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Enquesta 
(106/600)

• Característiques 
• Contractació
• Composició plantilles
• Dificultats RRHH
• Valoració FP
• Activitats empresarials
• Auto-ubicació Sectorial
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Grup treball
específic

17 empreses participants dels grups de treball

19  Perfils professionals identificats per als 4 àmbits

Anàlisi 
del sector 
i activitat

ELEMENTS DE LA DIAGNOSI

• Dades evolució
• Àrees ocupació
• Tendències del 

sector



Com són les empreses de la Comunitat Portuària?

Seu a Barcelona
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Nàutica i entorn portuari:



Nàutica i entorn portuari:Sobre l’FP

• Administració i Gestió
• Comerç i màrqueting
• Informàtica i comunicacions
• Transport i manteniment de Vehicles
• Instal·lació i Manteniment

FAMÍLIES PROFESSIONALS QUE DESPERTEN MÉS INTERÉS

• Més del 50% de les empreses no tenen un coneixement de l’oferta d’FP 
disponible o de la modalitat d’FP dual.

• La meitat de les empreses qualifiquen com millorable aspectes crítics de 
l’FP com actualització, adaptació o profunditat del continguts que 
s’imparteixen.

• El 43% de les empreses favorables a acollir alumnat en FP dual

CONEIXEMENT // VALORACIÓ de L’FP



Perfils professionals per sector



LOGÍSTICA I COMERÇ

TENDÈNCIES PERFILS DETECTATS

• Increment i diversificació 
d’empreses al sector

• Sector molt dinàmic i canviant
• Canvi generacional a les plantilles 

del sector
• Manca de titulacions específiques 

associades al sector
• Complexitat creixent dels tràmits

• Operador de tràfic / logístic
• Coordinadors de RRHH i equips
• Especialistes mecànics



TERMINALS ESTIBADORES

TENDÈNCIES PERFILS DETECTATS

• Sector globalitzat 
• Increment de la tecnologització i 

automatització dels sistemes
• Increment de components de control 

elèctrics 
• Increment de la tecnificació de les 

tasques 
• Necessitat de perfils polivalents

• Help Desk Terminal
• Planificador de Càrrega
• Tècnics de Manteniment
• CFGS química
• Enginyer químic
• Help Desk IT



NÀUTICA ESPORTIVA I INDUSTRIAL

TENDÈNCIES PERFILS DETECTATS

• Sector globalitzat
• Característiques del client
• Rellevància futura dels motors elèctrics
• Avenç de la domòtica
• Avenç de controls elèctrics/monitorign
• Noves tecnologies de materials
• Sector Last Minute
• Deslocalització
• Mercat de treball internacionalitzat

• Mecànic  instal·lador d’embarcacions 
• Perfils Nàutics especialistes
• Enginyer de desenvolupament de 

projectes
• Informàtic especialista en 

telecomunicacions
• Repartidor missatger 
• Experts en logística de iots de 3r país
• Experts legals



TRANSPORT TERRESTRE

TENDÈNCIES PERFILS DETECTATS

• Infraestructures i procediments 
propis.

• Impacte elevat dels contratemps 
de la cadena logística.

• Xofers, camioner
• Manteniment de Vehicles 

Industrials



Nàutica i entorn portuari:

PERFILS TRANSVERSALS

Administratiu especialitzat en l’àmbit portuari



Conclusions més destacades

• Teixit productiu i activitat del Port: trets diferencials (instrucció, dimensió 

de les plantilles, internacionalització, sector 24/7 365)

• A les empreses els costa trobar canals i referents per contractar

• Processos de formació interna que incrementa cost d’incorporació

• Especialistes polivalents i amb especialització

• Anglès, gran punt feble

• Canvis tecnològics: mecànica >> components elèctrics + Indústria 4.0

• Valoració i coneixement de l’FP molt millorable



Recomanacions:

• Potenciar itineraris d’FP Dual a les empreses del Port de 

Barcelona.

• Incrementar els agents formatius centrats en l’àmbit portuari: 

mapa de recursos formatius 

• Visibilitzar l’oferta d’FP activament entre les empreses de la 

Comunitat Portuària.

• Crear taula de treball de les professions del Port de Barcelona.



MOLTES GRÀCIES
atarrino@fundaciobcnfp.cat


