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L’ESTUDI



L’ESTUDI
Es basa en:

Una doble enquesta telefònica:

• Sobre 1.000 enginyers
• Sobre 500 empreses

i en la informació recopilada de:

• Société des Ingénieurs et Scientifiques de France IESF – França
• Verein Deutscher Ingenieure – Alemanya
• Consiglio Nazionale Ingegneri – Itàlia
• Engineerin Council - UK



L’AQU – Agència de Qualitat Universitària, qui ens ha cedit dades del sistema universitari català des de l’any 2000

El conjunt de col·legis i associacions d’enginyers de Catalunya:

• Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

• Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

• Col·legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

• Col·legi d’Enginyers en Informàtica de Catalunya

• Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació

• Asociación de Ingenieros Aeronauticos de España Delegación de Cataluña

• Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques

• Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, de Girona, de Lleida, de Manresa, de Tarragona, i de Vilanova i la Geltrú

• Col·legi d’Enginyers Tècnics en Informàtica de Catalunya

• Col·legi d’Enginyers de Mines

• Col·legi d’Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears

• Col·legi de Monts i Forestals de Catalunya

• Col·legi d’Enginyers navals i Oceànics delegació de Catalunya

cedint-nos les seves bases de dades de col·legiats/associats.

HI HA PARTICIPAT:



L’empresa INFORMA D&B, subministrant-nos la base de dades d’empreses.

GESOP – Empresa demoscòpica que ha realitzat les dues enquestes telefòniques.

La Càtedra d’Estadística de l’ETSEIB-UPC, que ens ha dissenyat estadisticament les enquestes i ens ha 
processat les dades obtingudes.

I complementàriament, les següents entitats:

• Institud Químic de Sarrià – IQS
• Les associacions empresarials AMEC i SECARTYS
• Institut Enginyers de Catalunya - INEC



Empreses Promotores:

• Agbar
• Almirall
• El Port de BCN + 3 empreses
• Enagás
• FGC + empreses del Clúster Railgrup
• Schneider
• Sener
• Technip

• Caixa d’Enginyers – Promotor Principal



RESULTATS



Quants enginyers
i enginyeres
hi ha a Catalunya?



RESULTATS

Quants Enginyers hi ha a Catalunya?

• 117.000 enginyers i enginyeres

• 107.500 en situació activa i 9.500 jubilats



Si ho comparem amb altres països
del nostre entorn competitiu

País i any Nº enginyers Població proporció

Catalunya 2016 117.000 7,5 Mhab 15,6 eng/1.000 hab

França 2015 960.000 66,7 Mhab 14,4 eng/1.000 hab

Alemanya 2014 1.660.000 81,4 Mhab 20,4 eng/1.000 hab

Itàlia 2014 693.000 60,8 Mhab 11,4 eng/1.000 hab



En relació als 107.500 actius, ens resulta la següent distribució per disciplina tecnològica:



Dels quals, un 53% són Eng. Tècnics o de Grau i un 47% són Enginyers o Màster Enginyer



I un 17% son dones i un 83% son homes. Si ho comparem amb altres països de la UE, tenim:

• França, 22%

• Alemanya, 16,6%

• Itàlia, 17,5%



Entre els professionals de menys de 40 anys, les dones són entre el 21 i el 23%.



Quin és el nivell d’atur
entre els enginyers
i les enginyeres?



Quin és el nivell d’atur entre els enginyers?

Només un 4% dels enginyers estan en situació d’atur



I es distribueixen per franges d’edat segons

Un 10% dels enginyers

catalans han emigrat però

un 15% d’extrangers

han vingut a Catalunya



Quants enginyers
i enginyeres faltaran 
a Catalunya a deu
anys vista?



Quants enginyers faltaran a Catalunya a 10 anys vista?

36.000 si ens comparèssim amb Alemanya

29.000 si fem referència al que ens diuen les empreses:
• si les empreses amb enginyers, incrementés el seu nombre en un 15%
• si el nombre d’empreses amb enginyer passés del 10 al 15%



D’aquests 29.000



En els darrers anys, de les universitats catalanes surten 5.100 nous enginyers per curs, 
dels quals



Entorn laboral 
dels enginyers
i enginyeres



Entorn laboral dels enginyers

• Només un 10% de les empreses consultades té algún enginyer



Segons dimensió d’empresa



Els enginyers tenen un paper clar en la Internacionalització



i en la Innovació



Activitats que realitzen els enginyers:



Segons àrea funcional:



Segons tecnologia principal de l’empresa



i segons nivell de responsabilitat



Nivell de retribució

El salari mitjà d’un enginyer a 

Catalunya és de 40.000 € bruts/any

A França 55.000 € i comencen

des de 35.000 els joves

A Alemanya 60.000 € i comencen

amb 40.000 els joves



i varia segons el nivell de responsabilitat



i en relació al gènere, enginyer o enginyera



Quins enginyers i enginyeres
necessita l‘empresa catalana 
en els propers deu anys?



Quins enginyers necessita l’empresa catalana pels propers 10 
anys?

En els darrers 3 anys un 

62% de les empreses que 

ja disposen d’enginyers, 

han contractat més

enginyers.



Les empreses consultades consideren que en els propers 10 anys, en el seu sector 
incrementaran el nombre d’enginyers en



i de les següents disciplines tecnològiques.



RESUM



EN RESUM

• A Catalunya hi ha 117.000 enginyers (107.500 actius)
• L’atur és només del 4%
• Un 10% han emigrat i un 15% d’estrangers han vingut
• Un 47% són Enginyer o Màster Enginyer i un 53% són Enginyer Tècnic o Enginyer de Grau
• Les dones ja representen més del 20%
• La retribució mitjana d’un enginyer són 40.000 €
• Necessitarem 29.000 enginyers més per als propers 10 anys.



PER APROFUNDIR

• Evolució del perfil professional dels enginyers en els propers 10 anys.
• Nous perfils professionals tècnis en sectors tradicionalment NO tecnològics.
• Desenvolupament de sectors i necessitat d’enginyers: p.e. Ferroviari.
• Presència de la dona enginyer i foment de noves vocacions.
• Mobilitat internacional dels enginyers.
• Incorporació dels enginyers a la PIME.



Gràcies


