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1. Presentació del sector 
 El sector dels transports té com a objectiu principal promoure la mobilitat de les persones i mercaderies, tot 

permetent el seu desplaçament d’un lloc  a un altre. Segons el medi en el qual es desenvolupi aquest 

desplaçament és possible distingir tres subsectors: 

• Transport aeri: Inclou àmbits com el manteniment d’aeronaus, serveis aeronàutics (camp aeri, serveis a les 

aerolínies, serveis aeroportuaris), transport aeri de mercaderies (dipòsit, emmagatzematge i manipulació de 

mercaderies) i transport aeri de les persones (atenció i serveis a passatgers/es, usuaris clientela del aeroport). 

• Transport terrestre: Inclou les activitats de transport a les persones per carretera, transport ferroviari de 

persones i transport terrestre de mercaderies. 

• Transport marítim: Es refereix a totes les activitats relacionades amb el serveis portuaris i el transport de les 

persones i mercaderies. 

 

Donada la naturalesa de les seves activitats, el sector dels transports té un clar caràcter estratègic, tant per la 

indústria com per el comerç, fet que el converteix en una palanca per promoure el creixement econòmic. 

2. Context actual 
Tendències globals: La Comissió Europea, conscient de la importància del sector, disposa d’una àrea de 

transports a càrrec de determinades qüestions o problemàtiques d’aquest sector que afecten a tots els estats 

membres de la Unió Europea (UE) com ara la gestió del tràfic aeri i per carretera, la dependència del combustible i 

el control d’emissions. L’actual estratègia de la UE en aquest sector consisteix en dotar a totes les infraestructures 

de transport d’uns determinats nivells de qualitat i de promoure la competitivitat del sector europeu de transports en 

un mercat mundial en continua expansió. Pel que fa al transport terrestre, la Comissió Europea ha proposat unes 

mesures per obrir les xarxes ferroviàries a una major competència i per impulsar les inversions amb la finalitat 

d’oferir un millor servei als viatgers. Pel que fa al transport marítim, d’acord amb les darreres dades publicades a 

les fitxes tècniques sobre la UE a l’any 2014, el 90% del comerç exterior de la UE i el 40% del comerç entre els 

estats membres de la UE es realitza per xarxes marítimes.  

 

Espanya: D’acord amb les darreres dades publicades a l’Institut Nacional d’Estadística, al tercer trimestre del 

2013, el sector del transport, conjuntament amb el comerç i l'hostaleria, han impulsat el sector dels serveis, el qual 

ha assolit un creixement del 0,7. Pel que fa al subsector del transport aeri, les dades registrades a l’INE en nombre 

de passatgers han baixat en un 7,3% al gener del 2014 en comparació amb el mateix mes de l’any 2013, aquesta 

situació contrasta amb la del transport ferroviari d’alta velocitat, el qual aconseguí, al gener de 2014, superar per 

primer cop a l’avió en nombre de passatgers. Pel que fa a la afiliació de professionals d’aquest sector, l’any 2014 

ha començat amb 5.736 treballadors menys en el sector del transport i de la logística a Espanya, fet que ha 

suposat un retrocés del 0,91% en termes de persones afiliades a la seguretat social en el mes de desembre del 

2013.  

 

Catalunya: En canvi, la situació a Catalunya i especialment a la ciutat de Barcelona, és força diferent i més 

positiva que la que s’està vivint a la resta de l’Estat Espanyol. Tant l’aeroport del Prat com el Port de Barcelona, 

ofereixen àmplies oportunitats per gestionar les mercaderies d’una forma molt eficient i amb alta qualitat. Tants són 

els beneficis que ofereix la ciutat de Barcelona en aquest sentit, que el transport terrestre ferroviari tenint en 

compte les quantitats de volum que gestiona, està valorant les probabilitats d’ampliar l’espai actual i així augmentar 

les possibilitats de transport de mercaderies. D’altra banda, el desenvolupament del corredor del mediterrani 

preveu que Espanya i, especialment, Catalunya es situïn com una de les principals plataformes logístiques 

intercontinentals europees i es converteixin en una gran oportunitat per a impulsar l’economia.  

Així mateix, des de les administracions públiques catalanes es busca apropar a la societat a un model de mobilitat 

més sostenible, tot potenciant l’ús del transport col·lectiu amb una clara voluntat de reduir l’ús del vehicle privat, fet 

que està comportant canvis en el sector, com ha estat la posada en marxa de la nova xarxa ortogonal d’autobús a 

la ciutat de Barcelona. 
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Indicadors del 

Sector 

Transports 

Contribució del sector al 

VAB català (1) 

Població ocupada a 

Catalunya  (2) 

Nombre d’empreses a 

Catalunya (3) 

0,82% 39.876 12.920 

(1) Enquesta Indústrial d'Empreses i Enquesta Anual de Serveis d'INE i Idescat. (2011)  

(2) Directori Central d'Empreses (DIRCE). (2013) 

(3) Directori Central d'Empreses (DIRCE). (2013) 



3. Tendències claus del sector  
Tendències sectorials  

Model de 

mobilitat 

sostenible 

Cada cop estem avançant més cap a un model de mobilitat més sostenible. Això es fa 

especialment evident al transport terrestre, amb l’augment del transport col·lectiu i la 

progressiva disminució d’usuaris de vehicles privats així com de la seva compra. Una 

altra novetat en línia amb aquesta tendència cap a un model de mobilitat més 

sostenible i que s’està portant a terme la Unió Europea, fa referència a l’ús del 

combustible autoritzat en aigües europees. A partir de 2020, en aigües europees, el 

combustible emprat només podrà contenir com a màxim un 0,5% de sofre, fet que 

corrobora la consciència de la UE cap a un model de mobilitat sostenible. 

Optimització i 

creació 

d'infraestruc-

tures 

D’acord amb el darrer informe del sector dels transports publicat per l’Economista a 

l’abril del 2014 mostra una tendència cap a una millora substancial en les 

infraestructures del sector. Per exemple, l’Administrador d’Infraestructures ferroviàries 

(ADIF) està finalitzant les obres de l’AVE amb l’objectiu d’inaugurar més de 1.000 km 

nous durant el 2015 en diferents trams de Galícia, l’Eix Atlàntic i Extremadura i el 

Mediterrani. Altres tasques de manteniment com la rehabilitació de carreteres 

secundàries a Catalunya o una millora substancial a les autopistes i autovies estan 

requerint de professionals del sector. Una de les iniciatives que pretén portar a terme 

Catalunya amb la imposició de l’Eurovinyeta, consisteix en recaptar diners en funció 

de la mida dels camions i en funció de la distància que recorren a la comarca amb 

l’objectiu de destinar els ingressos amb caràcter finalista al desenvolupament, la 

millora, el manteniment i la optimització de les infraestructures del sector del transport. 

Xarxa 

integrada de 

transports 

Cada cop més, s’està intentant fomentar l’ús combinat de dos subsectors com per 

exemple, el subsector terrestre- ferroviari i el subsector marítim. Aquesta situació es fa 

especialment evident al transport de mercaderies i la relació que té aquest amb la 

logística. El principal objectiu del sector de transports, pel que fa al transport de 

mercaderies, té a veure amb totes les fases de la companyia que busquen augmentar 

el valor afegit de les organitzacions. En el cas dels ports marítims, en aquest cas del 

Port de Barcelona, els interessos en desenvolupar una xarxa integrada i de transport 

intermodal està sent una tendència sectorial clara des de fa temps i de fet, es pot 

continuar observant en la actualitat. 

Packs 

promocionals 

i vols Low 

Cost 

Cada cop són més els avantatges que ofereix el sector dels transports als usuaris, tant 

des del punt de vista marítim com aeri o terrestre, i és per això que els clients estan 

disposats a escoltar i aprofitar moltes oportunitats. Un clar exemple fa referència als 

vols low cost del que actualment nombroses companyies ofereixen. De fet, l’èxit low 

cost està provocant que algunes companyies tradicionals desenvolupin una filial de 

baix cost per donar servei a distàncies més curtes com poden ser, en el cas 

d’Espanya, vols a ciutats europees. Un altre exemple es correspon amb l’augment de 

descomptes al subsector terrestre-ferroviari. En aquest cas, al 2013 a Espanya, el 

85% dels viatgers de l ‘AVE han viatjat amb descomptes. Per tant, aquests 

descomptes i baixos preus permeten al sector establir-se a les ciutats d’una manera 

més consolidada. 

Creuers 

Internacional 

Una tendència sectorial que fa referència a la relació entre el sector dels transports i la 

cultura i turisme es correspon amb l’ampli ventall de serveis que ofereixen com a 

conseqüència de la popularització dels creuers internacionals. Tot i que cal esmentar 

que les companyies s’han anat adaptant als diferents tipus de públic amb la finalitat 

d’oferir tant creuers de luxe com altres més estàndards. Per tant, els creuers 

internacionals són cada cop una opció de viatge més possible a la societat i que té 

efectes molt positius en el sector del transport. 
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4.1. Ocupacions de major qualificació més demandades 

  Ocupació Descripció 
Requisits valorats (Formació, 

experiència i competències) 

Altres aspectes 

destacats 

1 

Planificador del 

transport de 

mercaderies 

És el professional encarregat de 

gestionar i planificar les xarxes 

integrades de la manera més 

sostenible i efectiva. La funció principal 

d’aquest/a professional consisteix en 

determinar les millors rutes de 

transport i detectar possibles 

alternatives amb l'objectiu de 

desenvolupar-les en el futur. 

• Formació: Cal una formació 

universitària en coneixements 

empresarials, en comerç 

internacional o en enginyeria 

industrial.  

• Experiència: Tot i que les 

xarxes integrades s’han estat 

desenvolupant des de fa poc 

temps, una experiència prèvia 

en posicions similars es 

valora molt positivament. 

• Competències: Planificació i 

organització. 

 

• Es necessiten 

professionals amb 

coneixements i 

competències 

polivalent però 

orientats a la millora 

contínua i a millorar 

l’eficiència dels 

processos, tant en 

la creació com en el 

manteniment o el 

desenvolupament 

de xarxes i de 

mitjans de transport. 

• L’ús de l'anglès i 

d’un segon idioma 

és imprescindible. 

• Atès que ens 

trobem amb un 

sector amb profunds 

canvis, cal que els 

professionals, 

especialment els 

que desenvolupen 

tasques d’elevat 

grau de 

responsabilitat, 

disposin de 

competències com: 

orientació a 

l’assoliment, 

lideratge i flexibilitat 

i gestió del canvi.  

2 

Inspector/a de 

seguretat marítima 

i de qualitat 

La funció principal d'aquest/a 

professional és la inspecció de naus 

per tal de controlar el compliment dels 

plans de seguretat i qualitat, per això 

analitza les noves regulacions i la seva 

implementació en el sistema de 

qualitat. També realitza inspeccions i 

auditories a bord dels vaixells. Els/les 

inspectors/es treballen o bé per a 

l'Estat, en aquest cas depenen de la 

Subdirecció General de Seguretat, 

Contaminació i Inspecció Marítima, o 

bé per a les asseguradores navieres o 

les pròpies navieres o per a Societats 

de classificació.  

• Formació: Cal una formació 

força específica de grau en 

enginyeria marítima o altres 

menys específiques com 

graus en enginyeria i 

arquitectura. 

 

• Experiència: Per a aquesta 

posició, l’experiència prèvia 

no és un requisit específic tot i 

que es valora positivament 

haver viscut experiències 

marítimes professionals. 

 

• Competències: Pensament 

analític i conceptual. 

4. Ocupació al sector de Transports 
Tot i que l’ocupació que demandarà el sector no registrarà els nivells que s’havien viscut a Catalunya abans de la 

crisi, la constant innovació en els processos logístics, de mercaderies i transports, demandarà professionals amb 

especialitzacions concretes, amb una clara orientació a desenvolupar processos amb un clar respecte al medi 

ambient i a la qualitat i finalment, atesa la creixent coordinació en els transports dels diversos països i continents, 

l’ús de l’anglès serà imprescindible. 

 Recuperació/Creixement;  Manteniment;  Decreixement 
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Anàlisi de l’ocupació al sector 

Transports 

Tendència actual 
Previsió de 

creixement 

  

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
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=quatrezerocincset&idnivell2=udossisnou&idnivell3=udossetu
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincvuit&idnivell2=udosnouquatre&idnivell3=udosnoucinc
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincvuit&idnivell2=udosnouquatre&idnivell3=udosnoucinc
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/I/fitxa15986/inspector-a-de-seguretat-maritima-i-de-qualitat.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/I/fitxa15986/inspector-a-de-seguretat-maritima-i-de-qualitat.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/I/fitxa15986/inspector-a-de-seguretat-maritima-i-de-qualitat.do
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


  Ocupació Descripció 
Requisits valorats (Formació, 

experiència i competències) 

Altres aspectes 

destacats 

3 

Enginyer/a en 

manteniment de 

material mòbil 

És el/la professional responsable de 

gestionar projectes de manteniment del 

material mòbil (trens) per a assegurar 

el seu funcionament, un ús òptim i una 

millora de les seves prestacions. Així 

mateix, s'encarrega de coordinar els 

equips de treball que executaran les 

tasques de manteniment, que passen 

per la detecció i reparació d'anomalies, 

la remodelació de trens o la instal·lació 

de nous mòbils, entre altres. 

• Formació: Com a mínim, cal 

que el professional disposi 

d’un grau universitari en 

enginyeria o arquitectura. Cal 

formació en determinats 

programes com per exemple, 

l’Autocat. 

• Experiència: S’acostumen a 

demanar 2 anys d'experiència 

en llocs similars o en llocs 

similars. 

• Competències: Preocupació 

per l’ordre i la qualitat. 

 

• Es necessiten 

professionals amb 

coneixements i 

competències 

polivalent però 

orientats a la millora 

contínua i a millorar 

l’eficiència dels 

processos, tant en 

la creació com en el 

manteniment o el 

desenvolupament 

de xarxes i de 

mitjans de transport. 

• L’ús de l'anglès i 

d’un segon idioma 

és imprescindible. 

• Atès que ens 

trobem amb un 

sector amb profunds 

canvis, cal que els 

professionals, 

especialment els 

que desenvolupen 

tasques d’elevat 

grau de 

responsabilitat, 

disposin de 

competències com: 

orientació a 

l’assoliment, 

lideratge i flexibilitat 

i gestió del canvi.  

  

 

4 

Tècnic/a 

mediambiental 

d'aeroports 

És la persona responsable de la gestió 

mediambiental de l'aeroport. 

S'encarrega de la coordinació i el 

control dels assumptes relacionats 

amb el medi ambient: soroll, qualitat de 

l'aire, residus, fauna, etc. 

• Formació: La formació 

requerida és molt general i es 

correspon amb un grau 

universitari com Biologia, 

Física o Química. 

 

5 
Tècnic enginyer de 

mobilitat sostenible 

El tècnic de mobilitat sostenible 

s’encarrega de desenvolupar serveis 

de transport o millores orientades als 

serveis a les persones. També té en 

compte altres tendències actuals com 

el desenvolupament de nous mitjans 

de transport tenint en compte el 

concepte “Smart City”. 

• Formació: Formació 

específica en enginyeria o 

arquitectura amb 

especialització d’urbanisme, 

dependent de la posició 

determinada a la que s’aplica.  

• Experiència: Es valora molt 

positivament l’experiència en 

el desenvolupament de 

projectes similars. 
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa11261/enginyera-en-manteniment-de-material-mobil.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa11261/enginyera-en-manteniment-de-material-mobil.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa11261/enginyera-en-manteniment-de-material-mobil.do
http://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=udossisdos
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=quatrezerocincset&idnivell2=udossisnou&idnivell3=udossetu
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincvuit&idnivell2=udosnouquatre&idnivell3=udosnoucinc
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincvuit&idnivell2=udosnouquatre&idnivell3=udosnoucinc
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4427/tecnic-a-mediambiental-daeroports.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4427/tecnic-a-mediambiental-daeroports.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4427/tecnic-a-mediambiental-daeroports.do


4.2. Ocupacions de menor qualificació més demandades 

  Ocupació Descripció 

Requisits valorats 

(Formació, experiència i 

competències) 

Altres aspectes 

destacats 

1 

Administratiu/iva de 

handling de 

passatgers 

Aquesta persona és l'encarregada 

d'atendre els passatgers a la 

terminal de l'aeroport. Les seves 

funcions inclouen la facturació i 

l'embarcament dels passatgers així 

com la informació de les 

connexions entre vols..  

• Formació: Cal una 

formació bàsica i/o uns 

cicles formatius de grau 

mitjà. És indispensable 

l’ús de l'anglès. 

• Experiència: Requerida de 

mínim 3 anys d'acadèmia 

i en el cas dels aeroports 

catalans, cal 

desenvolupar-se bé amb 

el català. 

• Competències: Orientació 

al client. 

• El sector requereix de 

dos tipus de 

professionals; en 

primer lloc, els 

professionals amb una 

posició front-office que 

cal que disposin de 

competències i 

experiència com 

atenció al client i una 

bona comunicació. En 

segon lloc, els 

professionals dedicats 

al manteniment dels 

transports, cada cop 

més orientats al medi 

ambient, amb 

coneixements 

específics de l’àrea i 

amb un elevat grau de 

aprenentatge i 

utilització de 

coneixements. 

 

 

 

• Tot i ser professionals 

amb càrrecs en 

posicions de baixa 

qualificació, el 

coneixement d’altres 

idiomes, especialment 

per a les posicions de 

front-office, és 

imprescindible. 

2 
Agent d’informació 

al passatger 

Aquest professional es dedica a 

atendre, ajudar i informar els 

passatgers que estan de trànsit als 

aeroports. La seva activitat és molt 

àmplia ja que resol tot tipus de 

problemes que plantegen els 

passatgers. Són el seu punt de 

suport. Als aeroports espanyols 

se'ls coneix com a "jaquetes 

verdes" per la seva indumentària 

específica. 

• Formació: En aquest cas, 

el procés de selecció és 

molt específic i 

s’encarrega AENA i cal 

superar una prova teòrica, 

una d’anglès i una prova 

opcional de la comunitat 

autònoma on s’està 

portant a terme el procés. 

• Competències: 

Comunicació. 

3 Electromecànic/-a 

L'electromecànic/a és el/la 

professional responsable d'efectuar 

el manteniment i la reparació dels 

equips i sistemes elèctrics i 

mecànics de la xarxa ferroviària i 

assegurar, d'aquesta manera, un 

correcte funcionament dels serveis 

de transport. Exemples d'aquests 

dispositius són els motors elèctrics 

dels trens i els dispositius mecànics 

moguts per aquests. 

• Formació: Cicles 

formatius de grau alt o 

mitjà de la família de la 

electrònica i la fabricació. 

• Competències: 

Aprenentatge i utilització 

de coneixements i 

Pensament analític. 
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa4416/administratiuiva-de-handling-de-passatgers.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa4416/administratiuiva-de-handling-de-passatgers.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa4416/administratiuiva-de-handling-de-passatgers.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa4416/administratiuiva-de-handling-de-passatgers.do
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5. Conclusions i Projecció futura  

• És un bon moment perquè tots els ports espanyols es redefineixin i consolidin les 

seves posicions capdavanteres. De fet, d’acord a les darreres notícies publicades, 

més de 12 ports espanyols d'interès general estan a la llista del a UE com a 

possibles administradors de gas natural liquat (GNL) mitjançant estacions fixes a la 

terra o altres mòbils. La UE està finançant aquests projectes amb més de 2,6 milions 

d’euros per a la seva implantació als ports del Mediterrani, Santander i Ferrol; fet que 

possiblement comportaria la demanda de professionals del sector amb coneixements 

sobre energia i medi ambient.  

• La recerca de noves alternatives als combustibles actuals, en línia amb aquesta re-

definició del sector cap a un nou model sostenible, té el seu objectiu en la creació de 

grans vaixells, amb major eficiència energètica, que produeixin menys contaminació i 

estalviïn costos. 

• L’augment del ús del transport públic en determinades ciutats catalanes, fa que les 

administracions públiques tinguin el repte d’oferir transports col·lectius de bona 

qualitat i adaptats a les necessitats dels ciutadans.  

• Es preveu que les mesures que s’estan portant a terme quant a la creació de xarxes 

integrades, obertes i competitives; donaran lloc a noves i millors ocupacions de 

treball a tota la UE. 

• El vincle que s’estableix entre el sector dels transports i el sector turístic resulta molt 

positiu per a ambdós sectors fomentant així la mobilitat de persones amb un objectiu 

d’oci o cultura. 

• El corredor del mediterrani, designat com un conjunt de línies de ferrocarril de gran 

velocitat amb connexió entre Algeciras i França, seria una important font de creació 

d’ocupació com a conseqüència de l’increment de llocs de treball vinculats tant amb 

el transport marítim o el terrestre, tant de viatgers com de mercaderies. 

• El sector dels transports requereix de professionals amb capacitat d’innovació i de 

millora de processos i serveis en termes d’eficiència. Així mateix, tant pel transport de 

mercaderies com per les activitats adreçades facilitar i millorar la mobilitat de 

persones, cal que els professionals del sector disposin d’una clara orientació al client 

i als resultats alhora que competències desenvolupades en gestió i treball en equip. 

 

• Tot i que durant els darrers anys s’ha anat avançat i millorant en la coordinació i 

planificació de rutes de transport, encara queda molt per a desenvolupar i en aquest 

sentit, cal que el professionals del sector desenvolupin noves estratègies. 

• Atès que la tendència tant a la resta de sector econòmics com a la societat en 

general és cada cop més, d’un major ús d’eines vinculades a les TIC, amb la finalitat 

d’apropar-se encara més als usuaris i als professionals del sector, cal que el sector 

desenvolupi noves aplicacions i eines tecnològiques. 

• Els descontent per part dels professionals, tant de les línies aèries com dels serveis 

de transport públics col·lectius, que mostren la seva inconformitat cap a determinades 

situacions mitjançant les vagues transmeten una imatge d’un sector molt poc atractiu. 

El sector dels transports requereix de professionals amb capacitat d’innovació 

i de millora de processos i serveis en termes d’eficiència. 

Redefinició i noves oportunitats 

Els professionals del sector dels transports 

Alertes 

Fortaleses 
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 6. Webgrafia sectorial complementària 

 IME – Institut Marítim Espanyol 

http://www.ime.es/site/index.php 

 Port de Barcelona 

http://www.portdebarcelona.es  

 Associació Espanyola de Dret Marítim 

http://www.aedm.es 

 Generalitat de Catalunya – Web del transport aeri 

http://www10.gencat.cat  

 AENA – Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. 

http://www.aena.es  

 Centro Español de Logística 

http://www.cel-logistica.org 

 Logística i Transport 

http://www.logisticaytransporte.es 

 

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  
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