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

6 de cada 10 empreses tenen 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?

L’àrea de producció i 
l’oficina tècnica són les 
àrees on les empreses 
tenen més dificultats 

per cobrir llocs de 
treball, mentre que 
l’àrea de sistemes 

informàtics és la que 
menys problemes 

presenta



Dels que tenen dificultats per cobrir vacants dels llocs de treball a la seva empresa:

Per a quins nivells formatius troba aquestes dificultats?

Les empreses troben dificultats per cobrir llocs de treball sobretot de nivell de 
formació professional



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

D’entre les posicions més difícils 
de cobrir per part de les empreses 
industrials del Baix Llobregat, les 

famílies professionals 
d’instal·lació i de manteniment 

d’electricitat i electrònica i 
fabricació mecànica, són les més 

demandades.



A mitjà termini, quins nous coneixements, competències o habilitats concretes creu que 

necessitarà el seu sector?

Les empreses consideren que les noves 
competències que necessitarà el seu 

sector a mitjà termini corresponen 
principalment a competències tècniques 

i digitals



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

representa?

La majoria de les 
empreses (80%) 
considera que la 
transformació 

digital repercutirà 
molt o força en les 

necessitats de 
formació del seu 

sector



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

El que més troben a faltar les empreses del territori és formació més ajustada a les seves 
necessitats i una major oferta de formació adequada. D’altra banda, consideren millor 

cobertes les qüestions relatives al retorn de la inversió i l’accessibilitat en els serveis de 
formació



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

perfils professionals?

La majoria d’empreses consideren que caldria que l’oferta formativa s’ajustés milor a les 
seves necessitats, en contingut i metodologia, així com una major participació de les 

empreses en el sistema. 



Col·laboren amb centres formatius en iniciatives de formació i aprenentatge?

La majoria d’empreses (60%) col·labora amb centres formatius en iniciatives de 
formació i aprenentatge, majoritàriament en les pràctiques formatives (45,4%). Només 

un 27,2%  participa en la FP Dual. 



Motius pels que les empreses no participen en la FP Dual 



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

La majoria d’empreses industrials (75%) no 
ha participat en processos d’acreditació 

de competències



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

La gran majoria d’empreses 
(62,3%) considera que 

l’acreditació de competències pot 
contribuir positivament al sector, 

però 3 de cada 10 empreses no en 
tenen coneixement



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

sector?

El 70% de les empreses valora 
que l’acreditació de 

competències sobretot millora 
la professionalització i la 

competitivitat d’aquestes



Si considera que, per les característiques del sector que representa, caldria plantejar 

canvis o noves modalitats de formació, exposi-les breument:
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Dificultats actuals

o Més de la meitat d’empreses industrials del territori (60%) tenen dificultats per
cobrir llocs de treball.

o Les empreses situen aquestes dificultats especialment en les àrees de producció i
d’oficina tècnica.

o Els llocs de treball amb major dificultat de cobertura corresponen a posicions de
nivell de formació professional, relacionades especialment amb les famílies
professionals d’instal·lació i de manteniment d’electricitat i electrònica i fabricació
mecànica.

o Un 60% de les empreses col·labora amb centres formatius en iniciatives de
formació dual i la major part (45,4%) ho fan en pràctiques formatives. Només un
27,2% col·labora en la FP dual, i les que no ho fan declaren que és per
desconeixement o manca d’informació, per manca de flexibilitat, o perquè no
s’ofereix una formació afí a la seva activitat.



Necessitats

o Les empreses consideren que les noves competències que necessitarà el seu
sector a mitjà termini corresponen principalment a competències tècniques i
digitals

o 8 de cada 10 empreses industrials del Baix Llobregat considera que la
transformació digital repercutirà molt o força en les necessitats de formació del
seu sector.

o El que més troben a faltar les empreses respecte als serveis de formació del
territori és formació ajustada a les seves necessitats (50%) i una major oferta
d’aquesta (45%).
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Propostes

o Més de la meitat de les empreses (73,2%) 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.

o La majoria de les empreses (75%) no ha participat en processos d’acreditació de
competències, i 3 de cada 10 no en tenen coneixement. Tanmateix hi ha força
consens (62,3%) envers la consideració que s’ha de fomentar perquè pot contribuir
positivament al seu sector, especialment pel que fa a la millora de la seva
professionalització i competitivitat.

o Les empreses sobretot proposen que s’informi millor sobre les professions que
requereixen una FP (orientació) i reclamen una FP actualitzada a les noves
competències i ampliada a més sectors (actualització).

o En relació a la FP Dual proposen la recuperació de la figura de l’aprenent amb
elements de flexibilitat (alternança més llarga), reconeixement de l’empresa
formadora i finançament de la formació.
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