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1. Presentació del sector 
 La indústria aerospacial inclou totes aquelles activitats vinculades amb l’aeronàutica, l’espai i les aplicacions dels 

satèl·lits, essent possible la seva divisió en quatre àmbits: 
 

- L’enginyeria aeronàutica: Engloba les activitats i les ocupacions relacionades amb les diferents enginyeries 

com ara el calculista de materials i d’estructures aeronàutiques; que fan referència al disseny i al càlcul 

estructural aeronàutic. 

- La investigació i la innovació: Inclou totes les tasques relacionades amb el coneixement, la investigació, la 

recerca, el desenvolupament, etc. aplicades al sector aeronàutic. 

- La producció aeroespacial: Aquest àmbit està format per totes les activitats vinculades amb les operacions, el 

prototipatge, etc. de les naus aeroespacials i tots els serveis i productes relacionats amb el sector com per 

exemple el modelatge, les oficines tècniques i de servei, el emmagatzematge, etc. 

- La tecnologia i operació: Engloba principalment totes les activitats relacionades amb l'electrònica 

aeroespacial, les telecomunicacions, els softwares, etc. 
 

Es tracta un sector molt dinàmic atesa la ràpida modernització dels serveis associats a la indústria aèria i al 

desenvolupament dels satèl·lits. Una altra característica del sector de la indústria aeroespacial és la seva creixent 

presència a les nostres vides i la seva importància estratègica en termes d’utilitat a la societat. La indústria 

aeroespacial s'enfronta a molts reptes tecnològics vinculats a la millora de l’eficiència i el respecte al medi ambient 

durant els processos de producció. També suposa un important repte tecnològic el desenvolupament de satèl·lits i 

microsatèl·lits aplicat – per exemple – a serveis de control meteorològic o control de trànsit.  

 
2. Context actual 
Tendències globals: Al continent europeu, cal destacar la ciutat de Toulouse, coneguda com la capital europea de 

l’aeronàutica, ja que compta amb un nivell elevat d’I+D i disposa de diverses seus d’empreses relacionades amb el 

sector i amb una elevada demanda de professionals. Al 2012, Toulouse va registrar un creixement de l’activitat del 

3,8%, un augment de la taxa d’ocupació del 2,8% i hi havia 535 empreses espanyoles generant ocupació. En línies 

generals i d’acord a l’informe anual “Deloitte 2014 Global Aerospace & Defense Outlook” realitzat per Deloitte, 

l’aviació espacial durant els darrers 30 anys ha augmentat en un 298%; aquest increment està present, 

principalment, a Àsia i a Orient Pròxim. Pel que fa a l’aviació de defensa, les previsions mostren una disminució del 

2,5% durant l’any 2014.  

 

Espanya:  La crisi econòmica ha comportat una reducció d’aproximadament un 4% en la investigació en R+D, que 

ja presentava prèviament dimensions reduïdes. En aquest sentit, i fent front a una falta de fonts de finançament, la 

indústria aeroespacial espanyola ha hagut d’adaptar-se a la realitat imposada per les dificultats econòmiques, 

buscant aprofitar el fet que els costos de producció a la indústria són un 20% inferiors que a altres països del 

continent europeu. Tot i així, el creixement de la indústria aeroespacial espanyola continua estancada a l’entorn del 

2%, concentrant-se especialment en el camp dels satèl·lits.  Cal destacar però, que des de el Ministeri d’Indústria, 

Energia i Turisme s’ha realitzat una aposta pel desenvolupament d’aquest sector, donada la seva projecció exterior 

i la seva capacitat per desenvolupar innovacions tecnològiques, un fet que quedà reflectit en els darrers 

pressupostos generals de l’Estat pel 2014. 

 

Catalunya: En el cas català, el sector avança en una altra direcció i mostra un major grau de consolidació. D’acord 

amb les dades publicades, Catalunya va ser la comunitat autònoma que més empreses noves va ser capaç de 

posicionar en grans projectes aeroespacials. En línia amb aquestes millores, l’Agència Espacial Europea ha triat 

Barcelona i la seva àrea metropolitana per a crear el primer centre d’incubació d’empreses de l’organització a 

Espanya. Aquest centre d’incubació d’empreses serà un centre multidisciplinari on es podran crear i desenvolupar 

aplicacions, serveis i productes per a diversos usos i estarà unit a vuit centres situats a Holanda, Anglaterra, 

Alemanya, Bèlgica i França. D’acord a dades publicades per la UPC, el sector aeroespacial ha viscut un 

creixement molt gran a tot l’estat espanyol, d’un 13% anual d’acord a la informació publicada al darrer informe 

sectorial de Barcelona Activa,  tot i que s’ha vist influenciat per l’actual crisis econòmica.  
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Indicadors Sector 

Aeroespacial 

Contribució del sector al PIB  

Espanyol (1) 

Facturació total a Espanya 
(2) 

Ventes destinades a I+D+i (3) 

0,9% (2012) 11.700 milions d’euros (2012) 10% (2012) 

(1) El Sector Aeroespacial a Espanya. A Fondo. Revista del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. (2012)  

(2) El Sector Aeroespacial a Espanya. A Fondo. Revista del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. (2012)  

(3) El Sector Aeroespacial a Espanya. A Fondo. Revista del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. (2012) 



3. Tendències claus del sector  
Tendències sectorials  

Innovació 

La indústria aeroespacial és un sector que necessita innovar per defensar la seva posició 

actual i per mostrar als altres sector econòmics el seu elevat grau d’exigència. Per tant, es 

pot afirmar que la innovació és un factor determinant per a la competitivitat de les 

empreses del sector i pel seu futur. En aquest sentit, actualment, s’estan desenvolupant 

projectes vinculats a la recerca de noves tècniques i eines relacionades amb un sistema 

virtual per provar la qualitat dels materials aeronàutics a distància. De la innovació en 

deriva una altra tendència que és l’establiment d’aliances entre les empreses del sector 

amb els objectius de poder ampliar el ventall d’oportunitats innovadores atès el seu elevat 

cost i amb la prioritat d’afrontar juntes els nous reptes que presenta la indústria 

aeronàutica. 

Noves 

aplicacions i 

serveis per 

satèl·lits 

El sector aeroespacial, en la mateixa línia que altres sectors econòmics, està portant a 

terme una reestructuració important per desenvolupar noves aplicacions i oferir nous 

serveis. Per tant, les prioritats del sector estan canviant cap a serveis per a satèl·lits i 

telecomunicacions que donaran resposta a demandes públiques i seran beneficioses per a 

la societat. Per exemple, una de les iniciatives que s’estan portant a terme es corresponen 

amb programes de GPS relacionats estretament amb la millora de la qualitat de vida de les 

persones, la meteorologia, la protecció civil, etc.  

Sistemes 

tecnològics 

avançats 

L’aplicació de les noves tecnologies i sistemes tecnològics avançats als diferents àmbits 

del sector és, per causa de l’entorn en què ens trobem, un àmbit en constant creixement. 

Cal que l’eix del sector es centri en dotar-se d’un bon nivell de tecnologies per a 

desenvolupar-se amb èxit amb resultats eficaços i competitius. Per exemple, l’Estat 

Espanyol s’enfronta al repte de crear aeronaus que volin sense presència humana per 

aplicar-les, principalment, en aplicacions militars. Finalment, pel que fa al 

desenvolupament d’aquest sistemes tecnològics avançats, cal tenir en compte el respecte 

cap al medi ambient i l’objectiu de creació d’un espai sostenible i seguir tenint en compte 

els paràmetres de seguretat mediambientals a totes les fases de la producció. En aquesta 

línia, la UE ha creat la iniciativa “Clean Sky” destinada al desenvolupament de tecnologies 

que permetin crear aeronaus més sostenibles. 

Finançament 

públic i elevats 

costos 

Una clara tendència del sector que es vé observant des de fa uns anys i que sembla que 

pot canviar lleugerament són les dificultats a les que s’enfronta el sector pel que fa al seu 

fiançament. En aquest sentit, les administracions públiques també estan establint sinèrgies 

amb altres companyies i empreses privades per posar en marxa els projectes aeronàutics 

que situaran en una molt bona posició al sector i que s’espera que tinguin resultats en 

menys d’un any aproximadament. Aquestes sinergies entre administracions públiques i 

altres empreses o centres d’investigació es pot generalitzar a altres països com són la Xina 

o altres països europeus. A Espanya, tot i que la situació econòmica és força incerta, la 

seva capacitat per cobrir la cadena de desenvolupament, pot incentivar a l’establiment de 

sinergies entre l’estat espanyol i portar a una menor fragmentació de les activitats del 

sector. Per tant, tot i que els costos per mantenir al sector en un alt nivell d’exigència, 

d’innovació i de recerca són elevats, sembla que tant les administracions públiques com 

les companyies privades estan fent tot el possible per a contribuir a la millora del sector. 

Internaciona-

lització 

Fruit de les sinergies comentades anteriorment, el sector s’està caracteritzant cada cop 

més per formar una xarxa integradora a nivell internacional i així les empreses, 

companyies i centres d’investigació aeroespacials concentren els esforços i disminueixen 

les despeses derivades dels projectes provocant així una major inversió en aquest sector. 

En aquest sentit, en el cas d’Europa cada cop més països busquen establir fórmules de 

cooperació, donades les dificultats per afrontar projectes del sector aeroespacial en solitari. 
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4. Ocupació al sector de la Indústria Aeroespacial 
Pel que fa a l’ocupació, alguns experts determinen que el desenvolupament de nous models s’ha de portar a terme 

si es vol que hi hagi oportunitats laborals en el futur i les claus en aquest desenvolupament són: talent, inversió, 

competitivitat, persones, etc. D’acord a les darreres notícies publicades, de les enginyeries disponibles actualment, 

la que menys atur presenta és la vinculada a la indústria aeroespacial. Ens trobem davant d’un sector on el nombre 

de graduats a l’any és insuficient per a cobrir totes les posicions que demanden les empreses i per tant, el sector 

demandarà la formació de molts professionals amb formació aeroespacial. 

 

  

 
Anàlisi de l’ocupació al sector de la 

Indústria Aeroespacial 

Tendència actual 
Previsió de 

creixement 

  
 Recuperació/Creixement;  Manteniment;  Decreixement 

4.1. Ocupacions de major qualificació més demandades 

  Ocupació Descripció 
Requisits valorats (Formació, 

experiència i competències) 

Altres aspectes 

destacats 

1 

Enginyer/a 

d'estructures 

aeronàutiques 

Aquest professional s'encarrega del 

disseny i càlcul d'estructures i elements 

aeronàutics capaços de suportar els 

esforços a què estaran sotmesos en 

unes condicions de seguretat òptimes 

que responguin als requeriments del 

projecte tant a nivell tècnic com 

econòmic (generació d'economia 

d'escala, cost de fabricació i 

manteniment...). 

• Formació: Enginyeria tècnica 

o industrial i, en determinades 

posicions, l'eina CATIA V.5. 

Els coneixements en 

programació també resulten 

força útils. 

• Experiència: L’experiència en 

posicions similars i el 

coneixement de certs 

materials proporcionen molt 

valor afegit a la candidatura.  

• La formació més 

habitual fa 

referència a 

titulacions 

universitàries 

d’enginyeria o altres 

perfils tècnics, 

científics o 

tecnològics. 

• Es imprescindible 

que tots els 

professionals tinguin 

domini de l'anglès i, 

en certs casos, 

d’una segona 

llengua.  

• Pel que fa a 

l’experiència, és 

imprescindible que 

els professionals 

hagin desenvolupat 

tasques en 

posicions similars i 

encara millor si 

estan relacionades 

amb la indústria 

aeroespacial. 

• Competències 

transversals 

requerides: treball 

en equip i 

cooperació i 

preocupació per 

l’ordre i la qualitat. 

2 
Enginyer/a de 

R+D+i 

L'enginyer d'R+D+i (Recerca, 

Desenvolupament, i Innovació) 

s'encarrega d'investigar, planificar i 

desenvolupar possibles millores en els 

productes desenvolupats per la seva 

empresa, tant pel que fa a la tecnologia 

base del producte com pel que fa al 

procés de fabricació. 

• Formació: Tot i que és 

imprescindible disposar d’un 

grau universitari, la formació 

tècnica l’acostuma a oferir 

l’empresa contractant 

dependent de 

l’especialització. 

• Competències: Orientació a 

l’assoliment i pensament 

analític. 

3 
Director/a 

d'operacions 

El director d'operacions s'ocupa de la 

gestió de totes les activitats de 

l'empresa en matèria de compres, 

control de qualitat i planificació de la 

producció. Aquest professional actua 

en l'entorn de la petita i mitjana 

empresa de construcció aeronàutica 

 

• Formació: Cal disposar d’un 

títol universitari d’enginyeria 

industrial tècnica o superior i 

el complement de màster en 

temes relacionats amb la 

qualitat està força valorat. En 

línia amb altres sectors, 

disposar de formació en 

logística afegeix força valor. 

• Experiència: Cal experiència 

en programes informàtics de 

gestió. 
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4437/enginyera-destructures-aeronautiques.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4437/enginyera-destructures-aeronautiques.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4437/enginyera-destructures-aeronautiques.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincset&idnivell2=udossetquatre&idnivell3=udossetset
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincset&idnivell2=udossetquatre&idnivell3=udossetset
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincset&idnivell2=udossetquatre&idnivell3=udossetset
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdoshttp://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdos
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdoshttp://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdos
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4459/enginyera-de-rdi.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4459/enginyera-de-rdi.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udosquatrenou&idnivell3=udoscincu
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udosquatrenou&idnivell3=udoscincu
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerosiszero&idnivell2=utrestresnou&idnivell3=utresquatredos
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerosiszero&idnivell2=utrestresnou&idnivell3=utresquatredos
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/D/fitxa4456/directora-doperacions.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/D/fitxa4456/directora-doperacions.do


  Ocupació Descripció 
Requisits valorats (Formació, 

experiència i competències) 

Altres aspectes 

destacats 

4 
Enginyer/a de 

control de qualitat 

Aquest professional és el responsable 

del sistema de qualitat a l'empresa. 

Assumeix la direcció de les fases de 

desenvolupament, implantació, 

execució i manteniment del pla de 

qualitat, amb una atenció especial a la 

incorporació al procés productiu de les 

innovacions en R+D. 

• Formació: Enginyeria tècnica 

aeronàutica i, com a formació 

complementària, cursos o 

programes sobre 

determinades normatives. 

• Experiència: És molt positiu 

disposar d’experiència en 

posicions de construcció o 

similars. 

• La formació més 

habitual fa 

referència a 

titulacions 

universitàries 

d’enginyeria o altres 

perfils tècnics, 

científics o 

tecnològics. 

 

• Es imprescindible 

que tots els 

professionals tinguin 

domini de l'anglès i, 

en certs casos, 

d’una segona 

llengua.  

 

• Pel que fa a 

l’experiència, és 

imprescindible que 

els professionals 

hagin desenvolupat 

tasques en 

posicions similars i 

encara millor si 

estan relacionades 

amb la indústria 

aeroespacial. 

 

• Competències 

transversals 

requerides: treball 

en equip i 

cooperació i 

preocupació per 

l’ordre i la qualitat. 

 

5 
Enginyer/a de 

software d'aviònica 

Les característiques principals de la 

seva feina són que utilitza sistemes 

operatius en temps real i que s'ha de 

sotmetre als requeriments de la 

normativa d'aeronàutica sobre 

desenvolupament de software. Els 

sistemes operatius en temps real són 

aquells que han estat dissenyats per 

suportar aplicacions de software que 

processen la informació de manera 

immediata i que proporcionen una 

ràpida resposta a l'usuari del sistema. 

• Formació: Enginyeria 

informàtica superior en 

telecomunicacions o 

informàtica. Normalment, la 

formació específica en 

aviònica es porta a terme a la 

mateixa empresa. 

• Experiència: L’experiència 

prèvia en programació es 

valora molt positivament. 

6 

Cap de projecte de 

software de 

telecomunicacions 

Aquest professional dirigeix els 

projectes d'assessorament i 

desenvolupament de software de 

telecomunicacions; és responsable de 

la gestió dels recursos humans 

assignats al projecte i de la qualitat 

tècnica del producte final. 

Generalment, aquests projectes 

comprenen a més el disseny de 

components del hardware on operarà 

el sistema de software. 

• Formació: Formació 

específica universitària en 

enginyeria de 

telecomunicacions o 

informàtica. 

• Competències: Orientació 

estratègica, planificació i 

organització. 
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4457/enginyera-de-control-de-qualitat.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4457/enginyera-de-control-de-qualitat.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincset&idnivell2=udossetquatre&idnivell3=udossetset
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincset&idnivell2=udossetquatre&idnivell3=udossetset
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincset&idnivell2=udossetquatre&idnivell3=udossetset
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdoshttp://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdos
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdoshttp://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdos
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4435/enginyera-de-software-davionica.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4435/enginyera-de-software-davionica.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/C/fitxa4444/cap-de-projecte-de-software-de-telecomunicacions.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/C/fitxa4444/cap-de-projecte-de-software-de-telecomunicacions.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/C/fitxa4444/cap-de-projecte-de-software-de-telecomunicacions.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerosiszero&idnivell2=utrestresquatre&idnivell3=utrestressis
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerosiszero&idnivell2=utrestresquatre&idnivell3=utrestressis
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincquatre&idnivell3=udoscincsis
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincquatre&idnivell3=udoscincsis


4.2. Ocupacions de menor qualificació més demandades 

  Ocupació Descripció 

Requisits valorats 

(Formació, experiència i 

competències) 

Altres aspectes 

destacats 

1 
Programador/a 

CAM - Fresadores 

El programador CAM (fabricació 

assistida per ordinador) treballa en 

la fase de fabricació de prototips, 

preparant i desenvolupant els 

programes necessaris perquè 

funcionin les fresadores, que són 

les màquines que fabriquen el 

prototip i li donen forma.  

• Formació: Cicles 

formatius de la família de 

la informàtica, fabricació, 

mecànica i manteniment.  

• Experiència: Cal disposar 

d’experiència en 

programació. 

• Competències: 

Aprenentatge i utilització 

de coneixements.  

• La formació requerida 

fa referència a cicles 

formatius professionals 

amb especialització en 

electrònica, 

informàtica, etc. 

 

• L’experiència prèvia en 

posicions similars i els 

aprenentatges apresos 

són imprescindibles 

per a les posicions de 

baixa qualificació. 

 

• Competències 

transversals 

requerides: Pensament 

analític i conceptual. 
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Tècnic/a de qualitat 

d'electrònica 

espacial 

El tècnic de control de qualitat 

d'electrònica espacial controla la 

qualitat dels equips electrònics de 

comunicacions que incorporen els 

satèl·lits espacials. 

• Formació: Cicles 

formatius amb 

especialització en 

electricitat i electrònica. 

• Experiència: Cal disposar 

d’experiència, de mínim 

un any, en qualitat 

d’equips informàtics o 

similars. 

• Competències: 

Preocupació per l’ordre i 

la qualitat. 
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/P/fitxa4441/programadora-cam--fresadores.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/P/fitxa4441/programadora-cam--fresadores.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/P/fitxa4441/programadora-cam--fresadores.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/P/fitxa4441/programadora-cam--fresadores.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/P/fitxa4441/programadora-cam--fresadores.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerosiszero&idnivell2=utresdosquatre&idnivell3=utresdossis
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerosiszero&idnivell2=utresdosquatre&idnivell3=utresdossis
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerosiszero&idnivell2=utrestresnou&idnivell3=utresquatredos
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerosiszero&idnivell2=utrestresnou&idnivell3=utresquatredos
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerosiszero&idnivell2=utresquatrequatre&idnivell3=utresquatreset
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4452/tecnica-de-qualitat-delectronica-espacial.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4452/tecnica-de-qualitat-delectronica-espacial.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4452/tecnica-de-qualitat-delectronica-espacial.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdoshttp://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdos
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdoshttp://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincsis&idnivell2=udoscincnou&idnivell3=udossisdos


5. Conclusions i Projecció futura  
Tecnologia punta i innovació 

• En el marc del seu compromís amb el desenvolupament tecnològic i la innovació, 

l’Ajuntament de Barcelona ha signat un acord per a la creació d’un Centre de 

Tecnologies i Aplicacions per a Microsatèl·lits (CENSAT) amb la col·laboració de 

vàries universitats amb l’objectiu de dissenyar tecnologies i explotar aplicacions 

científiques i comercials per a microsatèl·lits.  

• El sector s'està dedicant amb força a millorar la tecnologia dels productes i serveis 

aeronàutics atès la seva creixent repercussió en la societat i la seva transversalitat en 

altres sectors econòmics. En aquesta línia, també està augmentant el nivell de 

qualitat dels materials i processos per a garantir una major sostenibilitat. 

Els professionals del sector de la indústria aeronàutica 

• Es detecta una clara tendència cap a la demanda de professionals amb nivells de 

formació elevats, tant en formació universitària com en experiències prèvies en llocs 

similars, que disposin de coneixements per a cobrir la necessitat empresarial creixent 

de perfils científics. Especialment destaquen les enginyeries relacionades amb el 

desenvolupament i la recerca tant d’aplicacions com de processos. És a dir, 

pràcticament tots els professionals del sector han d’estar capacitats per a 

desenvolupar-se de manera proactiva i positiva en grups d’investigació. 

• Tot i que el sector aeroespacial té la necessitat de disposar de professionals amb alta 

qualificació, s’hi poden trobar oportunitats pels diversos perfils formatius. Els perfils 

de major qualificació requereixen una formació molt àmplia de coneixements 

científics i tecnològics. Atès el tipus d’indústria al que fem referència, calen perfils 

innovadors que vulguin desenvolupar les seves idees. En canvi, els perfils de menor 

qualificació tenen més a veure amb posicions relacionades amb la mecànica, 

manteniment, producció o amb tasques més automàtiques.  

• L’existència d’aquests centres de recerca, investigació i desenvolupament i, finalment 

el prestigi de les escoles de formació en aquest sector, garanteixen el capital humà i 

tecnològic ajustat a les necessitats del sector tant a nivell global com nacional. 

 

 Alertes 

• Tot i que les empreses del sector estan conscienciades cap a la cerca de sinèrgies i 

l’impuls de nous projectes aeroespacials, la dependència de les institucions i de les 

administracions públiques pot suposar una debilitat atès que la disponibilitat de 

finançament públic s’ha reduït. 

• Pel que fa a la localització d’algunes empreses aeroespacials situades a Madrid, 

necessiten un alt volum de professionals qualificats i poden provocar, en certs casos, 

una fuga de talent de professionals catalans amb molt bona formació, dificultant la 

consolidació del sector a Catalunya. 

• Donada la gran envergadura dels projectes del sector aeroespacial, la fragmentació 

del teixit productiu pot resultar un obstacle si no es disposa dels adequats 

mecanismes de coordinació. 

Fortaleses 

• L’Estat Espanyol compta amb un bon posicionament en àrees com els satèl·lits de 

telecomunicacions o d’observació meteorològica, el que ha lligat la nostra participació 

en diversos projectes a escala europea, afavorint el posicionament del sector i les 

inversions exteriors. 

• D’acord amb les darreres notícies publicades a la premsa al Juliol del 2014, el sector 

presenta una ocupació de qualitat i innovadora i que representa prop de 40.000 llocs 

de treball. Per tant, sembla que el sector presenta certa estabilitat en termes 

d’ocupació. 
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Al sector aeroespacial es detecta una clara tendència cap a la demanda de 

professionals amb un grau de formació elevat i amb alts coneixements 

científics. Ocupacions més demandades al sector Aeroespacial. Any 2014 / Pàg.  
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6. Webgrafia sectorial complementària 
 Actualidad aeroespacial 

http://www.actualidadaeroespacial.com/  

 Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco – HEGAN 

http://www.hegan.com/ 

 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

http://www.inta.es/  

 Foro Aeronáutico 

http://www.foroaeronautico.org/  

 Plataforma Aeroespacial 

http://www.plataforma-aeroespacial.org/  
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Catàleg d’ocupacions de Barcelona Treball  

Vols ampliar la informació de les principals ocupacions del Sector? Coneix el detall de les tasques que 

realitza cada professional, la formació necessària per a treballar-hi, les competències clau associades i 

les ofertes de feina publicades als principals portals de feina.  

www.bcn.cat/treball  

         

> Sectors econòmics 

> Cercador d’ocupacions 
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