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Especialitats de l’àmbit de les enginyeries 

identificades i analitzades en el marc de l’estudi

Font: ACCIÓ
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EMPRESES DE L’OFERTA

EMPRESES DE LA DEMANDA

ÍNDÚSTRIES

Empreses que ofereixen solucions perquè d’altres 

empreses implementin solucions d’enginyeria (B2B).

Empreses que demanden solucions 

d’enginyeria per implementar-les a les 

seves organitzacions

Cadena de valor de les enginyeries

Enginyeria de disseny
Planificació inicial, recerca i estudis inicials, R+D+i...
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Associacions empresarials Clústers industrials FiresCol·legis professionalsECOSISTEMA DE SUPORT

Enginyeria de procés
Instal·lacions, plantes, línies, laboratoris, sales blanques, sistemes i robots.

Enginyeria de producte
Components, peces, estructures, semielaborats, béns finals...

Software + hardware
Programari informàtic i aparells tecnològics.

Certificació
Qualitat, auditoria, testatge, peritatge...

Serveis
Reparacions, manteniment, assessoria, formació, monitoratge...

Font: ACCIÓ
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Catalunya, excel·lent destí de centres d’enginyeria 

d’avantguarda

Extensa massa crítica d’empreses 

experimentades i especialitzades
Diversificació industrial

Talent especialitzat Ampli ecosistema de suport Gran presència de fires

3 fires especialitzades

+ 5 fires relacionades

Font: ACCIÓ

50 titulacions universitàries

+ 60 titulacions d’FP-DUAL

+ Presència entre les 10 principals 

universitats internacionals

670
empreses 

d’enginyeria

73% >10 anys 

d'antiguitat

45.000
llocs de 

treball

3,1% 
del PIB 

català

14 especialitats d’enginyeria

14 universitats/centres formació

+ 32 centres tecnològics/de recerca
(+ única CCAA amb 3 centres tècnics d’automoció)

+ 21 col·legis professionals

+ 13 clústers industrials
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Les empreses d’enginyeria a Catalunya

Font: ACCIÓ

Un 96% de les empreses 

d’enginyeria catalanes són pimes.

La majoria de les empreses 

presten serveis d’enginyeria de 

Procés (45%) i d’enginyeria de 

Producte (24%). 

45.006
llocs de treball

2019

672 empreses

d’enginyeria a 

Catalunya

5.404 M€ de 

facturació en les 

empreses 

d’enginyeria 

2019 

(3,1% del PIB)

El 8% de les empreses representen el 74% de la facturació total i 

el 71% del total de treballadors.

Representació gràfica de les principals empreses d’enginyeria, ordenades en termes de rellevància i/o facturació.

El 79% són d’origen català, el 

5% d’origen espanyol i el 

16% d’origen estranger. 
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Geològica

Química

Aeronàutica/naval

Logística

   «Smart cities»

Agroalimentària

Biomèdica

Smart buildings

Infraestructures

Automoció

Mediambiental

Energètica

TIC

Indústria 4.0

Especialitats d’enginyeries facilitades1

(% d'empreses el 2021)

Especialitats d’enginyeries facilitades per les 

empreses
La indústria 4.0 és la principal especialitat facilitada per les empreses catalanes, seguida de les TIC 

i de l'energètica.

Font: ACCIÓ

Nota 1: el gràfic no suma el 100%, ja que una mateixa 

empresa pot desenvolupar més d’una tipologia d’enginyeria
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Empreses d’enginyeria a Catalunya (I)

Font: ACCIÓ

Nota: mostra d’empreses per facturació. Aquesta és una representació parcial per tal 

d’il·lustrar quines empreses pertanyen a l’ecosistema d’enginyeries a Catalunya, però 

hi pot haver altres empreses que no estan incloses en aquest estudi

Indústria 4.0
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Empreses d’enginyeria a Catalunya (II)

Font: ACCIÓ

Nota: mostra d’empreses per facturació. Aquesta és una representació parcial per tal 

d’il·lustrar quines empreses pertanyen a l’ecosistema d’enginyeries a Catalunya, però 

hi pot haver altres empreses que no estan incloses en aquest estudi
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Agroaliment. Smart cities Logística Aeronàutica Química Geològica
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Ecosistema català de suport a les enginyeries

Font: ACCIÓ en base a la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i la Institució CERCA – Centres de Recerca de Catalunya

Col·legis professionals Universitats/formació

Clústers industrialsCentres tecnològics i de recerca

Organitzacions empresarials 

Polítiques públiques i 

instruments públics de foment

Fires
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Font: ACCIÓ en base al Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya, IDESCAT, 

Rankings by subject 2017 del Center for World University Rankings, la Formació Professional 

Dual a Catalunya, el Pla STEMcat i el Pla DONATIC de la Generalitat de Catalunya

Alta disponibilitat de talent especialitzat
50 titulacions universitàries 

d’enginyeria en 12 universitats

Principals enginyeries per nombre de titulats:

• Enginyeria de la indústria 4.0 → 37,0%

• Enginyeria TIC → 30,7%

• Enginyeria química → 7,8%

• Enginyeria aeronàutica → 7,7%

Universitat politècnica de Catalunya:

4a posició en Enginyeria multidisciplinària

9a posició en Enginyeria d'smart buildings

Les universitats 

catalanes als 

tops mundials

Extens suport a l’enginyeria des de l’FP-DUAL

60 titulacions de formació professional relacionades amb 

l’enginyeria, dels següents àmbits:

• Indústria 4.0 → 14 titulacions

• TIC → 11 titulacions

• Química, aeronàutica/naval → 5 titulacions cada una

• Automoció, agroalimentària i energètica → 4 titulacions cada una

• Biomèdica, infraestructures i medi ambient → 3 titulacions cada una

• Smart buildings i geològica → 2 titulacions cada una

Iniciatives de la Generalitat per
impulsar les vocacions STEM entre

els joves i, especialment, entre les dones.

Pla STEMcat

-

16% dels graduats catalans
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Un pol d’enginyers molt competitiu
Catalunya disposa d’un alt percentatge de graduats en enginyeria amb costos salarials competitius 

en comparació amb altres països europeus
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9%

11%

12%

12%

14%

14%

15%

15%

16%

21%

Països Baixos

Regne Unit

Bèlgica

Dinamarca

Eslovàquia

França

Hongria

Itàlia

República Txeca

Catalunya

Alemanya

Graduats en enginyeria, manufactura i construcció, 
per països europeus

(% de graduats sobre el total; última xifra disponible entre el 2016 i el 2020) 

Costos laborals mitjans de la professió 
d'enginyer per ciutats europees
(mitjana dels costos salarials en euros, 2019)

21.274 €

36.360 €

36.610 €

40.172 €

41.567 €

57.872 €

63.195 €

54.096 €

65.444 €

67.482 €

Praga

Torí

Barcelona

Milà

Lió

Londres

Berlín

París

Munic

Frankfurt

Salari

Addicional

28.465 €

49.359 €

49.754 €

54.533 €

60.273 €

65.858 €

75.821 €

78.439 €

78.520 €

80.965 €

Nota: El concepte «salari» correspon als costos del salari base, mentre que el concepte 

«addicional» correspon a les contribucions legals a la seguretat social de l’empresari

Font: ACCIÓ en base a UNESCO-UIS National Monitoring, IDESCAT i fDi Benchmark
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