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Tipologia de les empreses participants

Grandària en nombre d’ocupats



Bages Catalunya Central

A nivell general, té dificultats per cobrir vacants dels llocs de treball a la seva 
empresa?

Al Bages el 81% de les empreses 
afirmen tenir dificultats per cobrir 

vacants dels llocs de treball a la seva 
empresa

A la Catalunya Central el 76,2% de les 
empreses afirmen tenir dificultats per 
cobrir vacants dels llocs de treball a la 

seva empresa 



Dels que tenen dificultats per cobrir vacants dels llocs de treball a la seva empresa: 
en quines àrees té major dificultat per a la cobertura de vacants a la seva empresa?

Tant al Bages (71%) com a la Catalunya 
Central (68,8%) l’àrea de producció és 
l’àrea on la majoria d’empreses tenen 

més dificultats per cobrir llocs de treball



Dels que tenen dificultats per cobrir vacants dels llocs de treball a la seva empresa, per 
a quins nivells formatius troba aquestes dificultats?

Ponderat en funció de la prioritat (dificultat mínima: 1, dificultat 
màxima: 3)

Tant al Bages 
com a la 

Catalunya 
Central en 
conjunt les 

empreses troben 
més dificultats 

per cobrir llocs de 
treball que 

requereixen 
formació 

professional 



De les següents posicions, marqui aquelles amb major dificultat de reclutament, en 
general:

Tant al Bages com a la 
Catalunya Central en 

conjunt les famílies 
professionals amb major 
dificultat de reclutament 

són les d’instal·lació, 
manteniment 

d’electricitat i electrònica



A mitjà termini, quins nous coneixements, competències o habilitats concretes creu que 
necessitarà el seu sector?

Al Bages les empreses 
consideren que el seu sector 

necessitarà sobretot nous 
coneixements i competències 

tècniques

A la Catalunya Central les 
empreses consideren que el 
seu sector necessitarà sobre 
tot competències tècniques 

específiques del sector



Bages Catalunya Central

Considera que la transformació digital repercutirà en les necessitats de formació del 
sector que representa?

Al Bages la majoria de les empreses (71,5%) 
considera que la transformació digital 

repercutirà molt o força en les necessitats de 
formació del seu sector

A la Catalunya Central el 72% de les 
empreses considera que la transformació 

digital tindrà molta o força repercussió en les 
necessitats de formació del sector



Què troba a faltar en els serveis de formació del territori?

El que més troben a faltar les 
empreses tant al Bages com a la 

Catalunya Central és una 
formació ajustada a les seves 

necessitats



Quines millores creu que requereix el sistema formatiu-educatiu per resoldre la manca 
de perfils professionals?

Tant al Bages (65,1%) com a la 
Catalunya Central (70,3%) la majoria 
d’empreses consideren que caldria 

una major oferta formativa 
ajustada a les seves necessitats 

en contingut i metodologia



Bages Catalunya Central

Col·laboren amb centres formatius en iniciatives de formació en alternança?

Tant al Bages (62,8%) com a la Catalunya Central (57,5%) la majoria d’empreses col·labora amb 
centres formatius en iniciatives de formació en alternança (dual i/o pràctiques)



En cas negatiu, especifiqui per quin motiu no hi col·labora:

Falta d'espai en el 
nostre obrador!

SOM UNA EMPRESA MOLT PETITA

No hi han alumnes que puguin cobrir les meves 
necessitats. No hi ha formació al Bages, cap IES 

imparteix CFGM  en instal·lacions tèrmiques, gas, 
fred industrial. En referència a l'electricitat, hi ha 
pocs alumnes que puguin entrar a treballar com 
instal·ladors. La durada de la dual és insuficient 
perquè necessitarien 3 anys més per acabar-se 

formant dins l'empresa, Així no anem en lloc.

No s’ha donat la 
oportunitat

No coneixem canals 
per establir 

col·laboració

Perquè no hi ha cicles 
formatius de 

tancaments d'alumini.

Som una empresa 
molt petita i sense 
rotació de personal

No han contactat 
amb nosaltres

Desconeixement

No tinc temps per 
dedicar-hi 



Bages Catalunya Central

El seu sector participa o ha participat en processos d'acreditació de competències?

Tant al Bages (73,8%) com a la Catalunya Central (77,6%) la majoria de sectors no ha participat ni 
participa en processos d’acreditació de competències 



Bages Catalunya Central

Creu que l'acreditació de competències professionals podria contribuir positivament al 
seu sector?

Al Bages hi ha un ampli percentatge d’empreses 
(46,3%) que considera que l’acreditació de 

competències professionals pot contribuir de 
manera positiva al sector. 

A la Catalunya Central un gran percentatge 
(46,6%) creu que l’acreditació de competències 

contribuirà positivament al sector, tot i que 
gairebé el 40% afirma no tenir-ne coneixement



Bages Catalunya Central

Quins són els beneficis de l'acreditació de competències que més valora o valoraria el 
seu sector?

Al Bages la majoria d’empreses (51,5%) valora 
que l’acreditació de competències millora la 
professionalització i la competitivitat de les 

empreses. 

A la Catalunya Central un gran percentatge 
(61,8%) valora que l’acreditació de competències 
millora la professionalització i la competitivitat 

de les empreses



Si considera que, per les característiques del sector que representa, caldria plantejar 
canvis o noves modalitats de formació, exposi-les breument:

Ser 
realistes en 
la formació

El primer canvi ja el plantejaria en 
aquesta enquesta, a la pregunta 2, el 

sector del plàstic no hi consta, tot i que 
per conveni estem al sector químic, no 
reflecteix en absolut la nostra activitat. 
S'acaba d'aprovar una resolució de la 
ONU per tractar la contaminació del 
plàstic, amb els canvis a la gestió en 
origen dels residus que segurament 
comportarà, estaria bé tenir-ho en 

compte! 

S'ha perdut la figura de l'aprenent, 
avui en dia si no tenen 18 anys no 

poden entrar a les obres 
(construcció), no poden tocar les 

màquines no poden utilitzar segons 
quines eines i les plataformes de 
riscos laborals que s'utilitzen per 

autoritzar al personal a entrar a obra 
no els accepta, i a taller pràcticament 
la llei només els deixa mirar...Abans 

formàvem els operaris al taller als 16 
anys, aprenent totes les tasques.



Potenciar l'ofici de llauner i 
electricista NO com el que 
coneixem fins ara. TOT el 

sector ha canviat i s'ha adaptat 
a les noves tecnologies i el 

jovent ho desconeix. Falta gent amb 
empenta i 

implicació al 
treball

Mes relació empresa-
centres formatius

LA FALTA ÉS DE GENT. 
centres i cursos en tenim, però 
FALTA GENT QUE ES FORMI 

en la nostra especialització que 
És un Ofici. a l'antiga "usanza"  

TORNER/FRESADOR.. 
MANUAL.



Observatori del Treball i Model Productiu 

Per Edat Atur Bages

<30 anys 12,1%

30 - 44 anys 27’6%

>45 anys 60,3%

Per nivell formatiu Atur Bages

Sense estudis o formació no 
professionalitzadora

87,8%

Estudis Tècnic-professionals 6’2%

Estudis Superiors 6%

Al Bages hi ha 
9.581 persones en 

situació d’atur 
(març 2022) 



SÍNTESI



SÍNTESI

Dificultats actuals

• 8 de cada 10 empreses del Bages afirmen tenir dificultats per cobrir vacants dels
llocs de treball de la seva empresa, especialment en l’àrea de producció i llocs de
treball que requereixen formació professional.

• Les posicions més difícils de cobrir són aquelles relacionades especialment amb les
famílies professionals d’instal·lació, manteniment d’electricitat i electrònica.

• 6 de cada 10 empreses col·labora amb centres formatius en iniciatives de formació
en alternança:

• 28% en pràctiques formatives
• 19% en FP dual
• 16% en ambdues
• 37% no participen perquè no hi ha suficients alumnes que puguin cobrir les

seves necessitats, per la reduïda dimensió de l’empresa, per la manca de
coneixement u oportunitat o perquè no existeix la formació que necessiten



SÍNTESI

Necessitats

• Al Bages, la major part de les empreses consideren que les noves competències 
que necessitarà el seu sector a mitjà termini seran coneixements tècnics. 

• Al Bages la major part de les empreses (71,5%) considera que la transformació 
digital repercutirà molt o força en les necessitats formatives del seu sector. A la 
Catalunya Central gairebé el mateix percentatge (72%) de les empreses també ho 
pensa. 

• Tant al Bages (55,8%) com a Catalunya Central (54,5%), el que més troben a faltar 
les empreses respecte als servies de formació del territori és formació ajustada a 
les seves necessitats. 



Propostes 

• La majoria de les empreses (65,1%) considera que per resoldre la manca de perfils
professionals caldria que l’oferta formativa s’ajustés a les necessitats de les
empreses, pel que fa a continguts i metodologies.

• La major part de sectors (73,8%) no ha participar en processos d’acreditació de
competències, tot i considerar que l’acreditació de competències contribueix a
millorar la professionalització i la competitivitat del sector. Cal especificar que
tant al Bages com a la Catalunya Central gairebé 4 de cada 10 empreses afirmen
no tenir coneixement de com contribuirà l’acreditació de competències al sector.

SÍNTESI




