
 

 
 

Associació / Col·legi 
Observatori de l’Enginyeria 

Enquesta #4: Perfil d’ocupació dels enginyers i 
enginyeres (II) 
 
 
Enginyers Industrials de Catalunya presenta, en el marc de l’Observatori de l’Enginyeria, els 
resultats de la seva quarta enquesta entre el col·lectiu en la que completa la seva 
aproximació al perfil d’ocupació dels enginyers i enginyeres. 
 
En aquesta segona part de l’estudi es posa de manifest el valor que els professionals donen 
a la formació contínua amb la voluntat de mantenir-se al dia durant tota la seva vida 
professional. 
 
Un dels punts que destaca també és que els llocs de treball actual ja no són “per a tota la 
vida” com era més habitual fa uns anys. Els professionals, canvien de feina cercant un 
projecte motivador que els permeti créixer professionalment. 
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Objectiu 
 
Els professionals de l’enginyeria, i en especial l’enginyeria industrial, gaudeixen d’una 
situació d’ocupació pràcticament plena. L’Observatori de l’Enginyeria va quantificar en 



menys del 4% la taxa de desocupats entre enginyeres i enginyeres, una xifra molt baixa que 
es podria considerar bàsicament com d’un atur tècnic. 
 
Tanmateix, aquesta ocupació plena no s’ha vist acompanyada en els darrers temps per una 
valoració i compensació justa, en especial entre els més joves, i un creixement en les 
carreres professionals, sinó més aviat s’ha produït un cert retrocés del prestigi professional, 
de manera semblant al que ve passant en altres professions de les que anomenàvem, 
tradicionalment, lliberals. 
 
Probablement, la crisi financera de 2009 i la de la COVID-19 una dècada més tard hi han 
tingut alguna cosa a veure, així com la consolidació de la globalització de l’economia i el 
procés de deslocalització que han fet retrocedir el pes de la indústria a Europa i també a 
casa nostra. 
 
Els Enginyers Industrials de Catalunya, a través de dues microenquestes al seu col·lectiu -
present pràcticament en tots els àmbits de la societat-, han polsat la seva opinió, en aquest 
cas, sobre El perfil d’ocupació per aproximar-se en el coneixement de les principals 
motivacions, situacions i expectatives professionals dels enginyers i enginyeres. A aquesta 
primera aproximació seguirà una segona part més enfocada als més joves del col·lectiu i els 
seus hàbits pel que fa a l’ocupació. 
 
 
L’enquesta feta entre els més de 10.000 professionals de l’enginyeria que conformen la 
comunitat dels Enginyers Industrials de Catalunya no pretén ser un estudi exhaustiu i 
detallat, sinó una aproximació que permet treure conclusions qualitatives a partir dels 
resultats quantitatius del sondeig. 
 
 
 

Conclusions 
 
Les principals conclusions de l’enquesta són: 
 

 Més del 25% dels professionals en actiu del col·lectiu, han canviat de projecte 
professional en els darrers 3 anys. I més d’un 30%, en els últims 10 anys. Un 
percentatge mínim, no ha fet cap canviat professional encara.  
 

 Clarament, el principal motiu pel qual canviem de feina és trobar una oportunitat de 
créixer en el repte professional, suposant un 40% dels casos. 
 

 Un cop situat professionalment, el canvi de sector no es veu ja com una decisió 
habitual de millora i més del 65% dels enquestats, no es plantegen portar-lo a terme 
a curt termini. 
 



 Pràcticament la meitat dels enginyers i enginyeres manifesten que la xarxa de 
contactes ha estat fonamental per aconseguir el seu lloc de treball actual. Justament, 
aquest és un dels pilars de la proposta de valor que ofereix Enginyers Industrials de 
Catalunya als seus membres. 
 

 I com a cloenda de l’estudi, destacar que més del 55% dels professionals 
consideren fonamental la formació contínua per a mantenir-se al dia 
professionalment. Un altre dels Serveis que Enginyers Industrials de Catalunya 
ofereix amb un alt nivell de qualitat als professionals de l’enginyeria. 
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Menys d'un any 
13%

Entre un i 3 anys 
14%

Entre 3 i 10 anys 
32%

Més de 10 anys 
29%

No he canviat mai 
12%

Quants anys fa del teu darrer canvi 
professional?

Causes involuntàries o 
personals: acomiadament, 
ERE, deslocalització de la 
meva empresa, canvi de 

domicili, situacions 
familiars...

Insatisfacció per 
manca de 

reconeixement / 
lideratge 

inadequat 
18%

No he canviat 
encara 

15%

Manca de coherència amb la 
meva estratègia de carrera 

professional (manca de 
projecte i/o projecció 

professional) 
7%

Oportunitat de 
creixement en el 

repte 
professional 

40%

Quina ha estat la causa principal que ha motivat 
el teu darrer canvi a nivell professional?



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
67%

Sí, i ho intentaré 
properament 

15%

Sí, però crec que 
no és el moment 

18%

T'estàs plantejant portar a terme un canvi de 
sector?

Consultores de selecció / 
headhunters 

6%
Borses de treball de 

col·legis professionals 
i/o d’organitzacions 

sectorials
12%

Plataformes de 
reclutament tipus 

(Infojobs, LinkedIn, ...) 
16%

Altres
21%

Xarxa de 
contactes 

personals i/o 
professionals 

45%

Per quin mitjà has aconseguit la teva feina 
actual?



 
 
 
 
 

 

No 
45%

Sí 
55%

Has realitzat algun tipus de formació contínua 
en els darrers 12 mesos?

Ha estat per una necessitat 
de l’empresa on treballo ; 

16,88%

Perquè personalment 
considero important 
mantenir-me al dia 
professionalment ; 

83,13%

Quin és el motiu principal que t'ha portat a 
realitzar formació contínua en el darrer any (si 

és el cas)?


