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1. Presentació del sector 
 L’objectiu últim del sector de la salut és protegir, promoure i mantenir la salut de la societat. Tot i que és un sector 

que abasta cada vegada més nous àmbits des dels quals s’incideix en la salut col·lectiva i individual, a grans trets, 

en podem destacar quatre com a principals: 

 

• Atenció sanitària: és l’àmbit que s’encarrega del contacte directe amb el pacient i es subdivideix en l’atenció 

primària, l'assistència sociosanitària i l’atenció hospitalària. 

• Recerca i desenvolupament en biomedicina: És un subsector clarament en creixement i demanda 

professionals molt qualificats. 

• Salut pública i gestió sanitària: Compren les activitats promogudes des de l’administració i les fundacions en 

matèria sanitària. 

• Suport a la recerca i a l’atenció sanitària: Inclou la formació i el control de l’aplicació de les noves tecnologies 

de la medicina. 

 

La tendència del sector s’encamina a donar molt més protagonisme a l’atenció primària que està cridada a liderar 

la continuïtat assistencial per millorar l’eficàcia ja que la immediatesa en la detecció i el tractament són bàsics en 

l’atenció de de les noves patologies. 

2. Context actual 
Tendències globals: L’àmbit de l’atenció sanitària té una mida important a la UE i els professionals d’aquest 

sector representen un 10% del total de treballadors de la UE, dels quals més del 75% són dones. D’acord a 

l’informe del sector de la salut: “Panorama de la salut: Panorama 2012”, la despesa sanitària a Europa va créixer 

fins el 2009 més ràpid que altres sectors de l’economia. Aquest fet va comportar que el sector de la salut absorbís 

una creixent proporció del PIB. En l’actualitat, l’objectiu de reduir la despesa sanitària dels països per controlar els 

grans dèficits està sent molt criticada per part de l’opinió pública, els professionals del sector així com els usuaris. 

 

Espanya: D’acord a les darreres dades publicades recentment, durant els darrers quatre anys, 20.000 infermers 

han perdut el seu lloc de treball. A Espanya, la mitjana d’infermers per 100.000 habitants és de 527, mentre que a 

la Unió Europea la mitjana és superior, uns 759 infermers per 100.000 habitants. A tall d’exemple, a l’Estat 

Espanyol, algunes dades ja indiquen que 5.000 infermers s’han hagut de traslladar a altres països per a poder 

treballar. Tot i que hi ha molts sectors afectats per la situació econòmica actual, una retallada en el nombre dels 

professionals d’aquest sector pot tenir greus conseqüències sobre la salut dels ciutadans i, de fet, són molts els 

experts que parlen de col·lapse a la Sanitat Pública Espanyola en 5 anys. Els professionals del sector demanen un 

objectiu clar, realista i transparent per part de les administracions públiques amb la finalitat de disposar d’una 

política estable i sense estar exposada a una contínua revisió. 

 

Catalunya: A Catalunya el model sanitari és de tipus mixt i integra en una única xarxa recursos sanitaris en tant 

que siguin públics o privats. Segons un article publicat a “El País” amb data de març del 2013, el deute català amb 

les farmàcies i el sector sanitari superava els 900 milions d’euros. Atès que l’objectiu de la Generalitat pel 2013 era 

reduir el dèficit d’un 1,96% a un 0,7% sobre el PIB, les retallades en els sectors s’han hagut de portar a terme 

provocant un descontent en la societat molt palpable. Tanmateix s’estan començant a observar algunes dades 

positives com és la recent notícia publicada que dóna a conèixer que el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha 

reduït la factura farmacèutica un 21,6% entre el 2011 i el 2013. Les vagues que realitzen els professionals del 

sector i les queixes per part dels usuaris, reflecteixen un descontent general que és molt important que es 

recondueixi per tal de garantir el manteniment de l’estat de benestar i una assistència sanitària de qualitat.  
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Indicadors del 

Sector Salut 

Contribució del sector al PIB 

Espanyol (1) 

Població ocupada a 

Espanya* (2) 

Nombre d'empreses a 

Espanya (2) 

5,10% (2012) 950.075 (2013) 131.740 (2013) 

(1) INE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social d’Espanya. 

(2) INE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social d’Espanya. 

(3) INE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social d’Espanya. 

* Inclou Activitats Sanitàries en el règim general + Autònom 



3. Tendències claus del sector  

Tendències sectorials  

Tecnologies 

mèdiques 

Són cada cop més les empreses, centres tecnològics, grups de recerca, hospitals i 

centres de salut que formen part del nou clúster de Tecnologies de la Salut. Amb 

aquest nou clúster s’està volent impulsar a Catalunya, com a referent internacional en 

el desenvolupament de tecnologies mèdiques, la possibilitat de crear sinergies i així 

intentar trobar més oportunitats en la resta de mercats internacionals. D’acord a les 

darreres notícies publicades, aquest nou clúster representa el 2% de l‘actual PIB català 

i sembla que té per davant moltes oportunitats de creixement. Les tecnologies 

mèdiques inclouen, d’entre altres: tecnologies relacionades amb el desenvolupament 

de nous equips i productes en el camp de l’enginyeria biomèdica, tecnologies 

aplicades a la rehabilitació per a discapacitats, etc. 

Aplicacions mòbils 

sanitàries 

Les aplicacions mòbils sanitàries estan experimentant un creixement exponencial des 

de fa un parell d’anys. Són molts els avantatges que ofereix aquest mercat quant a 

facilitat d’ús, rapidesa, eficiència i baix cost doncs moltes d’elles són gratuïtes o el seu 

import és molt baix. Aquesta tendència no només presenta avantatges pels usuaris, 

sinó que pels professionals del sector sanitari i pels metges és un mercat molt 

beneficiós quan volen, per exemple, consultar dubtes o contrastar informació per al 

diagnòstic dels seus pacients o informació farmacològica. Aquesta tendència millora de 

manera substancial l’eficiència en el treball dels professionals i alhora és beneficiós 

pels usuaris ja que perceben un servei més àgil i, sovint, un tracte més positiu que pot 

ajudar a millorar la imatge del sector sanitari públic. 

Màrqueting 

farmacèutic 

Atès els canvis constants que s’estan portant a terme en el sector a causa de noves 

alternatives innovadores, cal que els professionals i les companyies del sector de la 

salut estiguin preparats per adaptar-se ràpidament a noves situacions i reptes. La 

situació de canvi que viu el sector de la salut porta a les unitats de negoci a invertir en 

estratègies multicanal amb la finalitat, per exemple, d’augmentar la interacció entre les 

persones assistents a un congrés presencial. Són molts els aspectes que s’han de 

tenir en compte pel que fa al màrqueting farmacèutic com per exemple l’impacte que té 

internet en el consum i el creixent ús de les xarxes socials. Tanta és la importància 

d’aquesta tendència que s’han creat màsters en màrqueting farmacèutic per donar 

resposta a la necessitat creixent de professionals en aquesta àrea. 

Contenció de la 

despesa sanitària 

Un temps després de que comencés la crisi econòmica actual en la que ens trobem, 

les administracions públiques van començar a parlar de retallades en sanitat. Aquesta 

és una clara tendència del sector ja que la despesa en sanitat ha disminuït 

considerablement i han aparegut altres mesures com per exemple el copagament 

sanitari, el euro per recepta i les llistes d’espera dels hospitals continuen augmentant 

considerablement. En línia amb aquesta tendència cal que els professionals intentin 

respondre de la millor manera amb la finalitat de mantenir l'estàndard de qualitat, 

tractant de minimitzar l’impacte d’aquestes retallades en l’assistència que reben els 

usuaris del sistema de salut públic. 
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4.1. Ocupacions de major qualificació més demandades 

  Ocupació Descripció 
Requisits valorats (Formació, 

experiència i competències) 

Altres aspectes 

destacats 

1 

Gestor/a de 

serveis 

d'infermeria 

El gestor de serveis d'infermeria és un 

infermer amb experiència assistencial i 

formació gestora. La seva tasca 

principal és planificar, organitzar, dirigir 

i avaluar l'atenció d'infermeria de 

l'àmbit del qual és responsable, la 

gestió de la continuïtat de les cures i la 

gestió de la integració assistencial en 

l’àmbit territorial; així com la gestió de 

la cartera de serveis infermers que li 

estigui assignada. 

• Formació: Cal disposar de 

formació universitària 

d’infermeria o altres ciències 

de la salut. Es valora molt 

positivament disposar d’un 

màster en gestió sanitària. 

• Experiència: Es valora molt 

positivament disposar 

d’experiència prèvia de dos 

anys en un lloc similar. 

• Competències: empatia. 

 

• Necessitat de 

professionals amb 

coneixements 

transversals i, cada 

cop més amb 

coneixements de 

gestió. 

 

• Competències clau 

necessàries: 

planificació i 

organització, treball 

en equip i 

cooperació i 

orientació al client. 

Hauran de ser 

capaços de 

gestionar projectes i 

equips complexes.  

2 
Especialista en e-

salut 

És el professional dedicat a 

desenvolupar aplicacions relacionades 

amb la salut i a detectar noves 

necessitats dels usuaris. També 

s’encarrega de portar a terme un pla de 

comunicació i publicitat. 

• Formació: Cal disposar de 

formació universitària en 

comunicació o publicitat i es 

valora molt positivament 

disposar d’un grau formatiu en 

ciències de la salut. En el cas 

de ser el responsable de 

desenvolupar aplicacions cal 

conèixer els programes 

determinats. 

• Experiència: Cal disposar de 

coneixements avançats en 

eines informàtiques i anglès. 

3 

Expert en 

tecnologies 

mèdiques 

L’expert en tecnologies mèdiques és el 

responsable de desenvolupar noves 

tècniques d’investigació i nous 

sistemes d’ajuda als metges com per 

exemple, màquines de diagnòstic per 

la imatge. 

• Formació: Cal disposar d’una 

formació universitària en 

enginyeria. 

• Experiència: Es valora molt 

positivament l’experiència 

prèvia en posicions similars. 

• Competències: Pensament 

analític i conceptual. 

4. Ocupació al sector de la Salut 
Després d’anys d’especialització dels metges, el sector demanda, a grans trets, professionals amb coneixements 

transversals i capacitat de gestió i és en aquest sentit que l’administració pública està tractant d’adaptar aquesta 

tendència a la oferta formativa actual. 

Anàlisi de l’ocupació al sector de la 

Salut 

Tendència actual 
Previsió de 

creixement 

  
 Recuperació/Creixement;  Manteniment;  Decreixement 
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/G/fitxa4508/gestora-de-serveis-dinfermeria.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/G/fitxa4508/gestora-de-serveis-dinfermeria.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/G/fitxa4508/gestora-de-serveis-dinfermeria.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerocincnou&idnivell2=utreszeroquatre&idnivell3=utreszeroset
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=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=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=quatrezerocincnou&idnivell2=utresunou&idnivell3=utresdosu
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/altres/diccionari.jsp?idnivell1=quatrezerosiszero&idnivell2=utresquatrequatre&idnivell3=utresquatreset


4.2. Ocupacions de menor qualificació més demandades 

  Ocupació Descripció 

Requisits valorats 

(Formació, experiència i 

competències) 

Altres aspectes 

destacats 

1 

Instal·lador/a - 

reparador/a en 

electromedicina 

Professional responsable 

d'instal·lar, mantenir i reparar 

productes sanitaris actius -PSANI- 

en sistemes d'electromedicina i les 

seves instal·lacions associades, 

sota criteris de qualitat, en 

condicions de seguretat i complint 

la normativa vigent. En altres 

paraules, és el professional que es 

dedica a la instal·lació, 

manteniment i reparació dels 

equips electrònics utilitzats en els 

exàmens i tractaments mèdics. 

• Formació: Cicles formatius professionals de grau mitjà 

o superior de la família d’electricitat i electrònica. 

• Experiència: Es valora molt positivament l’experiència 

en manteniment raigs X, en sector hospitalari, en 

atenció a l'usuari, en muntatge i manteniment d'equips 

electromèdics.  

• Competències: Preocupació per l’ordre i la qualitat, 

aprenentatge i utilització de coneixements i flexibilitat i 

gestió del canvi.  
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/I/fitxa20699/installadora--reparadora-en-electromedicina.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/I/fitxa20699/installadora--reparadora-en-electromedicina.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/I/fitxa20699/installadora--reparadora-en-electromedicina.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/I/fitxa20699/installadora--reparadora-en-electromedicina.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/I/fitxa20699/installadora--reparadora-en-electromedicina.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=quatrezerosiszero&idnivell2=utresdosquatre&idnivell3=utresdossis
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


5. Conclusions i Projecció futura  

• La tendència més clara del sector és la redefinició i la transformació de l’atenció a les 

persones tot passant de les formes tradicionals, bàsicament presencials o 

telefòniques, a un tipus de servei més ‘digitalitzat’ i adaptat als nous estils de vida i 

hàbits de la població. El sector trobarà en aquest àmbit de gestió del negoci moltes 

oportunitats tant a nivell d’empresa com a nivell de professionals. 

• En la mateixa línia que altres sectors econòmics similars com, per exemple, el sector 

bioquímic, la forta implantació de medicaments genèrics i la seva elevada demanda 

està fent que es produeixin sinergies entre companyies per tal de disposar de més 

oportunitats per entrar al mercat internacional. És necessari que les empreses trobin 

noves formes de diferenciar-se, com a conseqüència de l’augment de la 

competència, fet que atorga una especial rellevància al màrqueting farmacèutic. 

• Les empreses farmacèutiques multinacionals com a conseqüència de l’avanç dels 

genèrics cal que centrin els seus esforços en el desenvolupament de medicaments 

amb una demanda més elevada. En aquest cas, es creen noves oportunitats pels 

professionals pel que fa a la creació i desenvolupament de grups independents 

d’investigadors que donin suport a aquests laboratoris. 

• Les polítiques de prevenció i promoció de la salut han demostrat ser molt eficients i 

més rentables que les cures pal·liatives. Per tant, s’espera que les polítiques de 

prevenció i promoció de la salut assoleixin cada cop més pes en el futur. 

• Atès a la tendència cap a la “sanitat electrònica”, els professionals més demandats 

en aquest sector són els vinculats a una formació relacionada amb el màrqueting, el 

desenvolupament d’aplicacions etc. Òbviament un complement molt valorat és 

disposar de formació o coneixements en medicina o altres ciències de la salut. 

• Tot i que l’especialització és una característica indispensable pels professionals del 

sector, actualment pot resultar un problema a l’hora d’adquirir flexibilitat 

interdisciplinària, una característica que implica disposar de coneixements i nocions 

de diversos aspectes i és una necessitat cada cop més present. 

• La indústria de la salut s’enfronta a nous reptes com l’envelliment de la població, les 

patologies sistèmiques o l’automedicació. És important que el sector, com ha estat 

fent fins l’actualitat, continuï formant i desenvolupant a professionals orientats a 

millorar la qualitat de vida de les persones, amb una clara vocació de servei, etc. i 

especialitzats en malalties vinculades a l’abús dels medicaments i en atenció a la 

tercera edat com per exemple, metges de residències o infermeres. 

• Les retallades en despesa pública en el sector de la salut estan comportant 

determinats resultats com reduccions de salaris i del nivell d’ocupació. Cal tenir en 

compte que les dures mesures portades a terme per l’Estat continuaran aplicant-se 

durant aquest nou any amb l’objectiu de reduir el dèficit sobre el PIB nacional. 

Aquestes retallades estan provocant que el sistema sanitari espanyol tingui llargues 

llistes d’espera i zones on no hi ha infraestructura suficient per poder atendre als 

ciutadans. Per això és important que els professionals disposin d’una bona capacitat 

de gestió i siguin empàtics cap als usuaris de la sanitat pública amb la finalitat de 

mantenir un estàndard de qualitat. 

 

Després d’anys d’especialització dels metges, el sector demanda professionals 

amb coneixements transversals i capacitat de gestió. És adient que els 

professionals siguin versàtils i es formin en diverses àrees de coneixements. 

Redefinició i noves oportunitats 

Els professionals del sector de la Salut 

Alertes 

Fortaleses 
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6. Webgrafia sectorial complementària 

 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo  

https://osha.europa.eu/es/sector/healthcare/  

 Organització Mundial de la Salut 

http://www.who.int/es/ 

 Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 

http://www.msssi.gob.es/ 

 Institut Català de la Salut 

http://www.gencat.cat/ics/  

 Centro de Innovación y tecnología 

http://cit.upc.edu/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  

         

7 

> Sectors econòmics 

> Cercador d’ocupacions 
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https://osha.europa.eu/es/sector/healthcare/index_html/
http://www.who.int/es/
http://www.msssi.gob.es/
http://www.gencat.cat/ics/
http://cit.upc.edu/es
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http://www.bcn.cat/treball
http://www.bcn.cat/treball
http://www.bcn.cat/treball
http://www.bcn.cat/treball
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sectors/sectors.do
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