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3.1. MERCAT DE TREBALL I EMPRESA 

 
 

Introducció  
 
El mercat de treball és l’espai on conflueixen les demandes de treball (persones que 
volen ser contractades) amb les ofertes (vacants que tenen les organitzacions amb 
necessitat de personal). 
 
L’encaix del teu propi perfil professional amb els requeriments del mercat de treball 
determina l’ocupabilitat. Aquest terme s’entén com la probabilitat que té una persona 
de ser contractada en una ocupació determinada en aquell moment concret de la 
conjuntura econòmica. 
 
Així doncs, el coneixement del mercat laboral et pot permetre analitzar millor la teva 
situació en relació amb les demandes del mercat, establir el teu grau d’ocupabilitat i 
dissenyar estratègies per millorar les teves opcions de trobar feina. 
 
En conclusió, l’anàlisi del mercat de treball és el segon pas per a qualsevol balanç 
professional. Aquesta anàlisi del mercat de treball l’has de portar a terme durant el teu 
procés d’orientació professional i de recerca de feina, tant si ja has acabat els teus 
estudis i estàs buscant feina per primer cop com si ja portes un temps buscant feina. 
També l’han de realitzar els aturats de llarga durada i els treballadors en actiu en busca 
d’un canvi professional. 
 

Anàlisi del mercat de treball  
 
Per analitzar el mercat de treball has de tenir en compte aquests tres nivells: 
 

1. Anàlisi de l’entorn socioeconòmic 
2. Anàlisi del sector econòmic i àmbit professional en què vols treballar 
3. Anàlisi de l’ocupació concreta 

 
Pots analitzar una ocupació tenint en compte la situació del sector econòmic al qual 
pertany. Alhora, la situació del sector econòmic ve condicionada per l’entorn 
socioeconòmic global. 
 
 
 
 

Entorn socioeconòmic 

Sector econòmic 

Ocupació 



 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

01/10/2012 

Àrea d’Orientació i Inserció Professional 2 

 

Factors d’incidència  
 
Per cada nivell del mercat de treball es poden identificar els factors que el configuren i 
que hauràs d’explorar: 
 
Entorn socioeconòmic: Conjunt de variables socioculturals, econòmiques i 
demogràfiques que influeixen en la situació global del mercat laboral. 
 
És necessari que coneguis l’impacte concret d’aquestes variables sobre el mercat de 
treball analitzant una sèrie de factors: 
 

- Tendència global del mercat  
- Incidència sobre l’ocupació en col·lectius específics 
- Incidència sobre l’ocupació per sectors 
- Incidència sobre l’ocupació en àmbits d’activitat concrets 

 
Sector econòmic: Qualsevol de les parts de l’activitat econòmica global subdividida en 
funció del tipus d’activitat que realitzi el sector (p. ex.: sector alimentari, sector de les 
ciències de la salut, etc.).  
 
Aquests sectors econòmics també es transformen constantment: alguns perden la 
seva hegemonia, d’altres canvien a causa de nous processos i necessitats de nous 
coneixements i professionals, d’altres emergeixen amb força. Convé que vegis la 
diferència entre sector econòmic i àmbit professional.  
 
Quan es parla d’àmbit professional es fa una classificació que engloba diferents 
ocupacions que tenen en comú trets diferencials concrets com funcions o objectius 
comuns (p. ex.: àmbit comptable-financer, àmbit de recursos humans...). 
 
Tenir present aquesta distinció et permetrà planificar amb ordre el teu procés de canvi 
professional. En algunes ocasions podràs plantejar-te un canvi d’àmbit professional 
dins del sector que ja coneixes. En altres, preferiràs fer un canvi de sector, sense 
canviar d’àmbit professional o fins i tot d’ocupació. En altres paraules, la mobilitat 
professional pot donar-se entre diferents àmbits d’un mateix sector o bé entre 
diferents sectors que comparteixen el mateix àmbit professional. 
 
Factors que hauries d’explorar: 
 

 Grups d’activitat que componen el sector econòmic (subsectors i àmbits 
d’activitat) 

 Tendències del sector o àmbit (creixement o decreixement econòmic, 
escenaris) 

 Ocupacions del sector o àmbit i característiques (requeriments i condicions de 
treball, etc.)  

 Incidència sobre l’ocupació per sector o àmbit (perfils professionals més 
demanats, etc.) 
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Ocupació: Recull informació sobre l’ocupació del teu interès per veure si el teu perfil 
encaixa amb el que es demana i per determinar la teva ocupabilitat: 
 

- Descripció de l’ocupació i funcions 
- Requisits formatius (formació reglada i complementària) 
- Experiència i competències (tècniques i competències clau) necessàries 
- Condicions de treball (jornada, retribució, característiques de la contractació 
més usual, etc.) 
- Tendències (perspectives de futur, etc.) 

 
 
Eina per a l’anàlisi: matriu DAFO 
 
La manera més senzilla i eficaç per posar en relació el mercat de treball amb la persona 
és l’anàlisi DAFO. En aquesta anàlisi es contrasten les dades que has extret de l’anàlisi 
del mercat de treball amb el teu autoconeixement, per prendre decisions respecte al 
teu futur professional. 
 
L’anàlisi DAFO (SWOT en anglès) és una metodologia exportada del món empresarial 
que et podrà ajudar a posar ordre a la informació i clarificar-la per a l’elecció 
d’estratègies d’actuació. Consisteix en una taula o matriu on s’introdueixen les dades 
(els factors d’incidència, en aquest cas) segons la seva tipologia:  
 
- Fortaleses i debilitats – anàlisi interna 
- Amenaces i oportunitats – anàlisi externa 
 
Particularment, aplicada a l’orientació, aquesta eina serveix per posar en relació les 
fortaleses i debilitats del teu perfil amb les amenaces i oportunitats de l’entorn, 
tenint sempre com a referència el teu objectiu professional. 
 
Exemple d’identificació de les variables DAFO 
 

 Fortaleses: Competències tècniques (coneixements i experiència) i 
competències clau que coincideixen amb els requeriments del lloc de treball; 
interessos professionals i motivacions vers el treball que encaixen amb 
l’objectiu professional; coneixement del mercat de treball; bons recursos per a 
la recerca de feina, etc. (p. ex.: 25 anys d’experiència en el sector, 
competències de lideratge i organització d’equips, bona xarxa de contactes). 

 

 Debilitats: Mancances a nivell de competències tècniques (coneixements i 
experiència) i competències clau segons el perfil professional de l’objectiu 
professional; interessos professionals i motivacions vers el treball incongruents 
amb l’objectiu professional; manca de coneixement del mercat de treball; 
deficiència o ús incorrecte de les estratègies de recerca de feina, etc. (p. ex.: 
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manca de formació específica, coneixements d’informàtica desfasats, poca 
pràctica en els processos de selecció). 

 

 Amenaces: Elements de l’entorn que poden tenir una influència negativa per al 
desenvolupament del projecte professional (p. ex.: crisi econòmica, el mercat 
prioritza candidats més joves, els sous estan per sota de les expectatives 
personals). 

 

 Oportunitats: Elements de l’entorn que poden tenir una influència positiva per 
al desenvolupament del projecte professional (p. ex.: és necessària molta 
experiència per a un càrrec de responsabilitat, bonificació per a la contractació 
de persones majors de 45 anys). 

 
 
La finalitat d’aquesta anàlisi és prendre una decisió respecte a les estratègies més 
convenients per assolir el teu objectiu professional. Per tant, després d’introduir la 
informació a la matriu hauries d’encreuar les dades i elaborar les estratègies 
d’afrontament. 
 
_______________________________________________________________________ 
Matriu   DAFO                              Amenaces                                      Oportunitats 
_______________________________________________________________________ 
Punts forts                       Estratègies defensives                         Estratègies ofensives 
 
Punts febles       Estratègies de supervivència              Estratègies de reorientació 

 
Aquestes estratègies s’han de basar en la consolidació de les fortaleses i la 
minimització de les debilitats, aprofitant les oportunitats del mercat de treball i 
intentant reduir les amenaces. 
 
Finalment, segons l’estil de l’estratègia i la teva situació personal (necessitats de canvi 
de feina, disponibilitat de temps, necessitat econòmica, etc.), podràs dissenyar el pla 
d’acció. En altres paraules, podràs identificar les d’actuacions concretes (accions de 
reorientació, formació, etc.) que requereixes per aconseguir el teu l’objectiu 
professional i planificar-te en el temps. 
 
És important tenir en compte que no tots els objectius professionals són assequibles a 
curt termini. De vegades és necessari temporalitzar els objectius a curt, mitjà i llarg 
termini per poder assolir-los. 
 
Això també implica que pots tenir un o més objectius professionals dins de la gestió 
de la teva carrera professional. 
  
 
En definitiva, una vegada hagis fet una bona anàlisi del teu perfil i del mercat de treball 
podràs conèixer la teva ocupabilitat segons l’objectiu professional. Per tant, estaràs en 
condicions òptimes per construir un projecte professional amb possibilitats d’èxit, 
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donant-li forma amb el pla d’acció (per exemple: fer un postgrau amb pràctiques per 
agafar experiència mentre busques feina d’un nivell inferior al teu objectiu 
professional, que et permetrà poder fer el salt professional en un parell d’anys). 

 
SECTORS D’OCUPACIÓ EMERGENTS EN EL MOMENT ACTUAL 
 
Actualment existeixen diversos mercats que per diversos i variats motius (noves 
necessitats o necessitats tradicionalment insatisfetes) presenten una capacitat més 
alta com a nínxols d’ocupació o sectors d’ocupació emergents.  
 
Destaquem les àrees següents: 
 
Medi ambient 
 
Aquest sector a Espanya s'ha anat consolidat de forma gradual, seguint les directrius 
marcades pel mercat europeu. Desconegut fa 10 anys, avui mou un volum de negoci 
superior als 3.000 milions d'euros anuals, dada que representa un 1% del PIB, i dóna 
feina directa a gairebé 155.000 persones. 
 
Gent gran 
 
L'envelliment de la població està provocant que la gerontologia, en totes les seves 
especialitats, sigui una de les àrees amb més projecció de futur i on cada vegada es 
demana un nombre més elevat de professionals especialitzats, encara avui escassos. A 
Espanya, i segons diversos estudis, només en el sector sociosanitari, es preveu la 
creació de 100.000 a 300.000 llocs de treball. 
 
Oci 
 
Cada vegada existeix un nombre més elevat d'empreses dedicades a gestionar amb 
eficiència la realització d'activitats relacionades amb el temps lliure, per la seva 
importància i presència en la vida econòmica, en països desenvolupats. Aquestes 
empreses poden anar encaminades fonamentalment als àmbits següents: oci turístic, 
lleure cultural, oci esportiu i oci recreatiu. 
 
Prevenció de riscos laborals 
 
Amb l'entrada en vigor del Reial decret 39/1997, de 17 de gener (BOE del 31/01/1997), 
pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció en relació amb la capacitat o 
aptitud necessària per al desenvolupament de l'activitat preventiva, s'estableix la 
necessitat d'una adequació de la formació requerida i les funcions a desenvolupar en la 
mateixa activitat preventiva. El professional necessita les capacitats i habilitats per 
planificar, dissenyar i implementar els sistemes de protecció i prevenció de riscos en 
les àrees de seguretat laboral, medi ambient de treball, salut laboral i altres tècniques 
de prevenció. 
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Qualitat 
 
La globalització de l'economia obliga a integrar noves formes d'entendre i gestionar les 
empreses i exigeix als seus directius i comandaments intermedis una formació superior 
en nous coneixements i habilitats que els permetin, a través de la satisfacció dels seus 
clients interns i externs, consolidar i créixer en un entorn altament competitiu. 
 
Aquesta alta competència actual obliga les empreses a la qualificació del seu capital 
humà. La gestió de la qualitat total integra tots els àmbits, metodologies i eines que 
permeten a les empreses i institucions orientar la seva gestió a l’excel·lència, millorant 
els seus resultats a curt, mitjà i llarg termini. 
 
Societat de la informació 
 
En l'actual Tercera Revolució Industrial, l'element impulsor del creixement i de l'avenç 
econòmic es troba en la informació. Informació i coneixement es converteixen en els 
elements impulsors de la ciència i la tecnologia, fins al punt que l'economia, la cultura i 
el benestar social depenen cada vegada més del nivell aconseguit en el camp de les 
anomenades tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
El conjunt de les noves tecnologies abasta un ampli espectre de camps científics i 
aplicacions en sectors com la química, el transport, la investigació oceànica o 
l'agricultura, però els camps per excel·lència en aquesta nova etapa són la 
microelectrònica, les telecomunicacions i la biotecnologia. 
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