitzada situa en 33.912 el número d’empreses d’altres sectors que ocupen professionals TIC a Catalunya. El 
procediment seguit per arribar a aquesta estimació es detalla a continuació: 

 

529.730  
empreses no TIC 

(corresponents a les seccions CNAE-93 
inclosos en l’Enquesta INE sobre ús TIC 

a les empreses) 

274.753  
empreses no TIC 
sense assalariats 

(que per tant no poden tenir 
professionals especialitzats 

en TIC contractats) 

86,7% de les 
empreses no TIC  

no ocupen professionals 
TIC 

254.977 
empreses no TIC amb 

1 o més assalariats 

13,3%(*) de les 
empreses no TIC 

ocupen professionals 
TIC 

(*) CALCULAT A PARTIR DE LA RESTA: 
14,8% (pes de les  empreses que ocupen professionals TIC) 
- 1,5% (pes de les empreses del sector TIC) 
13,3% (pes de les empreses no TIC que ocupen 

professionals TIC) 

33.912  
EMPRESES NO TIC  

QUE OCUPEN 
PROFESSIONALS TIC 
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C. Empreses amb professionals TIC 
 

 A partir de les estimacions anteriors, es considera que, a Catalunya, hi ha entorn a 43.300 empreses amb 
professionals TIC, bé del sector TIC, o bé d’altres sectors d’activitat que contracten professionals TIC analitzats en 
l’Encuesta sobre uso de las TIC en las empresas y Comercio Electrónico 2006-07 INE.  

 
 

 

EMPRESES AMB 
PROFESSIONALS TIC 

(43.324 empreses) 

SECTOR TIC 
(9.412 empreses) 

 

ALTRES SECTORS 
(33.912 empreses) 

 

PROFESSIONALS 
AUTÒNOMS DEL 

SECTOR TIC 

(5.626 empreses) 
 

 

EMPRESES DEL SECTOR 
TIC AMB 1 o MÉS 

ASSALARIATS 

(3.786 empreses) 
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RESUM: QUANTIFICACIÓ DE LES EMPRESES QUE OCUPEN PROFESSIONALS ESPECIALITZATS EN TIC A 
CATALUNYA L’ANY 2007 

 
 5.626 PROFESSIONALS AUTÒNOMS DEL SECTOR TIC.  

 

 3.786 EMPRESES DEL SECTOR TIC AMB 1 O MÉS ASSALARIATS. 
 

 33.912 EMPRESES D’ALTRES SECTORS D’ACTIVITAT (NO SECTOR TIC) AMB PROFESSIONALS TIC.1 
 

 EN TOTAL: 43.300 EMPRESES AMB PROFESSIONALS TIC A CATALUNYA. 
 

 PES TOTAL: LES EMPRESES AMB PROFESSIONALS TIC REPRESENTEN EL 7,1% DEL TOTAL DE LES EMPRESES. 
 
 

 

                                             
1 S’ha de tenir en compte que aquesta xifra no contempla les empreses amb professionals especialitzats en TIC dels sectors d’activitat no inclosos a l’enquesta sobre ús de 
les TIC per part de les empreses de l’INE (agricultura, extracció de matèries primes (amb excepció del petroli), educació, activitats sanitàries, activitats de sanejament 
públic, activitats associatives, serveis personals, i activitats recreatives (exceptuant el 92.1 i 92.2 que sí s'inclouen)). 
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5. Panorama actual dels recursos humans especialitzats en TIC 
 

 Es pot concebre el mercat laboral de recursos humans especialitzats en TIC com la suma de dos grups: 
 

• La força laboral ocupada a les empreses. 
 

• Els nous recursos humans egressats del sistema acadèmic que, periòdicament, s’incorporen al mercat 
laboral.  

 
 

 Cal esmentar que ens els apartats següents la informació que es presenta, al menys que hi hagi una especificació 
alternativa expressa, es refereix a: 

 

• Recursos Humans ocupats TIC: Professionals ocupats en les ocupacions d’Informàtica, Telecomunicacions i 
Electrònica, presentades anteriorment. Per tant, la informació no contempla els professionals del camp de la 
Multimèdia i les Audiovisuals. 

 

• Empreses del Sector TIC: empreses corresponents a les activitats CNAE 30, 32, 642 i 72. Quan es presenten 
dades de l’enquesta realitzada en el marc d’aquest estudi i extrapolacions que s’hi deriven, com la demanda de 
professionals TIC, es refereix a empreses TIC amb al menys un assalariat. 

 

• Empreses d’altres sectors d’activitat amb professionals TIC: el conjunt format per aquelles empreses amb al 
menys un professional TIC contractat que no siguin del sector TIC (CNAE 30, 32, 642 i 72) i que es dediquen a la 
resta de branques d’activitat amb l’excepció de: l’agricultura, l’extracció de matèries primes (amb excepció del 
petroli), l’educació, les activitats sanitàries, les activitats de sanejament públic, les activitats associatives, serveis 
personals, i les activitats recreatives (amb l’excepció del 92.1 Activitats cinematogràfiques i de vídeo i del 92.2 
Activitats de ràdio i televisió, que sí s’inclouen). Per tant, quan es presenten dades extretes de l’enquesta realitzada 
en el marc d’aquest estudi i informació extrapolada, com la demanda de professionals TIC, no es contempla la part 
corresponent a les empreses dedicades a aquestes branques d’activitats excloses. 
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5.1. Recursos humans especialitzats en TIC al mercat de treball: quantificació i perfil 
 

A. Quantificació de la força laboral TIC al mercat de treball 
 
A.1. Nombre d’ocupats TIC 
 

 Per quantificar la força laboral de professionals TIC es parteix de la selecció d’ocupacions presentades a l’apart 4.1. La 
principal font disponible per tal de quantificar el nombre d’ocupats especialitzats en TIC és l’Enquesta de Població Activa 
(EPA) que realitza periòdicament l’INE. Aquesta font, però, no permet calcular la xifra exacta de professionals TIC ocupats 
i ha de ser complementada i matisada a partir d’altres fonts:  

 

 Dades de titulats universitaris i de formació professional en Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica, i en les 
àrees d’enginyeries de ciències físiques i químiques. 

 
 Dades d’ocupats especialitzats en TIC a les empreses catalanes que no tenen una titulació universitària TIC ni un cicle 

formatiu TIC, a partir de l’enquesta d’aquest estudi. 
 

 Subgrups a 4 dígits de la CCO-94 que són i no són ocupacions especialitzats en TIC. 
 

 Recursos Humans de Ciències i Tecnologia estrangers. 
 

 
 A partir de les diferents informacions es pot acotar l’interval més probable en què se situarà el nombre total de recursos 
humans especialitzats en TIC, de les àrees d’Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica. L’interval es defineix a partir 
d’una estimació mínima i una estimació màxima. 
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 En una primera estimació el nombre de recursos humans especialitzats en TIC l’any 2007 a Catalunya se 
situaria entre: 

 

• 92.000 ocupats TIC. 
• 136.000 recursos humans especialitzats en TIC 

 
 L’estimació mínima de 92.000 ocupats es deriva de les dades de persones ocupades en TIC segons l’EPA 2007. En aquest 
cas és possible afinar més l’estimació a partir de: 

 

 Incloure els professionals amb formació especialitzada TIC que, per la feina desenvolupada, no s’han 
classificat en categories d’ocupacions TIC definides segons aquest estudi (per ex.: els professors d’universitat 
de carreres TIC). 

 
 L’estimació màxima de 136.000 recursos humans especialitzats en TIC prové de la relació d’ocupats segons l’EPA i dels 
egressats en formació TIC segons el DIUE. Aquesta estimació pot afinar-se a partir de: 

 

 Incloure els professionals amb formació especialitzada en Informàtica que, per la feina desenvolupada, no 
s’han classificat en categories d’ocupacions TIC definides segons aquest estudi (per ex.: els professors 
d’universitat de carreres informàtiques). 

 Excloure els professionals de Telecomunicacions i Electrònica inactius o en l’atur. 
 Excloure els professionals de Telecomunicacions i Electrònica que treballen fora de Catalunya. 

 
 Tenint en compte les anteriors correccions s’obté una estimació més afinada que situa el nombre de recursos humans TIC 
entre: 

 

• 99.000 ocupats TIC. 
• 131.000 ocupats TIC. 

 
 

 D’ara endavant i per tal de fer les estimacions que es considerin adients, es prendrà com a xifra operativa: 115.000 
ocupats TIC, en Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica. 

 
 En el quadre de la pàgina següent s’explica aquest procés d’estimació de manera gràfica. 
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Estimació Menor*: 
 

92.000 ocupats en TIC  
(Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica) 

 
*Font: Dades EPA (ocupats) 

Estimació Major*: 
 

136.000 RRHH TIC  
(Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica) 

 
*Font: Dades EPA (ocupats) i DURSI (egressats) 

PROCÉS DE CORRECCIÓ ESTIMACIÓ A  
GROSSO MODO 

ESTIMACIÓ  
AFINADA 

Inclusió professionals 
ocupats en altres 
ocupacions TIC Estimació Menor: 

 
99.000 ocupats en TIC  

(Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica) 
 

Estimació Major: 
 

131.000 ocupats en TIC  
(Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica) 

 

Inclusió professionals 
ocupats en altres 

ocupacions Informàtica 

Exclusió RRHH 
Telecos i 
Electròn. 
aturats i 
inactius  

Exclusió RRHH 
Telecos i 

Electròn. que 
treballen fora 
de Catalunya 

Estimació Operativa: 
 

115.000 ocupats TIC  
(Informàtica, Telecomunicacions i 

Electrònica) 
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A.2. Pes dels ocupats TIC en el total de l’economia catalana 
 

 Els ocupats en TIC de les àrees d’Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica, que s’ha estimat en 115.000 
persones l’any 2007, representen el 3,27% del total de població ocupada a Catalunya.  

 
 Segons dades de l’enquesta, el pes dels professionals TIC en el total de la plantilla és del 71,4% a les empreses 
del sector TIC i del 2,5% a les empreses d’altres sectors que tenen algun professional TIC, valor aquest últim més 
semblant al del total de l’economia. 

 
 Segons l’EPA la població ocupada a les empreses del Sector TIC l’any 2007 era de 84.000 persones. Aplicant el valor 
estimat anterior (71,4%), 60.100 aproximadament serien professionals especialitzats en TIC.  

 
Taula 2. Ocupats al Sector TIC total i especialitzats en TIC. Catalunya, 2006 i 2007 

 

 2006 2007 

 
Persones ocupades al sector TIC segons CCAE-93 

 
Número 
Ocupats 
(milers) 

 
Estimació 

ocupats que 
són 

professionals 
TIC 

(milers) 

 
Número 
Ocupats 
(milers) 

 
Estimació 

ocupats que 
són 

professionals 
TIC 

(milers) 

Sector TIC2
 85,8 61,3 84,2 60,1 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE, i estimació pròpia a partir de l’enquesta realitzada 

                                             
2 Inclou: 

300 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics 721 Consulta d'equip informàtic 
321 Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics 722 Consulta aplicacions informàtiques i subministrament programes informàtica 
322 Fabric. de transmissors radiodifusió i tv i aparells per a radiotelefonia 723 Processament de dades 
323 Fabric. aparells de recepció, gravació i reproducció so i imatge 724 Activitats relacionades amb bases de dades 
642 Telecomunicacions 725 Manteniment i reparació màq. oficina, comptabilitat i equip informàtic 
 726 Altres activitats relacionades amb la informàtica 
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A.3. Evolució dels ocupats TIC 
 

 L’evolució interanual de la població ocupada en TIC, segons l’aproximació metodològica i la font utilitzada, oscil·la entre un 
decreixement de l’1,2% i un augment del 2,75% entre 2006 i 2007. En conjunt, per tant es podria pensar que en els 
darrers dos anys s’ha donat una tendència a l’estabilització en el nombre de professionals TIC ocupats. 

 
A.4. Atur i inactivitat dels recursos humans TIC 
 

 La taxa d’atur i d’inactivitat entre els professionals TIC és inferior a la general, segons indiquen les dades 
disponibles de 2005 ofertes per l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) i les opinions 
aportades pels experts entrevistats. 

 
 Segons l’Enquesta d’Inserció laboral de 2005 dels graduats universitaris que realitza periòdicament l’AQU, la taxa 
d’inactivitat dels titulats en especialitats TIC desprès de 4 anys de la finalització dels estudis estaria entorn a 2,1% i 
l’atur se situaria entre el 3,0% en el cas dels titulats universitaris superiors en ensenyaments TIC i el 4,4% 
pels titulats universitaris tècnics TIC. 

 
 

Taula 3. Situació laboral dels titulats universitaris en ensenyaments TIC. Catalunya. Situació l’any 2005 de la 
Promoció graduada el 2001 

Ensenyaments Ocupat (%) 
Aturat amb 

experiència (%) 
Aturat sense 

experiència (%) 
Inactius (%) 

Total "Informació i Comunicació"* 94,9 2,4 0,5 2,2 

Total "Tècnica Informació i Comunicació"** 93,6 3,7 0,7 2,1 

Total Titulats Universitaris Promoció 2001 90,2 4,1 0,7 5,0 

Font: AQU: Enquesta Inserció Laboral 2005 dels graduats universitaris. Promoció 2001 
*Inclou E. Informàtica, E. Telecomunicacions i E. Electrònica 
**Inclou E. Tècnica Informàtica de Gestió. E. Tècnica Informàtica de Sistemes, E. Tècnica Telecomunicacions, E. Tècnica Telecomunicacions- Sistemes 

Telecomunicacions,  E. Tècnica Telecomunicacions- Sistemes Electrònics, E. Tècnica Telecomunicacions- So i imatge, E. Tècnica Telecomunicacions- Telemàtica 
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RESUM: QUANTIFICACIÓ DE LA FORÇA LABORAL TIC AL MERCAT DE TREBALL 
 

 ESTIMACIÓ DEL NOMBRE OPERATIU D’OCUPATS ESPECIALISTES EN TIC: 115.000 ocupats 
 

 PES DELS OCUPATS ESPECIALISTES EN TIC EN EL TOTAL DE L’ECONOMIA CATALANA: 3,27% 
 

 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’OCUPATS ESPECIALISTES EN TIC DARRER ANY: ESTABILITZACIÓ (probable) 
 

 ÍNDEX D’OCUPACIÓ DELS PROFESSIONALS TIC: ELEVAT (en titulats universitaris entorn al 94%) 
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B. Perfil de l’ocupació dels recursos humans especialitzats en TIC 
 

B.1. Recursos humans especialitzats en TIC segons les característiques de les empreses 
 
B.1.1 Sector d’activitat 

 

 A partir de l’estimació operativa, prèviament documentada, de 115.000 ocupats TIC l’any 2007, les dades de població 
ocupada a les empreses del Sector TIC, i extrapolant les dades obtingudes a l’enquesta, es pot analitzar el tipus d’empresa 
on se situen aquests professionals. 

 
 S’estima que, aproximadament, el 52,3% dels professionals especialitzats en TIC està ocupats a les empreses 
del Sector TIC (60.100 professionals) i el 47,7% a empreses d’altres sectors d’activitat a Catalunya (54.900). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Estimació elaborada a partir de l’enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 

Distribució dels ocupats especialitzats en TIC 
per sector d'activitat.

Resta de 
Sectors
47,7%

Sector TIC
52,3%

Base 115.000 
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 Les fonts disponibles més recents ofereixen una visió sobre el nombre de professionals TIC que treballen a cadascuna de 
les diferents branques d’activitat de les empreses que no pertanyen al Sector TIC.  

 
 Val a dir que les dades aportades per aquests informes són parcials ja que o bé es limiten a titulats universitaris o bé 
només inclouen aquells enginyers de telecomunicacions col·legiats. Tenint en compte aquestes precisions, les branques 
d’activitat d’altres sectors (no TIC) que, segons aquests informes, acumulen més professionals TIC són els 
serveis a les empreses, la indústria i la construcció i el món de l’educació, la recerca, la sanitat i l’assistència 
social. 

 
 

Taula 4. Percentatge de recursos humans TIC ocupats segons branca 
d’activitat 

Distribució dels professionals a 
les empreses no TIC (%) 

Branques d’activitat  
més representades 

AQU (2005) 
Titulats TIC 
universitaris 

promoció 2001 

PESIT IV (2004) 
Enginyers 

telecomunicacions 
col·legiats 

Serveis a empreses 27,8 4,4 
Indústria i Construcció 21,2 21,2 
Educació, cultura i recerca, sanitat 
i assistència social 

20,0 20,4 

Institucions financeres, 
d’assegurances i immobiliàries 

8,2 10,6 

Administració pública, seguretat 
social i defensa 

9,1 3,5 

Comerç 3,4 1,8 
Mitjans comunicació 2,1 4,4 

Font: Elaboració de l’Institut DEP a partir de l’AQU: Enquesta Inserció Laboral 2005 dels 
graduats universitaris. Promoció 2001 i del PESIT IV 
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Base 60.100 

Distribució dels ocupats especialitzats 
en TIC al sector TIC per grandària 

d'empresa

Autònoms TIC
9,5%

De 50 i més
63,1%

De 10 a 49
10,7%

D'1 a 9
16,7%

B.1.2 Grandària de l’empresa 
 
 

 Els resultats de l’enquesta permeten estimar la 
distribució per grandària d’empresa dels 
professionals TIC que treballen al sector TIC. El 
63,1% es troba ocupat per empreses de 50 i 
més treballadors, mentre que les empreses d’1 
a 9 treballadors ocupen el 16,7% i les de 10 a 
49 treballadors el 10,7%. Un 9,5% dels 
professionals TIC al sector TIC són autònoms. 

 
Font: Estimació elaborada a partir de l’enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 

 
 

 La distribució dels professionals TIC per grandària de l’empresa, tant a les empreses del sector TIC com a les empreses 
d’altres sectors que ocupen professionals TIC, només es pot conèixer parcialment. En el cas dels enginyers de 
telecomunicacions aproximadament 8 de cada 10 estan ocupats a empreses de més de 50 treballadors segons l’informe 
PESIT IV. 

 
Taula 5. Distribució dels professionals TIC segons grandària de l’empresa 

 

Grandària de 
l’empresa  

PESIT IV (2002) 
Enginyers 

telecomunicacions 
col·legiats 

PESIT IV (2004) 
Enginyers 

telecomunicacions 
col·legiats 

D’ 1 a 10 3,7 4,4 
D’ 11 a 50 11,4 13,3 
De 50 o més 82,3 82,2 
Ns/Nc 2,6 -- 
Base 808 317 

Font: PESIT VI. Sisena edició sobre els Escenaris Professionals de L’Enginyer de Telecomunicació. 2005 
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Distribució dels professionals especialitzats 
en TIC per demarcació, Catalunya, 2006

Lleida
2,0%

Girona
4,3% Tarragona

4,6%

Barcelona
89,1%

 

B.1.3 Territori 
 

 La demarcació de Barcelona concentrava l’any 2006 entorn el 89,1% dels ocupats TIC segon l’estudi realitzat per Penteo 
Research. La resta de demarcacions ocuparien el 10,9% restant. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Penteo Research. El mercat de les tecnologies de la Informació i la 
Comunicació a Catalunya: 2007-2010, amb dades d’AETIC; Idescat i INE  
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B.2. Perfil acadèmic dels recursos humans especialitzats en TIC 
 

 El perfil de llicenciat o enginyer en carreres TIC representa, aproximadament, el 40% del total d’ocupats TIC. 
Els diplomats i enginyers tècnics TIC tenen un pes entorn al 25%, i els titulats en FP proper al 18%. 

 

 Cal destacar que el 9,0% dels professionals que desenvolupa funcions TIC a les empreses del Sector no té una formació 
especialitzada en TIC o oficialment reconeguda, percentatge que assoleix el 24,6% quan es s’analitzen les empreses 
d’altres sectors amb professionals TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 

Distribució dels professionals TIC per perfils acadèmics
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B.3. Càrrecs i tasques desenvolupades 
 

 Els càrrecs tècnics són els més freqüents. A les empreses del sector TIC constitueixen el 73,8% dels 
professionals TIC contractats i el 59,7% a les empreses d’altres sectors amb professionals TIC.  

 
 Entre el 8,2% i el 14,4% dels professionals TIC empleats ocupen càrrecs directius. Els comandaments intermitjos 
representen aproximadament l’11% i el personal en el nivell operatiu varia entre el 4,7 i el 12,4%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Font: Enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 

 

Distribució dels professionals TIC al sector TIC i a empreses d'altres sectors 
per càrrec desenvolupat
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 Tant a les empreses del sector TIC com a les empreses d’altres sectors que ocupen a professionals TIC, el disseny i la 
implantació de sistemes i aplicacions informàtiques és la tasca a la qual un major percentatge de treballadors 
es dedica, amb gairebé el 40% de tots els professionals. 

 
 A diferència de les empreses d’altres sectors, les operacions de telecomunicació prenen un lloc destacat a les empreses del 
sector TIC amb el 25,1% dels ocupats desenvolupant-les. 

 
 Les tasques d’assessorament 
tecnològic i consultoria en solucions 
TIC són portades a terme per, 
pràcticament, 1 de cada 5 
professionals TIC, tant a les 
empreses del sector TIC com a la 
resta d’empreses. 

 
 

Taula 6. Percentatge de professionals TIC que es dediquen a cada 
tipus de tasca a cada submostra. Enquesta Catalunya 2008 

Tasques 

% de 
professionals a 
les empreses 
del sector TIC 

% de 
professionals a 
les empreses 

d’altres sectors 
(no TIC) 

Disseny i implantació de sistemes i 
aplicacions informàtiques 

39,5 38,3 

Operacions de telecomunicació 25,1 7,2 
Assessorament tecnològic i 
consultoria en solucions TIC 

19,9 21,1 

Atenció i suport a usuaris o help-
desk 

13,0 10,3 

Manteniment d'operació d'equips 
informàtics 

9,4 7,1 

Investigació i desenvolupament, 
disseny de productes 

9,4 3,6 

Administració i operacions de 
telecomunicació i hardware 

4,4 2,7 

Administració de sistemes de 
telecomunicació 

2,8 2,1 

Tasques polivalents 12,1 23,8 
Font: Enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 
*RESPOSTA MÚLTIPLE 
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B.4. Condicions laborals 
 

 Entre el 70% i el 80% dels professionals TIC gaudiria de contractes fixos, segons les dades aportades per l’AQU i 
l’estudi PESIT IV. 

 
 Es preveu un predomini majoritari de la jornada completa. Així ho indiquen les dades a nivell d’Espanya aportades 
per l’Observatorio Industrial de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 2005-2006, en què prop 
del 95% dels professionals TIC treballava a temps complet. 

 
 Quant als salaris, en promig, els professionals de les telecomunicacions, la informàtica i l’electrònica que ocupen càrrecs 
de: 

 

• Directiu: cobrarien entre 56.100 i 70.600 euros 
• Comandament intermig: tindrien sous entre a 29.800 i 35.000 euros. 
• Tècnic: percebrien retribucions entre 18.400 i 22.400 euros. 
 
Cal destacar les considerables diferències salarials entre homes i dones que existeixen especialment per a alguns 
càrrecs. La major desigualtat es troba entre els homes i dones que ocupen càrrecs tècnics de telecomunicacions, on una 
dona cobra només el 82,4% de la remuneració d’un home.  

 
Taula 7. Retribució mitjana anual dels professionals TIC per nivell de responsabilitat, sexe i activitat. Espanya, 
2007 
 

Directius Càrrecs intermitjos Tècnics 
Tipus d’activitat  

Home Dona 
Retribució % 
dona/home 

Home Dona 
Retribució % 
dona/home 

Home Dona 
Retribució % 
dona/home 

Telecomunicacions 70.583 62.328 88,3 35.003 31.569 90,2 21.371 17.606 82,4 
Informàtica, Electrònica 65.463 56.143 85,8 31.332 29.826 95,2 20.036 18.350 91,6 
Consultoria TIC 62.809 57.908 92,2 34.114 30.205 88,5 22.374 19.400 86,7 

Font: Estudi Dona TIC. Una primera reflexió sobre la dona tecnològica. La Salle. URL, ICSA. http://www.salle.url.edu/donaTIC/EstudiDonaTIC.pdf 
Dades Salarials d’ICSA basat en més de 190.750 professionals a Espanya 
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RESUM: PERFIL DE L’OCUPACIÓ DELS RECURSOS HUMANS ESPECIALITZATS EN TIC 
 

 PERFIL DELS OCUPATS ESPECIALISTES EN TIC SEGONS CARACTERÍSTIQUES DE LES EMPRESES 
 PER SECTOR D’ACTIVITAT: 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS EN EMPRESES DEL SECTOR TIC: 52,3%. 
 % DE PROFESSIONALS OCUPATS EN EMPRESES D’ALTRES SECTORS: 47,7%. 

QUE ES CONCENTREN PRINCIPALMENT A EMPRESES DE: SERVEIS, INDÚSTRIA RELATIVA A METAL·LÚRGIA, MAQUINÀRIA I MATERIAL 
ELÈCTRIC, CONSTRUCCIÓ, EDUCACIÓ-RECERCA-SANITAT, FINANCES-ASSEGURANCES-ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES, COMERÇ I 
TRANSPORTS. 

 

 PER TITULARITAT PRIVADA O PÚBLICA:  

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS A L’EMPRESA PRIVADA: 82,2% (dades per titulats) 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS A L’EMPRESA PÚBLICA: 17,8% (dades per titulats) 
 

 PER GRANDÀRIA:  

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS A L’EMPRESA D’1 A 9 TREBALLADORS: 39,1% 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS A L’EMPRESA DE 10 A 49 TREBALLADORS: 12,6% 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS A L’EMPRESA DE 50 O MÉS TREBALLADORS: 43,1% 

 % DE PROFESSIONALS TIC AUTÒNOMS: 5,2% 

COMENTARI: CAL TENIR EN COMPTE QUE LA DISTRIBUCIÓ DELS PROFESSIONALS TIC ÉS DIFERENT SEGONS SI L’EMPRESA ÉS DEL SECTOR TIC O 
D’ALTRES SECTORS.  

 

 PER TERRITORI: PROVÍNICA QUE CONCENTRA ELS PROFESSIONALS TIC OCUPATS:  BARCELONA entre el 73,3% i el 89,1%. 
 

 PERFIL DELS OCUPATS ESPECIALISTES EN TIC SEGONS PERFIL ACADÈMIC:  
 SECTOR TIC ALTRES SECTORS (amb RRHH TIC) 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS LLICENCIATS O ENGINYERS EN TIC:  41,0%  39,1% 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS DIPLOMATS O ENGINYERS TÈCNICS EN TIC:  30,8% 18,8% 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS GRADUATS EN CICLES FORMATIUS TIC:  19,2% 17,5% 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS ALTRES ESTUDIS O SENSE TITULACIÓ:  9,0% 24,6% 

COMENTARI: EL NIVELL DE TITULATS UNIVERSITARIS TIC I D’ESPECIALITZACIÓ EN TIC A LES EMPRESES DEL SECTOR TIC ÉS SUPERIOR AL TROBAT 
EN ALTRES SECTORS. 
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RESUM: CONTINUACIÓ 
 

 PERFIL DELS OCUPATS ESPECIALISTES EN TIC SEGONS CÀRREC I TASQUES DESENVOLUPADES: 
 PER CÀRREC: EL PERFIL TÉCNIC ÉS EL PREDOMINANT. 

 SECTOR TIC ALTRES SECTORS (amb RRHH TIC) 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS EN CÀRRECS DIRECTIUS:  8,2%  14,4% 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS COM A COMANDAMENTS INTERMITJOS:  10,6% 12,8% 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS COM A TÈCNICS:  73,8% 59,7% 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS COM A PERSONAL EN EL NIVELL OPERATIU:  4,7% 12,4% 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS EN FORMACIÓ O BECARIS:  2,7% 0,7% 

COMENTARI: LA QUALIFICACIÓ TÈCNICA ÉS SUPERIOR ENTRE ELS PROFESSIONALS TIC OCUPATS A EMPRESES DEL SECTOR TIC QUE EN LA RESTA 
D’EMPRESES.  

 

 PER TASQUES DESENVOLUPADES:  
LES TASQUES REALIZADES PER MÉS DEL 10% DELS PROFESSIONALS TIC SÓN: 

        SECTOR TIC ALTRES SECTORS (amb RRHH TIC) 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS EN TASQUES DE DISSENY I IMPLANTACIÓ:  39,5% 38,3% 
DE SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS EN TASQUES D’OPERACIONS DE TELECOMUNICACIÓ:  32,3% 12,0% 
(GENERALS+ ADM. D’OPERACIONS-HARDWARE+ADM. DE SISTEMES) 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS EN TASQUES D’ASSESSORAMENT TECNOLÒGIC:  19,9% 21,1% 
I CONSULTORIA EN SOLUCIONS TIC 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS EN TASQUES D’ATENCIÓ I SUPORT A USUARIS:  13,0% 10,3% 
(HELP-DESK) 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS EN TASQUES TIC POLIVALENTS:  12,1% 23,8% 

COMENTARI: EL DISSENY I IMPLANTACIÓ DE SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES ÉS LA TASCA MÉS ESTESA. 
EL GRAU D’ESPECIALITZACIÓ DELS PROFESSIONALS TIC ÉS INFERIOR EN LES EMPRESES D’ALTRES SECTORS, EN AQUESTES EMPRESES TÉ MÉS PES 
LA POLIVALÈNCIA, PER CONTRA LES TASQUES RELATIVES A OPERACIONS DE TELECOMUNICACIÓ ES DESENVOLUPEN EN MENOR MESURA. 
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RESUM: CONTINUACIÓ 
 

 PERFIL DELS OCUPATS ESPECIALISTES EN TIC SEGONS CONDICIONS LABORALS: 
 PER TIPUS DE CONTRACTE: LA MAJORIA DISPOSEN DE CONTRACTE FIX 

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS AMB CONTRACTE FIX: entre el 70,1% i el 80,3% (dades per titulats). 
 % DE PROFESSIONALS OCUPATS AMB CONTRACTE TEMPORAL: entre el 14,1% i el 22,3% (dades per titulats). 
COMENTARI: EL PES DELS PROFESSIONALS TIC QUE DISPOSEN DE CONTRACTE FIX ÉS SUPERIOR AL DE PROFESSIONALS D’ALTRES CARRERES DE 
L’ÀREA TÈCNICA (62,0%). 

  

 PER TIPUS DE JORNADA:  

 % DE PROFESSIONALS OCUPATS A JORNADA COMPLETA: 96,0% (dades parcials). 
 % DE PROFESSIONALS OCUPATS A JORNADA PARCIAL: 4,0% (dades parcials). 

 PER REMUNERACIÓ:  

 REMUNERACIÓ ANUAL DIRECTIU: 56.100 – 70.600 euros. 
 REMUNERACIÓ ANUAL CÀRREC INTERMIG: 29.800 – 35.000 euros. 
 REMUNERACIÓ ANUAL TÈCNIC: 18.400 – 22.400 euros. 
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5.2. Quantificació i perfil dels nous recursos humans egressats 
 
A. Quantificació dels nous recursos humans egressats en TIC 

 

A.1. Nombre d’egressats en TIC 
 

 El curs 2005-06, 4.368 estudiants van obtenir una titulació universitària o un cicle formatiu especialitzat en 
TIC d’informàtica o telecomunicacions. Dels egressats en ensenyaments amb habilitats específiques en TIC, 2.214 ho 
van ser en l’àmbit de l’electrònica i 991 en multimèdia i audiovisuals. 

 
 

Taula 8. Nombre d’egressats en titulacions universitàries i formació professional especialitzada en 
TIC i en ensenyaments amb habilitats específiques en TIC.  Catalunya 2005-06 

Especialitat 
Nombre de 

titulats 
universitaris 

Nombre de 
titulats en 
formació 

professional 

Nombre total 
d’egressats 

ESPECIALITZATS EN TIC  
(Informàtica + Telecomunicacions) 2.363 2.005 4.368 

ELECTRÒNICA 469 1.715 2.214 
MULTIMÈDIA I AUDIVISUALS 432 559 991 
Font: Elaboració de l’Institut DEP a partir de les dades del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament 

d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i dades del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

*No inclou els alumnes dels Centres Adscrits de Títols Propis de la UB per no estar disponibles les dades 
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Distribució dels egressats segons nivell formatiu. 
Catalunya 2005-06
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Audiovisuals

CFGM

CFGS

Enginyeria
Tècnica/Diplomatura

Enginyeria /
Llicenciatura

Total  
4.368 

Total  
991 

Total  
2.214 

 A diferència dels estudis d’Electrònica i Multimèdia-Audiovisuals, en els estudis de Informàtica i Telecomunicacions 
els titulats universitaris superen en nombre als provinents de la Formació Professional.  

 
 Els egressats provinents de cicles formatius de grau superior predominen en els estudis d’Informàtica-Telecomunicacions, 
mentre que, en electrònica, el major pes el tenen els de grau mig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats 
i Empresa de la Generalitat de Catalunya i dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
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Pes dels egressats especialitzats en TIC i en 
ensenyaments amb habilitats específiques TIC, en relació 

al total d'egressats. Catalunya Universitaris 2006-07. 
Cicles formatius 2005-06

8,1 8,9

2,5

88,6
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1,7
7,61,6

0%

20%
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60%

80%

100%

Titulats
universitaris

Titulats FP

Resta egressats

Multimèdia i
Audiovisuals

Electrònica

Informàtica +
Telecomunicacions

Total  
27.073 

Total  
22.574 

A.2. Pes dels egressats en TIC en relació al total d’egressats 
 

 Els titulats universitaris en Informàtica i Telecomunicacions a Catalunya el curs 2006-07 van suposar el 8,1% 
del total d’egressats de les universitats catalanes (27.073), mentre que Electrònica tenia un pes de l’1,7% i Multimèdia i 
Audiovisuals de l’1,65%. 

 
 El pes dels titulats en Formació 
Professional d’Informàtica i 
Telecomunicacions en el total de 22.574 
titulats de FP va ser del 8,9% l’any 2005-
06, mentre que Electrònica i Multimèdia i 
Audiovisuals tenien pesos del 7,6% i del 2,5% 
respectivament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Comissionat per a Universitats i Recerca del 

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i dades del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
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Evolució del nombre de titulats 
en formació professional
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A.3. Evolució de l’oferta d’egressats 
 

 Pels titulats universitaris en Informàtica s’observa un recés als cursos 2005-06 i 2006-07 respecte els anys 
anteriors, malgrat que la tendència general des del curs 1998-99 havia estat de fort increment.  

 

 Desprès d’un fort decrement al curs 99-00, el nombre de titulats universitaris en Telecomunicacions ha anat 
augmentant lleugerament fins el 2005-06. No obstant, al curs 2006-07 torna a caure el nombre de titulats. 

 

 Els titulats universitaris i en Formació Professional d’electrònica mostren una tendència al decrement. En el cas de 
multimèdia i audiovisuals no hi ha una tendència clara, tot i que el nombre de titulats universitaris, ha augmentat 
substancialment des del curs 98-99. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
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A.4. Feminització 
 

 El curs 2005-06 el 59,3% dels titulats universitaris i el 51,9% dels titulats en formació professional eren dones. No 
obstant, les àrees d’especialització en TIC i Electrònica tenien un percentatge molt per sota de la mitjana d’egressats que 
eren dones, oscil·lant entre l’11,9% (Electrònica) i el 20,4% (Telecomunicacions) dels titulats universitaris, i entre l’1,3% 
(Electrònica) i el 12,2% (Informàtica i Telecomunicacions) dels titulats en formació professional. 

 
 L’àrea de Multimèdia i Audiovisuals tenia un major grau de feminització dels egressats, amb el 51,9% dels titulats 
universitaris i el 41,9% dels titulats en formació professional. 

 
Feminització dels egressats totals i dels egressats en especialitats TIC. Catalunya, 2005-06 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i amb dades del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
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 No només la majoria de les especialitzacions TIC tenen percentatges reduïts de feminització dels alumnes egressats, sinó 
que en alguns casos entre el curs 2004-05 i 2005-06 hi ha una disminució del pes de les dones en el total d’egressats. 
Aquest fet s’accentua en les titulacions d’electrònica i en les de formació professional d’Informàtica i Telecomunicacions. 

 
 Existeixen diferències en el grau de feminització dels egressats en les especialitzacions TIC en funció del nivell de 
formació. Per Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica es proporcions més reduïdes de titulats universitaris dones en 
les enginyeries que en les enginyeries tècniques.  

 

Taula 9. Feminització dels egressats en especialitats TIC, segons nivell de formació. Catalunya, 2005-06 

Titulats Universitaris 
Titulats Formació 

Professional 

  
Enginyeria/ 
Llicenciatura 

Tècnic/ 
Diplomatura CFGS CFGM 

Informàtica 13,3 19,4 

Telecomunicacions 17,8 22,3 12,3 10,7 

Electrònica 10,9 12,3 2,3 0,8 

Multimèdia i Audiovisuals 59,5 26,3 41,9 .. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i 

Empresa i amb dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
*No inclou els titulats de Cinema i Audiovisuals de la UBCATP per no estar disponibles les dades de Centres Adscrits de Títols propis 

d'aquesta Universitat 
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RESUM: QUANTIFICACIÓ DELS RECURSOS HUMANS EGRESSATS EN CARRERES UNIVERSITÀRIES I CICLES 
FORMATIUS TIC 

 
 ESTIMACIÓ DEL NOMBRE TOTAL D’EGRESSATS EN ESTUDIS TIC (INFORMÁTICA I TELECOMUNICACIONS) L’ANY 2005-06: 
4.368 (2.363 titulats universitaris i 2.005 titulats en cicles formatius). 
 

 PES DELS EGRESSATS EN TIC (INFORMÁTICA I TELECOMUNICACIONS) EN RELACIÓ AL TOTAL D’ESTUDIANTS: 8,1% dels 
titulats universitaris i 8,9% dels titulats en cicles formatius. 
 

 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EGRESSATS EN TIC (INFORMÁTICA I TELECOMUNICACIONS): 
 PELS TITULATS UNIVERSITARIS EN INFORMÀTICA: recés l’any 06-07 (-6,9%) desprès d’una tendència de fort 

increment des del 98-99 (59,6%). 
 PELS TITULATS UNIVERSITARIS EN TELECOMUNICACIONS: caiguda l’any 06-07 (-8,3%) englobant en una tendència al 

decreixement des del 98-99 (-29,1%). 
 PELS TITULATS EN FORMACIÓ PROFESSIONAL D’INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS: decreixement en relació a l’any 05-06  

(-8,5% (dada parcial)). 
 

 PERFIL DELS EGRESSATS EN TIC (INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS) SEGONS TIPUS DE FORMACIÓ (2005-06): 
 % D’EGRESSATS EN ENGINYERIES:  23,0% 

 % D’EGRESSATS EN ENGINYERIES TÈCNIQUES:  31,1% 

 % D’EGRESSATS EN CFGS:  43,3% 

 % D’EGRESSATS EN CFGM:  2,6% 

 
 PERFIL DELS EGRESSATS EN TIC (INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS) SEGONS GÈNERE: 

 PELS TITULATS UNIVERSITARIS EN INFORMÀTICA: 16,7% són dones l’any 05-06 (xifra que representa un descens 
respecte l’any 04-05 del -4,6%). 

 PELS TITULATS UNIVERSITARIS EN TELECOMUNICACIONS: 20,4% són dones l’any 05-06 (xifra que representa un 
increment respecte l’any 04-05 del 13,9%). 

 PELS TITULATS EN FORMACIÓ PROFESSIONAL D’INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS: 12,2% són dones l’any 05-06 (xifra que 
representa un descens respecte l’any 04-05 del -14,7%). 
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6. La demanda empresarial de recursos humans especialitzats en TIC 
 
6.1. Quantificació de la demanda empresarial de RRHH especialitzats en TIC 
 

 La quantificació de la demanda empresarial i necessitats de recursos humans especialitzats en TIC s’ha abordat a partir de 
dos enfocaments: 

 

• La demanda o incorporacions portades a terme durant el 2007 per part de les empreses. 
• La previsió de properes incorporacions pel proper any. 

 
A. Nombre d’empreses contractants  
 

 A partir de les dades de l’enquesta de DEP, s’estima que, en conjunt, aproximadament, 4.080 empreses van contractar 
professionals TIC l’any 2.007, i que, 4.300 empreses tenen previst contractar-ne durant el proper any. 

 
 En el sector TIC, s’estima que el 44% de les empreses ha tingut incorporacions de professionals TIC durant l’any 2007, 
el que representa gairebé 1.700 empreses TIC. Pel proper any, aquesta xifra podria elevar-se fins 1.900, el 51% de les 
empreses del sector TIC, aproximadament. 

 
 Pel que fa a les empreses d’altres sectors que ocupen professionals TIC, el 7,1% va incorporar professionals TIC el 
2007, el que implica en torn a 2.410 empreses no TIC. A partir de les previsions realitzades per les empreses 
participants en l’enquesta d’aquest estudi, es calcula que, prop de 2.330 empreses, tenen intenció d’incorporar 
professionals TIC el proper any, concretament el 6,9% de les empreses d’altres sector que ocupen professionals TIC. 
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B. Nombre de professionals contractats 
 

 Extrapolant les dades de l’enquesta, s’estima que, aproximadament, l’any 2.007 es van contractar 15.750 
professionals TIC a les empreses d’1 o més assalariats i que, pel proper any, la previsió és contractar-ne, 
aproximadament, 21.500 professionals TIC. 

 
 En el sector TIC s’estima que: 

 
• L’any 2007 es van contractar prop de 12.400 professionals TIC i que pel proper any la previsió és que aquesta xifra 

pugui ascendir fins 18.300. 
 

• El 23,2% de la plantilla actual (març 2008) de professionals TIC va ser incorporada l’any anterior. 
 
 

 Pel que fa a les empreses d’altres sectors que ocupen professionals TIC s’estima que: 
 

• L’any 2007 s’haurien contractat prop de 3.300 professionals TIC, mentre que la previsió per l’any vinent seria de 
3.200. 

 
• El 10,8% de la plantilla actual (març 2008) de professionals TIC va ser incorporada l’any anterior. 
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 Una altra perspectiva per valorar les necessitats de professionals TIC per part de les empreses és analitzar les ofertes 
laborals emeses per les empreses per a cobrir llocs de treball vacants.  

 
 Entre els diferents canals revisats d’oferta i cerca de feina, Infojobs s’ha configurat com un dels més freqüentats pel 
mercat d’empreses i professionals TIC. Les dades aportades per Infojobs sobre les ofertes laborals a Catalunya indiquen 
que, del total de llocs de feina oferts l’any 2007, el 12,2% era per recursos humans especialitzats en 
informàtica o en telecomunicacions, percentatge que va ser del 10,3% l’any 2006. 

 
 

Taula 10. Comparativa activitat TIC a Catalunya 2006 vs 2007 
 

 2006 2007 

 TIC Total  
TIC vs Total 

(%) 
TIC Total 

TIC vs Total 
(%) 

Ofertes 25.324 233.194  10,9 32.604 274.390 11,9 

Llocs a cobrir o 
vacants 

69.202 670.657  10,3 87.665 718.431 12,2 

Font: Dades facilitades a FOBSIC per part d’Infojobs 
*TIC: Informació referida a la activitat registrada a InfoJobs.net a la Categoria professional Informàtica i Telecomunicacions per 2006 i 2007 

respectivament a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

 
 

 A continuació se sintetitzen les dades més importants relatives a la quantificació de la contractació de professionals TIC 
(2007 i proper any). 
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Síntesi: Estimacions de la contractació de professionals TIC per part d’empreses d’1 o més assalariats 
 

 
 

 
 
 
 

Font: Estimació elaborada a partir de l’enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 
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12.443 

 
 

18.275 

  

3.307 3.225 
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Total 2007: 
±4.080 empreses 

Total proper any: 
±4.300 empreses 

Total 2007: 
±15.750 professionals 

Total proper any: 
±21.500 professionals 
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RESUM: QUANTIFICACIÓ DE LA DEMANDA DE PROFESSIONALS TIC PER PART DE LES EMPRESES 
 

 ESTIMACIONS SOBRE LES INCORPORACIONS AL 2007: 
 NOMBRE D’EMPRESES CONTRACTANTS DE PROFESSIONALS TIC: 4.080 empreses. 
 NOMBRE DE PROFESSIONALS TIC CONTRACTATS: 15.750 professionals. 
 PES DE LES OFERTES LABORALS DEMANDANTS DE PROFESSIONALS TIC RESPECTE EL TOTAL: 12,2%-14,2%. 

TENINT EN COMPTE QUE ELS PROFESSIONALS TIC OCUPATS REPRESENTEN APROXIMADAMENT EL 3,1% DEL TOTAL D’OCUPATS, L’ELEVAT PES DE LES 
OFERTES LABORALS POT SUGGERIR: MANCA DE PROFESSIONALS I/O ELEVADA ROTACIÓ. 

 
 ESTIMACIONS SOBRE LA PREVISIÓ D’INCORPORACIONS EL PROPER ANY: 

 NOMBRE D’EMPRESES QUE PREVEUEN CONTRACTACIONS DE PROFESSIONALS TIC: 4.300 empreses. 
 NOMBRE DE PROFESSIONALS TIC QUE ES PREVEUEN CONTRACTAR: 21.500 professionals. 
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6.2. Perfil de la demanda empresarial de RRHH especialitzats en TIC 
 
A. Perfil segons les característiques de l’empresa 
 
A.1. Sector d’activitat 
 

 De les incorporacions de professionals TIC el 2007, el 79,0% es va ocupar a les empreses del sector TIC i el 
21,0% a altres sectors amb RRHH TIC, segons les dades de l’enquesta. 

 
 Quant a la previsió futura, es calcula que les incorporacions que es realitzin durant el proper any se situaran el 
85,0% a les empreses del sector TIC i el 15,0% a les d’altres sectors amb RRHH TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Estimació elaborada a partir de l’enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 
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A.2. Grandària de l’empresa 
 

 El volum d’incorporacions de professionals TIC en relació a la plantilla total de professionals TIC l’any 
anterior (2007) ha estat, proporcionalment, més elevat a les empreses de 50 o més treballadors i en aquelles 
que pertanyen al sector TIC. 

 
 Pel que fa a les previsions pel proper any, el volum d’incorporacions de professionals TIC en relació a la plantilla total de 
professionals TIC es preveu més equilibrada entre les empreses de diferents grandàries. 

 
En el sector TIC les contractacions per l’any vinent podrien suposar un augment respecte el 2007. 
 
 

 
Font: Enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 
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B. Perfil segons les característiques dels professionals 
 
B.1. Perfil acadèmic 
 

 Segons dades de l’enquesta, el 2007 la contractació per part d’empreses va ser principalment de llicenciats o 
enginyers en TIC, constituint el 44,3% dels perfil professionals TIC contractats. 

 

La contractació d’enginyers tècnics/diplomats (23,8%) i titulats en FP (21,2%) va ser semblant. 
 

Destaca una presència considerable de professionals sense formació especialitzada en TIC (10,7%) que han cobert llocs de 
treball TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 
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Taula 11. La Salle Informe 2007: Sortides Professionals dels perfils 
d’enginyeries tecnològiques La Salle 

 

  

Ofertes 2007 
que encaixen 
perfil TIC (%) 

Ofertes 2007 
específiques 

TIC (%) 
Eng. Informàtic 40,9 44,1 
Eng. Telecomunicacions 18,2 22,1 
Eng. Multimèdia 13,6 11,0 
Eng. Electrònic 11,4 11,0 
Eng. Imatge i So 9,1 6,6 
Eng. Telemàtic 6,8 5,2 

Font: La Salle Informe 2007: Sortides Professionals dels perfils d’enginyeries tecnològiques La Salle 
 

Taula 12. Ofertes laborals segons titulació requerida 
Espanya, 2006-07.  

 Perfils 
2006-07 

(%) 

Eng. Informática 39,8 
Superior 27,4 
Tècnic 12,3 

Eng. Telecomunicacions 17,1 
Superior 11,0 
Tècnic 6,1 

Enginyeria sense especificar 13,3 
Superior 8,5 
Tècnic 4,8 

Llicenciats en ciències 11,2 
FP Informàtica 7,6 
Eng. Industrial 2,8 
Altres 8,2 

Font: RENTIC. Estudio de la oferta de empleo en Nuevas Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones. 2007 

 

 
 Per especialitats, les dades de les 
fonts consultades, tant en l’àmbit 
català com espanyol, posen de 
manifest que el perfil més 
freqüentment sol·licitat per les 
empreses és el d’enginyer en 
informàtica, preferentment de nivell 
superior. En segon lloc, se situa el 
d’enginyer en telecomunicacions. 
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B.2. Tasques 
 

 L’informe realitzat per Infojobs, amb dades per Espanya l’any 2007, mostra com el 47,9% de les demandes de 
professionals d’Informàtica i Telecomunicacions requereixen incorporar treballadors que dominin tasques de 
programació i anàlisi, seguides a distància pel treball amb sistemes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Infojobs.net - 2007 

 
 

Distribució de les ofertes d'Informàtica i Telecomunicacions registrades a Infojobs 
per tasca a desenvolupar. Espanya 2006-2007
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B.3. Experiència laboral i competències dels professionals TIC demandades per les empreses amb 

RRHH especialitzats en TIC 
 

 Mitjançant l’enquesta realitzada en aquest estudi es poden extreure dades sobre l’experiència laboral prèvia dels 
professionals TIC incorporats durant 2007 a les empreses que va fer incorporacions en aquest període, la taula 13 mostra 
els principals resultats.  

 
 Aproximadament 2 de cada 3 empreses que van realitzar contractacions al 2007, tant del sector TIC com d’altres 
sectors que ocupen professionals TIC, van incorporar treballadors amb experiència en el desenvolupament 
d’aplicatius, programació, bases de dades i xarxes informàtiques. D’altra banda, al voltant del 50,0% va 
contractar persones amb experiència en Internet (disseny de pàgines i gestió de continguts). El 32,2% de les 
empreses del sector TIC i el 41,2% de les empreses d’altres sectors d’activitat amb professionals TIC que va incorporar 
professionals TIC va contractar persones amb experiència en xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació, mentre 
que el 27,3% i el 34,0% respectivament va contractar personal experimentat en sistemes com SAP.  

 
Taula 13. Percentatge d’empreses que van incorporar professionals TIC a la seva plantilla l’any 2007 segons 
tipus d’experiència demanada 

 

Tipus d’experiència 
% Empreses 

del sector TIC 

% Empreses 
d’altres sectors 

(no TIC) 
Desenvolupament d’aplicatius, 
programació, BBDD, xarxes informàtiques 

64,6 66,2 

Internet (disseny de portals i webs, jocs i 
continguts) 

54,0 51,9 

Xarxes, infraestructures, serveis de 
telecomunicació 

32,2 41,2 

Sistemes (SAP, etc.) 27,3 34,0 
Base (empreses que van fer incorporacions el 2007 i 
responen) 41 18 

Font: Enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 
*RESPOSTA MÚLTIPLE 
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 De cara a la contractació prevista pel proper any es va demanar a les empreses que preveien contractar professionals TIC, 
a banda de la formació acadèmica, quins altres requisits tindrien en compte en la selecció de personal.  

 
 L’experiència i coneixements específics en TIC constituirà el principal requeriment, el 84,3% de les empreses 
del sector TIC i el 36,8% de les empreses d’altres sectors el tindran en compte alhora de contractar nous professionals 
TIC. Entre l’experiència i coneixements TIC destaca l’àrea de programació, a les empreses dels sector TIC, amb el 23,5% 
de les empreses. 

 
 Les habilitats personals i socials constitueixen el requisit en segon lloc d’importància, el 68,6% de les empreses 
del sector TIC el valoraran en la selecció de nous candidats i el 36,8% de les d’altres sectors. Entre les habilitats personals 
es menciona l’actitud de responsabilitat davant la feina, la proactivitat, així com la capacitat d’adaptació, entre d’altres. Pel 
que fa a les habilitats socials es destaca la capacitat comunicativa i de tracte amb el client així com la de treball en equip. 
 
Taula 14. Altres requeriments que es preveu tenir en compte en la selecció de les noves incorporacions 

 

Altres requeriments 
% Empreses 

del sector TIC 

% Empreses 
d’altres sectors 

(no TIC) 
Experiència i coneixements específics 
TIC 

84,3 36,8 

Experiència en general 35,3 31,6 
Desenvolupament d’aplicatius, programació 23,5 0,0 

Aplicacions de gestió i ERP (SAP, etc.) 7,8 5,2 
Administració sistemes de telecomunicació 7,8 0,0 

Altres 9,8 0,0 
Habilitats personals i socials 68,6 36,8 

Personals  43,1 15,8 
Socials 25,5 21,0 

Altres coneixements 29,4 15,8 
Idiomes 13,7 10,6 

Altres disciplines 9,8 5,2 
Comercials i de mercat 5,9 0,0 

Altres requisits 5,9 10,5 
Font: Enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 
*RESPOSTA ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE 
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 Les entrevistes a experts i els grups de discussió han permès aprofondir en el perfil i característiques dels 
professionals TIC que demanen les empreses. 

 
 Les principals idees aportades pels experts són: 

 

• Elevada demanda en el mercat laboral de programadors d’aplicacions informàtiques. 
• Elevada demanda de perfils multidisciplinars, que combinen la formació TIC amb altres àmbits de coneixement, com 

business, dret o màrqueting. 
• Necessitat de disposar de perfils amb competències personals i transversals; en alguns casos es consideren més 

importants que els coneixements tècnics. 
 Es valora la capacitat d’autoaprenentatge, que facilita l’actualització de coneixements en un sector marcat per 
la constant innovació. 

 Es valoren les competències associades a l’atenció al client: bon tracte, negociació i resposta davant 
imprevists. 

 Es valora la capacitat de treball en equip i de coordinació. 
 El coneixement d’idiomes apareix també com un requisit important  

 
• Mancança de professionals amb formació professional, tant de cicles formatius de grau mig com superior. 
• Les empreses petites tendeixen més a demandar persones amb perfils més polivalents i generalistes. 
• Mancança generalitzada de professionals de tots els perfils, fins al punt que s’està frenant l’activitat per falta de 

professionals que puguin realitzar la feina. 
• Més necessitat de contractació en els llocs de base. 

 
 Paral·lelament, els participants en grups de discussió van destacar les següents consideracions pel que fa als perfils 

professionals TIC més demandats i els requisits tinguts en compte: 
 

• Els representants de les empreses amb professionals TIC que no pertanyen al sector TIC destaquen la necessitat de 
què els professionals TIC incorporats tinguin coneixements del sector d’activitat específic de l’empresa. 

• Els empresaris del sector TIC van mencionar la necessitat de disposar de professionals especialitzats, que aportessin 
valor afegit. 

• Independentment del sector d’activitat de l’empresa, els empresaris comenten la importància de les habilitats 
personals, com el treball en equip, l’orientació al client, la motivació i la disposició a aprendre i adquirir experiència.  
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La informació exposada permet delinear el PERFIL DE L’EMPRESA PROTOTIP AMB NECESSITAT D’INCORPORAR 
RECURSOS HUMANS ESPECIALITZATS EN TIC.  
 
 

 És una empresa de Barcelona 
 

 És una empresa del Sector TIC 
 

 Es dedica a la realització de serveis i activitats informàtiques 
 

 És una empresa de 50 o més treballadors 
 

 Contracta professionals TIC amb enginyeries o llicenciatures per a cobrir les seves necessitats TIC, generalment 
un Enginyer en Informàtica 

 
 Incorpora professionals TIC per a realitzar tasques de programació i anàlisi 

 
 El càrrec que cobreix amb la incorporació de professionals és el de tècnic 

 
 Busca experiència en desenvolupament d’aplicatius, programació, bases de dades i xarxes informàtiques 

 
 També cerca professionals amb habilitats personals i socials, així com el coneixement d’idiomes 

 
 Voldria incorporar en el futur enginyers tècnics d’informàtica o graduats en cicles formatius d’informàtica 
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RESUM: PERFIL DE LA DEMANDA EMPRESARIAL 
 

 PERFIL DE LES INCORPORACIONS D’ESPECIALISTES EN TIC SEGONS SECTOR D’ACTIVITAT DE LES EMPRESES: 
 

      SECTOR TIC ALTRES SECTORS (amb RRHH TIC) 

 % DE PROFESSIONALS INCORPORATS L’ANY 2007 SEGONS EL SECTOR:     79,0%  21,0% 

 % DE PROFESSIONALS PREVIST D’INCORPORAR ANY 2008-09 SEGONS EL SECTOR:       85,0%  15,1% 

 
 

 PERFIL DE LES INCORPORACIONS D’ESPECIALISTES EN TIC SEGONS PERFIL ACADÈMIC:  
 

 SEGONS NIVELL ACADÈMIC: 

 DE LES REALITZADES L’ANY 2007: PREDOMINI DELS ENGINYERS O LLICENCIATS EN TIC. 
 DE LES PREVISTES PROPER ANY: PREDOMINI DELS ENGINYERS TÈCNICS O DIPLOMATS EN TIC. 
 

 SEGONS ESPECIALITAT: 

 PREDOMINI DE LES DEMANDES D’ESPECIALISTES EN INFORMÀTICA RESPECTE A TELECOMUNICACIONS I 
ELECTRÒNICA. 

 
 PERFIL DE LES INCORPORACIONS D’ESPECIALISTES EN TIC SEGONS NIVELL DE RESPONSABILITAT I FUNCIONS:  

 

 SEGONS CÀRRECS: 

 DE LES PREVISTES PROPER ANY: PREDOMINI DE LES DEMANDES PER COBRIR CÀRRECS DE NIVELL 
TÈCNIC. 

 
 SEGONS TASQUES: 

 ES DEMANA PRINCIPALMENT PROFESSIONALS QUE DESENVOLUPIN DISSENY I IMPLANTACIÓ DE SISTEMES I 
APLICACIONS INFORMÀTIQUES. 
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7. Balanç i dinàmiques del mercat de treball TIC 
 

 Les principals dades a tenir en compte per valorar el desajust entre els recursos humans especialitzats en TIC i la 
demanda empresarial d’aquests perfils són: 

 

 Nombre de professionals TIC ocupats al mercat de treball 
 Nombre de nous egressats en especialitzacions TIC universitaris i de cicles formatius 
 Nivell de la demanda empresarial de professionals especialitzats en TIC realitzada i prevista en el futur immediat  

 
A. Nombre de professionals TIC ocupats al mercat de treball 

 

 S’ha estimat que el nombre de professionals TIC ocupats al mercat de treball a Catalunya és de 115.000 l’any 
2007. 

 

 En comparació amb l’any 2006, s’aprecia una estabilització del nombre d’ocupats TIC. 
 

B. Nombre de nous egressats en especialitzacions TIC en l’àmbit universitari i de la formació professional 
 

 El curs 2005-06 van obtenir una titulació universitària o en formació professional d’Informàtica o 
Telecomunicacions 4.368 persones, mentre que 2.214 persones van egressar en l’àrea de l’Electrònica i 991 en el 
camp de la Multimèdia i l’Audiovisual.  

 

 Respecte a cursos anteriors hi ha una disminució en el volum de nous especialistes en TIC. Les dades disponibles per a 
titulats de nivell universitari corresponents a 2006-07 confirmen que el descens continua respecte 2005-06, tant per 
Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica, amb una caiguda mitjà del 6,5% de titulats. No obstant. El decreixement 
d’aquests anys és relativament menor que pel conjunt dels egressats universitaris i en formació a Catalunya. 

 

C. Nivell de la demanda empresarial de professionals especialitzats en TIC realitzada i prevista en el futur 
immediat 

 

 S’ha estimat que el conjunt de les empreses del sector TIC i de les empreses d’altres sectors d’activitats que 
ocupen a professionals TIC l’any 2007 van demandar 15.750 professionals TIC per a incorporar a la seva 
plantilla. La seva previsió pel que fa la incorporació de recursos humans TIC durant el proper any s’estima en una 
demanda total de 21.500 treballadors. Les empreses del sector TIC seran responsables del 85% d’aquesta 
demanda empresarial prevista pel proper any. 
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Relació entre demanda i oferta de professionals TIC
(Informàtica + Telecomunicacions + Electrònica)

per les empreses d'1 o més assalariats
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 Posant en relació les dades descrites, apareix un desajust present de 14.900 professionals TIC. 
 

 
 Les dades sobre la contractació empresarial de professionals TIC realitzada a 2007 permeten el desglossament per perfils 
acadèmics. La següent taula posa en relació, per als àmbits d’Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica, el volum de 
demanda de cada perfil del 2007 amb el nombre de titulats del curs acadèmic 2005-06 (última disponible tant per titulats 
universitaris com per cicles formatius).  
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 Tot i que aquesta informació compara informació de dos anys diferents, i no permet distingir la contractació per cada 
especialitat, dóna una visió del grau de cobertura de la contractació empresarial de professionals TIC per part de la nova 
borsa de professionals que accedeixen al mercat laboral des del sistema acadèmic. En números absoluts la major 
mancança de professionals correspon als de nivell universitari. 

 
Taula 15. Grau de cobertura de la contractació empresarial de professionals TIC per part de la nova borsa de 
professionals que accedeixen al mercat laboral des del sistema acadèmic 
 

  
Nombre de professionals TIC 

contactats el 2007 
Egressats TIC 

2005-06 
Desajust contractació 

/egressats 
 %  Absolut Absolut Absolut 
Universitari Enginyer TIC 44,5  6.977 1.112 -5.865 
Universitari E. Tècnic TIC 23,8  3.749 1.701 -2.048 
Cicle Formatiu TIC 21,2  3.339 3.750 +411 

Sense FP. Electrònica    2.005* -1.334* 

Universitari no TIC 1,9  300  
Cicle Formatiu no TIC 2,6  409  
Sense titulació 6,2  976  
TOTAL 100  15.750 6.563 -9.187 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008 (dades de contractació) i dades del Comissionat per a Universitats i 
Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
(dades d’egressats). 
*Per al nivell de Formació Professional TIC es presenta tant la dada d’egressats en Informàtica, Telecomunicacions i Electrònica (3.750) com la dada sense 
comptar els titulats en cicles formatius en Electrònica (2.005), per tal de reflectir l’efecte del gran volum de titulats en formació professional per l’àrea 
d’Electrònica. Si no es contemplen, s’observa una mancança de 1334 professionals titulats en FP TIC, mentre que si s’inclouen, passa a haver-hi un excedent 
de 411 titulats en formació professional TIC. 

 
 El desajust entre la nova incorporació de recursos humans especialitzats en TIC i el nivell de contractació portat a terme 
per les empreses es tradueix en problemàtiques en el procés d’incorporació d’aquests professionals.  
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 Comparant el perfil acadèmic que les empreses 
voldrien incorporar amb el perfil acadèmic que 
durant el 2007 van contractar, es perceben 
diferències considerables entre el percentatge 
d’empreses que van contractar cada perfil i el 
percentatge d’empreses que voldria incorporar de cada 
perfil, tant per les empreses del sector TIC com les 
empreses d’altres sectors. 

 
Percentatge d’empreses del sector TIC que van fer 
incorporacions i que preveuen incorporar professionals, per 
perfil acadèmic. Catalunya, 2007 i proper any  
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Font: Enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 
*RESPOSTA MÚLTIPLE 

 Mentre que pels perfils d’universitaris tècnics i de 
titulats en cicles formatius el percentatge d’empreses 
que vol incorporar aquests professionals és major que 
les que van fer-ho el 2007, a les empreses del sector 
TIC una major proporció d’empreses van contractar 
enginyers TIC que les que tenen l’expectativa de fer-ho 
en el proper any. Aquestes diferències poden estar 
reflectint dificultats per a trobar professionals d’un 
perfil, que es cobreixen amb d’altres.  

 
Percentatge d’empreses d’altres sectors que van fer 
incorporacions i que preveuen incorporar professionals, per 
perfil acadèmic. Catalunya, 2007 i proper any  
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Font: Enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. 
*RESPOSTA MÚLTIPLE 
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 L’Encuesta sobre uso de TIC y comercio electrónico a las empresas 2006-07 de l’INE estima que, a Catalunya, el 50% de 
les empreses que van intentar o van realitzar incorporacions de professionals TIC van tenir dificultats en el 
procés de contractació.   

 
 Segons l’enquesta realitzada en el marc d’aquest estudi, prop del 40% de les empreses del sector TIC van constatar una 
mancança de candidats especialitzats en TIC que encaixés amb l’activitat concreta de l’empresa, mentre que el 37,6% van 
tenir dificultats per a trobar professionals amb experiència laboral en el camp de les TIC, i un terç va experimentar 
problemes per trobar professionals amb les competències TIC genèriques requerides. Les empreses d’altres sectors 
d’activitat que ocupen professionals TIC afirmen haver-se trobat amb aquestes problemàtiques en menor mesura a l’hora 
de contractar professionals TIC.   

 
Taula 16. Percentatge d'empreses que han experimentat cada tipus de dificultat en processos de contractació 
de professionals TIC. (Base = empreses que van fer incorporacions el 2007)  

 

Tipus de dificultats  
en les darreres incorporacions 

% Empreses 
del sector TIC 

% Empreses 
d’altres sectors 

(no TIC) 
Pocs candidats amb el perfil de 
competències genèriques en TIC 
requerides 

32,2 18,6 

Pocs candidats amb el perfil de 
competències TIC específiques pel sector 
o negoci de l'empresa 

38,4 18,6 

Manca de qualificació o titulació en TIC 25,7 4,5 
Manca d'experiència laboral en el camp 
de les TIC 

37,6 15,1 

Costs salarials massa elevats 26,7 15,1 
Altres 8,5 10,6 
Cap dificultat 29,4 41,3 
Ns/Nc 0,0 15,4 

Font: Enquesta realitzada per l’Institut DEP. Catalunya 2008. Tipologia de problemàtiques adaptada a partir de la utilitzada per l’INE a ‘Encuesta de uso de TIC y 
Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2006-2007’. La categoria ‘Falta o escasez de candidatos con el perfil requerido’ es desdobla en les dues categories aquí 
utilitzades per a distingir entre competències genèriques TIC o competències adaptades al sector de negoci concret de cada empresa, que pot ser del sector TIC o 
d’altres àmbits d’activitat amb les particularitats corresponents. *RESPOSTA MÚLTIPLE 
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 Qualitativament també es constata la percepció d’una mancança de professionals especialitzats en TIC al mercat laboral 
català i les conseqüències derivades sobre el procés de contractació de recursos humans TIC: 

 
• Des del punt de vista dels experts entrevistats, existeix una mancança de professionals en tots els nivells i en tots 

els àmbits. Atesa la manca generalitzada de professionals, consideren que en els processos de selecció es dóna cada 
cop major importància a les competències personals, tant per a professionals de nivells alts (necessitat de lideratge, 
solució de problemes, planificació) com en nivells baixos (treball en equip, bones relacions interpersonals). 

 
• El grup de discussió que va posar major èmfasi en la mancança de professionals i les dificultats en la 

contractació va ser el configurat per participants d’empreses del sector TIC. Coincidint amb els resultats 
de l’enquesta, els participants d’empreses d’altres sectors d’activitat expressaven una relativa major 
facilitat de contractar a professionals. La seva major dificultat consistia en trobar treballadors amb coneixements 
del sector d’activitat de la seva empresa. 
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Desajust 
14.900 

Outsourcing 

Offshoring 

Contractació de 
professionals de fora de 

Catalunya 

Formació TIC per: 

Mecanismes de 
les empreses 

Contractació de 
professionals no 

especialitzats en TIC per 
a tasques TIC 

Professionals d’altres 
disciplines 

Professionals TIC amb  
un perfil diferent del 

requerit per l’empresa 

Rotació Laboral 

 Davant d’aquests desajusts entre la demanda empresarial de professionals TIC i els professionals que accedeixen al 
mercat laboral des del sistema acadèmic, es preveu que les empreses optin per diferents estratègies alternatives a la 
contractació en plantilla de professionals TIC formats a Catalunya. Entre els possibles mecanismes estarien: 
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 L’outsourcing no implica necessàriament una reducció del nombre de professionals necessaris per part del conjunt 
d’empreses, per la qual cosa no comporta una canvi en el nivell de demanda de professionals TIC. Implica què, des de la 
perspectiva individual de cada empresari, es traslladi la problemàtica de contractació a una empresa externa.  

 
 L’offshoring té un impacte en el volum de llocs de treball per a professionals TIC a Catalunya, però en el marc d’aquest 
estudi no s’ha realitzat una estimació del seu grau d’implantació. A partir de les tècniques qualitatives realitzades es pot 
apuntar que possiblement l’offshoring tindrà un impacte desigual entre les diferents ocupacions TIC, afectant en major 
mesura a les tasques amb menor valor afegit, i essent difícil de portar a terme en el marc d’algunes dimensions del procés 
productiu, com pot ser el cas de les relacions amb el client. 

 
 Per tal de quantificar el grau d’implantació de la contractació de professionals d’altres territoris es disposa del 
percentatge de recursos humans de ciències i tecnologies que són de nacionalitat estrangera. A Espanya l’any 2006 el 
8,7% dels recursos humans de ciències i tecnologies eren estrangers. Qualitativament, s’ha detectat que els experts i 
empresaris amb professionals TIC consideren que la tendència de contractació de professionals de fora de Catalunya va en 
augment, destacant la incorporació de professionals procedents de Llatinoamèrica o de països d’Europa de l’Est. 

 
 Pel que fa a la formació d’altres professionals en TIC, es tracta d’una eina cada cop més estesa entre les empreses 
tant del sector TIC com d’altres branques d’activitat, tant en el nivell de la formació per a professionals especialitzats en 
TIC com en el nivell de formació per a usuaris de les TIC. No obstant, la possibilitat de cobrir llocs de treball TIC amb 
professionals no especialitzats en TIC, mitjançant la realització de formació, quedarà limitat en el cas d’ocupacions que 
requereixen una base de coneixements TIC molt especialitzats. Val a dir que la formació especialitzada en TIC destinada a 
professionals no TIC generalment es reserva a aquells que provenen de disciplines de ciències. 

 
 A partir de l’enquesta realitzada en el marc d’aquest estudi s’estima que, l’any 2007, el 10,7% dels professionals 
incorporats per a cobrir necessitats de recursos humans especialitzats en TIC no disposa d’una titulació universitària 
o de formació professional TIC. Així, tot i que han sorgit i s’han consolidat estudis específics en TIC al llarg dels anys, 
encara no s’ha superat la tendència històrica de cobrir les tasques TIC amb professionals d’altres branques formatives. 

 
 La demanda empresarial que no queda coberta ni pels professionals egressats del sistema acadèmic, ni per aquestes cinc 
estratègies alternatives serà resposta a partir de la rotació dels treballadors TIC ocupats en el mercat de treball. En la 
mesura que augmenti el desajust, la rotació serà cada cop més elevada. Qualitativament s’ha constatat la percepció 
d’una elevada rotació laboral dels professionals TIC, i advertències pel que fa els possibles efectes negatius de la rotació 
sobre la qualitat dels productes i serveis TIC i la competitivitat de les empreses catalanes. 


