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1. Presentació del sector 
 Els principals objectius del sector serveis socials, també anomenat tercer sector, consisteixen en garantir el dret de 

tota de la població a viure una vida digna i oferir una major igualtat d’oportunitats a aquelles persones que ho 

requereixen. El sector està promogut principalment des de l’Administració pública, tot i que cada cop més hi ha 

altres entitats, moltes impulsades des de la ciutadania, que es dediquen a desenvolupar grans projectes socials. El 

sector està format per tres àmbit diferents:  

 

• Atenció a les necessitats educatives i laborals: Inclou els serveis dirigits a l'assessorament i orientació 

laboral, l'assessorament psicopedagògic i els vinculats a l’àmbit educatiu. 

• Atenció a les necessitats relacionals, familiars i socials: Engloba els serveis que tenen a veure amb la 

informació, orientació, valoració i acompanyament de les persones amb necessitats de relació especials i també 

inclou l’acompanyament diürn a persones amb discapacitats 

• Atenció a les persones amb dependència: Integra els serveis dirigits a les persones que per temes d’edat, de 

malaltia, etc. precisen ajuda d’altres persones per a realitzar les seves activitats bàsiques. 

 

Aquesta segmentació en àmbits és complementària a la diferenciació entre els dos tipus de serveis que avarca el 

sector: Els serveis socials bàsics d’accés a tota la població i els serveis especialitzats que requereixen 

equipaments i materials específics.  

2. Context actual 
Tendències globals: La Unió Europea (UE) veu en el sector dels serveis socials un pilar de protecció social, 

essencial per la cohesió social, territorial i econòmica i es mostra interessada en que els estats membres disposin 

de serveis socials d’alta qualitat, accessibles, assequibles i sostenibles amb l’objectiu de garantir els drets 

fonamentals. Tot i així, l’objectiu de la UE envers aquest sector, dista bastant de la situació actual que es 

caracteritza per mesures que poden suposar un deteriorament dels serveis socials sense garantir uns 

subministraments essencials. 

 

Espanya: El sector dels serveis socials és un sector important pel desenvolupament social i econòmic d’Espanya 

ja que juga un paper important en la lluita contra la pobresa i la exclusió social. D’acord a un estudi realitzat per 

l’Obra Social “la Caixa” al desembre de 2012, aquesta importància es veu reflectida en el nombre d’organitzacions 

que ho integren, el gran nombre de demandes socials que es satisfan, el volum de la inversió social que es 

realitza, etc. D’acord amb les darreres dades publicades al BOE al febrer del 2013, Espanya disposa actualment 

d’unes 29.000 entitats que donen serveis a més de 5 milions de persones. La seva importància i repercussió 

econòmica és molt rellevant, representant un 1,7% del PIB, tot donant a feina a unes 500.000 persones que 

representen un 2,5% del total de la població espanyola ocupada.  

 

Catalunya: Una de les principals recomanacions per Espanya i Catalunya fixada per la Comissió dins de 

l’Estratègia Europa 2020 és l’establiment d’unes finances públiques sostenibles. Això està comportant una 

progressiva reducció de la despesa pública per part dels governs centrals fet que està generant problemes fruit de 

la paralització o demora en el pagament per part de les administracions públiques a organismes o entitats que 

subministren serveis bàsics a la nostra societat, com és el cas del sector dels serveis socials. En el cas de 

Barcelona i altres ciutats, s’està vivint una reducció important de personal contractat que pot fer que l’estat de 

benestar es desequilibri, tot i que s’estan portant a termes diverses mesures per a evitar aquesta situació. 
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Indicadors Sector 

Serveis Socials 

Contribució del sector al PIB  

espanyol (2) 

Població ocupada a  

Espanya (3) 

Nombre d’empreses a 

Espanya (3) 

1,7 (Febrer 2013) 500.000 (Febrer 2013) 29.000 (Febrer 2013) 

(1) Documento BOE-A-2013-1044 – Agenda Estatal – Boletín Oficial del Estado 

(2) Documento BOE-A-2013-1044 – Agenda Estatal – Boletín Oficial del Estado 

(3) Documento BOE-A-2013-1044 – Agenda Estatal – Boletín Oficial del Estado 

 



3. Tendències claus del sector  
Tendències sectorials  

Necessitat de 

respostes per 

enfrontar 

l’envelliment de la 

població 

La població de la UE i dels països membres està envellint com a conseqüència del 

descens de les taxes de fecunditat i l’augment de l’esperança de vida, un fet que 

suposarà un increment de la taxa de dependència de les persones de la tercera edat. 

Aquesta tendència ascendent té una clara repercussió en la capacitat de la societat 

europea per fer front a les prestacions econòmiques de la societat així com també 

respondre a les noves necessitats d’atenció sanitària i cures personals de llarga 

duració. Però també aquest envelliment afecta a l’ocupació, atès que hi haurà un 

col·lectiu cada cop més gran de població dependent integrada per majors de 65 anys, 

fet que farà necessari disposar de més capital humà per donar-los més atenció. 

Superació dels 

reptes que suposen 

les retallades al 

sector 

D’acord amb les darreres notícies publicades, entre el 2008 i el 2012 la despesa 

pública a Espanya va augmentar fins a un 45,3% del PIB. Es a dir, més de 450.000 

milions d’euros es varen utilitzar per a pensions, educació, sanitat, policia i tots els 

serveis que proporcionen les administracions públiques. Tot i així, la majoria dels 

ciutadans no s’identifiquen amb aquest volum de despesa pel que fa als serveis socials 

i es parla molt de “retallades”. Actualment, els pressupostos generals del estat 

previstos pel 2014 inclouen unes retallades del 36% en la partida destinada als serveis 

socials, posant en risc la qualitat i universalitat dels serveis socials. En línia de les 

retallades, les més sonades són les llistes d’espera de la sanitat i els baixos resultats 

dels estudiants espanyols en determinats informes com el PISA o similars. 

Augment en la 

demanda 

En línia amb la informació facilitada al l’informe dels Serveis Socials a Espanya, una 

tendència força destacable es correspon amb un augment en la demanda de serveis 

socials, com a conseqüència de l’elevada taxa d’atur. Al mes de maig del 2013 les 

treballadores socials varen gestionar una mitjana de 49 sol·licituds, centrades 

especialment en les àrees d’informació, orientació, intervenció i suport familiar i 

finalment, prevenció i inclusió social. Pràcticament totes les àrees i àmbits del sector 

han experimentat un augment en la demanda, la qual l’Estat no ha pogut respondre, 

incrementant-se la pressió sobre les entitats, moltes de les quals han de fer front a 

considerables restriccions pressupostàries. 

Professionalització 

del sector 

Cada cop més, els professionals dedicats als serveis socials estan optant per adquirir 

una major formació. En aquesta línia, progressivament s’està desenvolupant formació 

específica com ara màsters adreçats a la gestió de centres i institucions i s’observa 

una millora de les condicions laborals dels professionals del sector. Així mateix, 

l’elaboració de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i d’Atenció a les Persones 

en Situació de Dependència aprovada el 13 de Juliol de 2012 ha suposat un clar 

impuls a aquesta tendència, donat que requereix als treballadors de determinades 

posicions disposar de formació prèvia. . 
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4. Ocupació al sector dels Serveis Socials 
Tot i que el sector dels serveis socials ha estat des de sempre enfocat a millorar la qualitat de vida de les persones, 

en els darrers anys s’ha estat experimentant una disminució en quantitat i, com a conseqüència, en la qualitat de 

determinades prestacions. Aquestes disminucions estan estretament relacionades amb les retallades i, tot i que 

s’estan buscant maneres de que el sector surti cap a endavant, estan disminuint de forma important els llocs de 

treball i els professionals parlen de “sobrecàrrega de treball”. 

 

  

 Anàlisi de l’ocupació al sector dels 

Serveis Socials 

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 

Agent de 

desenvolupament 

local 

L'agent de desenvolupament local 

realitza tasques orientades al 

creixement integral (econòmic, cultural 

i social) i sostenible d'un territori 

determinat, tot aprofitant l'existència 

dels recursos autòctons (naturals, 

físics, financers, etc.) i integrant a tal fi 

tots els agents socials i econòmics que 

constitueixen el teixit empresarial, 

administratiu i poblacional de la seva 

àrea geogràfica d'actuació, dins el 

marc d'una política econòmica 

municipal o supramunicipal. 

• Formació: Cal una formació 

de llicenciatura/grau 

universitari en ciències socials 

com per exemple: psicologia, 

sociologia, ciències 

empresarials, etc. La formació 

extra en promoció econòmica 

es valora molt positivament. 

• Experiència: Es valora 

l’experiència prèvia en 

programes d’inserció laboral o 

similars. 

• Competències: Pensament 

conceptual i Iniciativa. 

• Per a pràcticament 

totes les posicions, 

es requereix un grau 

o llicenciatura (en el 

cas del programa 

antic) en ciències 

socials com 

psicologia, 

pedagogia, 

educació, etc.  

 

• L’experiència en 

programes similars 

en el sector de 

Serveis Socials està 

força valorada. 

 

• És important ser 

una persona 

empàtica i amb 

vocació de servei. 

Es valoren molt 

positivament 

determinades 

competències com: 

el treball en equip i 

la cooperació, 

autoconfiança i 

preocupació per 

l’ordre i la qualitat. 

2 
Tècnic/a d'inserció 

laboral 

El tècnic d'inserció laboral realitza 

accions orientades a facilitar la 

incorporació de persones al mercat 

laboral. La seva actuació comporta 

accions de diagnòstic, informació, 

orientació, motivació, formació, 

assessorament i acompanyament de 

persones, generalment amb dificultats 

per obtenir una col·locació, amb 

l'objectiu de desenvolupar la seva 

ocupabilitat, i assolir tant la seva 

incorporació al mercat laboral com el 

manteniment en el lloc de treball. 

• Formació: Cal una formació 

de llicenciatura/grau 

universitari orientat a 

l’educació com pot ser la 

psicologia, la psicopedagogia, 

l’educació social, etc.  

• Experiència: L’experiència 

prèvia en tasques d’orientació 

laboral i programes d’inserció 

estan molt valorades. 

• Competències: Orientació a 

l’assoliment. 
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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=quatrezerocincvuit&idnivell2=udossetnou&idnivell3=udosvuitdos
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
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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


  Ocupació Descripció 
Requisits valorats (Formació, 

experiència i competències) 

Altres aspectes 

destacats 

3 
Conseller/a per a 

la jubilació 

El conseller per a la jubilació és un 

tècnic especialitzat en l'assessorament 

i l'orientació dels processos de jubilació 

i, en general, d'abandonament del 

mercat de treball productiu, que presta 

els seus serveis tant a les persones de 

forma interpersonal com a través 

d'empreses o organitzacions que fan 

de mitjancers en el mercat laboral. El 

conseller informa i acompanya en les 

tramitacions i les disposicions legals en 

matèria de jubilació, d'acord amb la 

normativa vigent, i alhora facilita tots 

els recursos adreçats a les persones 

jubilades existents dins el seu territori 

per tal que aquestes s'integrin 

plenament a la societat, fora d'allò que 

constitueix l'àmbit economicoproductiu. 

• Formació: es requereix 

preferentment un grau en 

ciències socials i jurídiques.  

• Experiència: Es valora 

l'experiència en l'àmbit de la 

gestió administrativa, 

especialment en 

departaments de recursos 

humans i gestions de 

nòmines. Es valora també 

l'experiència en gestories 

especialitzades en la 

tramitació i la gestió 

administrativa de relacions 

laborals. 

• Competències: Planificació i 

organització i pensament 

analític. 

• Per a pràcticament 

totes les posicions, 

es requereix un grau 

o llicenciatura (en el 

cas del programa 

antic) en ciències 

socials com 

psicologia, 

pedagogia, 

educació, etc.  

 

• L’experiència en 

programes similars 

en el sector de 

Serveis Socials està 

força valorada. 

 

• És important ser 

una persona 

empàtica i amb 

vocació de servei. 

Es valoren molt 

positivament 

determinades 

competències com: 

el treball en equip i 

la cooperació, 

autoconfiança i 

preocupació per 

l’ordre i la qualitat. 

4 

Director/a de 

serveis 

gerontològics 

El director de serveis gerontològics 

dirigeix espais d'atenció i assistència a 

la gent gran en el marc d'una institució 

d'acollida parcial o total. En aquest 

sentit, planifica i organitza les activitats 

i recursos de la seva institució, d'acord 

amb paràmetres de qualitat, per tal de 

garantir la correcta prestació dels 

serveis que s'ofereixen des dels 

centres de dia o les residències 

geriàtriques. 

• Formació: Cal una formació 

universitària de grau en 

ciències socials i jurídiques o 

en ciències de la salut. 

• Experiència: Cal experiència 

com a mínim de 5 anys en el 

camp de la gestió i la direcció 

d'organitzacions, així com 

experiència en l'àmbit de 

l'atenció a les persones grans. 

• Competències: Compromís 

amb l’organització. 
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4.2. Ocupacions de menor qualificació més demandades 

  Ocupació Descripció 

Requisits valorats 

(Formació, experiència i 

competències) 

Altres aspectes 

destacats 

1 
Animador/a per a 

gent gran 

L'animador per a gent gran 

programa, organitza, dinamitza i 

avalua activitats dirigides al 

desenvolupament de l'autonomia 

personal i col·lectiva de la gent 

gran. Aplica tècniques de dinàmica 

de grups, i utilitza recursos 

comunitaris, culturals i de lleure. 

Aquestes activitats tenen com a 

finalitat ocupar de forma 

beneficiosa l'abundant temps de 

lleure de què disposa la gent gran 

durant la jubilació. 

• Formació: La formació recomanada és de cicles 

formatius de la família professional de serveis 

sòcioculturals i a la comunitat amb especialització en 

animació sociocultural. 

 

• Experiència: Es valora l'experiència professional 

adquirida en activitats d'animació sociocultural en 

general, i per a gent gran en particular. 

 

• Competències: Autoconfiança, comunicació, creativitat 

i empatia. 
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5. Conclusions i Projecció futura  
Redefinició i noves oportunitats 

• Actualment, s’està portant a terme un increment de la cooperació públic-privada, amb 

l’objectiu general de millorar la competitivitat del sector i la qualitat dels serveis, duent 

a terme les entitats privades, una aportació econòmica extra amb l'objectiu de cobrir 

les retallades públiques. En aquesta línia, tot i que el sector de serveis socials 

pertany a l’àmbit dels serveis públics i la seva gestió presenta un alt nivell de 

privatització, la seva organització interna així com les seves dinàmiques el fan força 

semblant a les organitzacions públiques. 

• Les problemàtiques socials actuals requereixen solucions multidisciplinars i eficients 

i, en aquest sentit, el sector es troba en un moment de reflexió i readaptació amb 

l’objectiu de promoure accions coordinades i consensuades, per part de tots els 

actors implicats. 

Els professionals del sector dels Serveis Socials 

• D’acord amb les darreres dades publicades a l’informe sobre els serveis socials a 

Espanya, el 74% dels professionals d’aquest sector afirmen que durant els darrers sis 

mesos han hagut de suportar una càrrega elevada o molt elevada de treball produïda 

per tasques relacionades amb la informació i valoració de tractaments o 

acompanyaments específics, intervenció i suport familiar i finalment, intervenció i 

protecció de menors. Aquest fet és conseqüència d’un augment de la demanda 

produïda per un major nombre d’usuaris i d’altres nous que no havien assistit abans. 

• El professional d’aquest sector es caracteritza per disposar d’un fort component 

vocacional i de contacte directe i proximitat amb la realitat afectada. Tot i la dolenta 

situació laboral en la que ens trobem, el panorama professional ha estat atractiu en 

part per la intel·ligència emocional i la empatia que caracteritza aquests treballadors. 

Alertes 

• Les retallades estan comportant importants problemes com és l’empitjorament dels 

serveis en termes de qualitat i universalitat especialment. Els serveis que més 

afectats s’estan veient són els corresponents a l’atenció a la pobresa i a l’exclusió 

social pel que fa a la garantia d’ingressos, l’atenció a la dependència dirigida a 

persones de la tercera edat i, finalment, l’atenció a la dependència dirigida a 

persones amb discapacitat. 

• S’estan observant certs canvis en els perfils de les persones que sol·liciten 

determinats serveis socials i per tant, cal que el sector es redefineixi  i consolidi per a 

donar solució a aquestes necessitats concretes. Aquests nous perfils es corresponen 

amb persones que abans pertanyien a la classe mitjana, persones sense ingressos 

econòmics i persones joves.  

Fortaleses 

• Una de les principals fortaleses del sector fa referència a la presència d’importants 

institucions com la ONCE o la Cruz Roja que busquen la promoció d’activitats que 

garanteixin la igualtat d'oportunitats, la integració i la superació de barreres i enfortir 

les capacitats i reduir la vulnerabilitat de les persones, respectivament. 

• El fet que, tot i haver-se reduït, existeixi una xarxa de centres i de serveis d’atenció 

diversificats representa una fortalesa cap a aquest sector amb l’objectiu d’estar més 

especialitzats davant la demanda. 

• Actualment hi ha una major conscienciació per parts dels ciutadans i les empreses, 

fet que compensa la reducció dels pressupostos públics i garanteix la perdurabilitat 

futura del sector. 
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Els professionals es caracteritzen per un fort component vocacional i de 

contacte directe i proximitat. Cal que estigui clarament orientat a mantenir el 

nivell de qualitat en el seu treball, tot i les retallades existents. 
Ocupacions més demandades al sector Serveis Socials. Any 2014 / Pàg.  
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6. Webgrafia sectorial complementària 
 El butlletí de les entitats socials de Catalunya 

http://www.tercersector.cat/ 

 Associació Catalana de Recursos Assitencials (ACRA) 

http://www.acra.es/ 

 Departament de Voluntariat Social 

http://www.federacio.net/ca/ 

 Instituto Internacional sobre el Envejecimiento 

http://www.inia.org.mt/ 
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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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