
 

 

 

 

                         Cofinancen: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els canvis en 

els models 

familiars estan 

comportant 

l’aparició de 

nous nínxols de 

mercat per a les 

empreses. Molt 

sovint, la 

família ja no pot 

encarregar-se 

de prestar 

directament els 

serveis 

necessaris per a 

la vida 

quotidiana i ha 

de recórrer a 

empreses 

externes 

especialitzades 

en la prestació 

de serveis a les 

persones. 

Tradicionalment, han estat les famílies les 
que s’han encarregat de l’atenció i cura de 
les persones dependents (especialment 
infants, avis i persones amb discapacitats), 
a través del què anomenem “recolzament 
informal”. Aquesta tasca habitualment  
recau, de manera gairebé exclusiva, sobre 
les dones del nucli familiar (mares, 
cònjuges o filles de la persona dependent). 

Es podria dir que la família s’organitza 
com una empresa per proveir de 
serveis els seus membres.  
 
Però al llarg de les darreres dècades s’han 

anat produint un seguit de canvis 
sociodemogràfics que han provocat 
la transformació del model familiar 
tradicional i l’aparició de noves 
estructures familiars, com les famílies 

monoparentals ( formades per un sol 
membre adult, normalment la dona, més 
els fills) o les llars unipersonals (formades 
per una única persona, normalment de la 
tercera edat). Aquests canvis han fet que 
el model de recolzament informal hagi 
entrat en crisi, ja que les famílies ja no 
tenen capacitat per  tenir cura dels seus 
membres dependents. 
 
Un dels principals canvis sociodemogràfics 

als què fem referència és la 
incorporació de la dona al mercat 
laboral. El fet que la persona que 

desenvolupava el rol de cuidadora familiar 
entri al mercat laboral i, per tant, estigui 
fora de la llar durant una bona part del dia,  

fa impossible que pugui fer-se càrrec de 
les persones dependents de la família.  
 
Cal dir que, a més de la incorporació al 
mercat laboral de les dones, també hi ha 

hagut un canvi en el sistema de 
valors, ja que s’està estenent la 

percepció  que la dona no té l’obligació 
d’assumir el rol de cuidadora única o 
principal de la família.  
 

El progressiu envelliment de la 
població és un altre dels canvis 

sociodemogràfics que explica l’aparició 
d’empreses que presten serveis de cura a 
les persones. El fet que cada cop s’allargui 
més la vida de les persones suposa que 
s’incrementen també les probabilitats de 
necessitar serveis d’atenció i cura. Així, es 
pot dir que a les famílies cada cop hi ha 
menys persones cuidadores i més 
persones que necessiten cuidadors. 
 
Davant d’aquesta situació, són moltes les 

empreses que estan optant per 
oferir els serveis que fins ara 
prestaven les famílies. D’aquesta 

manera s’obren nous nínxols de mercat en 
l’àrea dels serveis a les persones  (infants, 
tercera edat, persones amb discapacitats). 
Cal dir que la Llei 39/2006 de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les 
persones, la denominada Llei de la 
Dependència va propiciar l’aparició de 
noves empreses dirigides a oferir serveis a 
grups de la població amb necessitats 

especials (els anomenats serveis de 

la vida diària). 
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L’any 2011 més de 

50.000 persones 

eren usuàries del 

servei de 

teleassistència de 

l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

 

 

 

La 

professionalització 

dels serveis socials 

s’inicia a la dècada 

dels 80 del segle 

passat i una de les 

seves 

conseqüències 

principals és 

l’entrada al sector 

de grans grups 

d’empreses. 

 

En el sector hi coexisteixen, de 
vegades en situació de conflicte 
o si més no de tensió, models 
d’intervenció diferenciats: 
empreses privades orientades al 
negoci, entitats socials i sector 
públic. Efectivament, les empreses 

han entrat amb força en l’àmbit dels 
serveis a les persones, fet que ha 
comportat tensions amb les entitats del 
sector social, que han de competir amb 
empreses orientades al benefici i a 
l’optimització dels costos. Les empreses 
privades acostumen a intervenir en 
aquelles àrees i en aquells col·lectius on 
hi pot haver un major rendiment 
econòmic, mentre que sovint les entitats 
socials queden relegades a prestar 
serveis a aquells col·lectius que, a 
causa del seu baix nivell adquisitiu, són 
poc rendibles des del punt de vista 
econòmic. Es pot dir que les empreses 
presten serveis a persones que poden 
pagar-los, mentre que les entitats 
socials es centren principalment en 
aquelles persones que no tenen 
capacitat per pagar-los. En qualsevol 
cas, la diferenciació en els models 
d’intervenció pot provocar que hi hagi 
alguna demanda de serveis de la 
població que no quedi plenament 
satisfeta perquè la prestació d’aquests 
serveis no sigui rendible pel sector 
privat que hi opera.  
 
Els grans grups empresarials tendeixen 
a diversificar la seva activitat. Tot i que 
ofereixen serveis en totes les àrees, els 
subsectors on major penetració estan 
tenint les grans empreses són: 
 
 Serveis a domicili: dins d’aquesta 

categoria es distingeixen els 
serveis d’atenció personal (cura i 
atenció de persones dependents) i 
els serveis de tasques domèstiques 
(principalment serveis de neteja de 
l’habitatge). 

 Noves tecnologies per a la vida 
quotidiana: s’inclouen aquí els 
serveis de teleassistència o 
telemedicina.  

 Serveis residencials i centres de 
dia. 

 Serveis a la infància: són els 
serveis dirigits a la cura dels nens 
abans  que aquests tinguin edat per 
anar a l’escola (cangurs, llars 
d’infants, etc.). 

Els canvis produïts en el model familiar 
tradicional i, en general, a l’estructura 
socioeconòmica de Catalunya (i també de 
la resta de l’Estat espanyol) han generat 
noves necessitats d’atenció a les persones i 

han contribuït a la professionalització 
del sector.  
 
Tot i aquesta tendència a la 
professionalització, que s’inicia a la dècada 

dels 80, no ha estat fins als darrers 
anys que els serveis socials s’han 
començat a considerar com un 
sector relativament madur. 
Efectivament, al llarg de la primera dècada 
del segle XXI es considerava que el sector 
dels serveis socials i d’atenció a les 
persones era un mercat incomplet, 
caracteritzat per una oferta fragmentada i 
poc estructurada, i una demanda poc 
definida. A més, l’oferta era insuficient o 
inadequada i molt diversa (estava 
constituïda per moltes empreses amb una 
cartera de serveis poc definida, i amb 
propostes de serveis i nivells de qualitat 
desiguals) 

1
.  

 
El sector es trobava enormement 
fragmentat i atomitzat, ja que la gran 
majoria d’empreses prestadores de serveis 
eren petites o microempreses, o bé entitats 
locals de l’àmbit comunitari. En els darrers 

anys, però, es consolida l’aparició de 
grans grups empresarials (atenent les 

dades de l’INE, es calcula que les 
empreses de més de 50 treballadors que 
intervenen en el sector s’ha incrementat 
aproximadament un 20% entre 2008 i 
2012). L’entrada d’aquests grups posa de 
manifest l’ampli marge de creixement que 
tenia el sector. A més, contribueix a fer 
visible l’existència d’una oferta de serveis a 
les persones, dóna més fortalesa al sector 
des del punt de vista empresarial i 
organitzatiu, i en millora la imatge perquè la 
vincula amb la professionalització, 
l’especialització i la qualitat.  En aquest 
sentit, serà clau que les entitats socials 
estableixin aliances per poder competir 
amb els grans grups empresarials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Anàlisi i foment de la Formació Contínua en els 

nous jaciments d’ocupació en el sector social. 
Fundació Pere Tarrés, 2005. 
 
 

 
 

Impacte en el sector 
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S’estima que el 

potencial de 

generació 

d’ocupació del 

sector fins al 

2.015 és d’uns 

635.000 

treballadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El treball en 

equip és una de 

les competències 

transversals que 

es valoren en les 

grans empreses 

del sector dels 

serveis socials. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i el creixement del sector dels serveis 
socials i l’atenció a les persones en els 
darrers anys a Catalunya i  Espanya, 
molts experts apunten que encara no hi 
ha una definició clara dels perfils 
professionals requerits. En qualsevol cas, 
sembla clar que l’aparició de grans grups 

empresarials està comportant una major 
professionalització del sector. 
Efectivament, la prestació de serveis de 
manera informal (prestats per la pròpia 
família o per persones voluntàries) va 
cedint terreny davant els serveis prestats 
per professionals en la matèria. 
 
Aquesta major professionalització 
derivada en part de l’aparició de grans 
grups empresarials també té incidència 
sobre la formació en el sector. En els 

darrers anys l’oferta formativa 
dirigida als professionals dels 
serveis socials s’ha segmentat i 
diversificat. Hi ha un elevat nombre de 

centres, públics i privats, que ofereixen 
cursos i accions formatives amb 
característiques i nivells de qualitat força 
diferents. Cal dir, però, que molt sovint 
les grans empreses opten per realitzar 
les accions formatives per als seus 
treballadors en el si de la mateixa 
empresa, sense recórrer a entitats 
externes. En aquest sentit, és important 
destacar que la formació continua o 
reciclatge dels treballadors està sent una 
prioritat de moltes de les grans empreses 
del sector en els darrers anys.  
 
La tendència a l’alça del número de 
grans empreses que intervenen en el 

sector ha comportat una major 
demanda de perfils professionals 
de caràcter directiu i de gestió. 

Així, a banda dels professionals que 
s’encarreguen de la prestació del servei 
pròpiament dita, les grans empreses 
demanden professionals que 
s’encarreguin de la planificació, la 
direcció i la gestió dels serveis. En 
aquest sentit, aquests professionals han 
de tenir coneixements sobre el sector 
social, però també en matèria de gestió 
empresarial i de serveis. 

Però les grans corporacions que intervenen 
en el sector (així com, aquelles empreses 
més petites) també demanden treballadors 
que s’encarreguin de la prestació del servei i 
del contacte directe amb els clients. Entre els 
perfils professionals més demandats en 
l’àmbit dels serveis d’atenció a domicili hi ha 
els treballadors socials, els treballadors 
familiars i els empleats de la llar. Per la seva 
banda, en el subsector dels serveis 
residencials i centres de dia, on hi ha una 
important penetració de les grans empreses, 
els  perfils professionals més demandats són 
els metges, infermers, psicòlegs i 
fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, 
animadors socioculturals, i monitors 
d’activitats físiques i esportives. 
 
Pel que fa a les competències requerides per 
les empreses, els propis treballadors dels 
serveis socials assenyalen que, a banda de 
les competències tècniques específiques de 

cada lloc de treball, les principals 
competències transversals 
corresponen, majoritàriament,  a 
competències emocionals, com ara 

l’autocontrol, l’empatia o 
l’autodesenvolupament. El fet que en el marc 

de les grans empreses el treball en equip 

sigui fonamental implica que els treballadors 
hagin de tenir aquesta competència. Això 
suposa un canvi respecte  les empreses més 
petites, on sovint es treballa de manera més 
individual i, per tant, el treball en equip no és 
tant rellevant.  
 

Amplia la informació del sector al 
Web Barcelona Treball 
Mercat >Sectors Econòmics >   
Serveis socials 

En aquest apartat web trobaràs un informe del 
sector en clau d’ocupació, podràs consultar 
les fitxes ocupacionals amb els diversos 
perfils professionals, i conèixer els principals 
recursos per trobar-hi feina. 

 
 
 
 

Impacte sobre els perfils professionals 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cofinancen: 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sector/pagina4142/serveis-socials.do

