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QUÈ ÉS EL MERCAT DE TREBALL? 
 
En la recerca de feina de feina hi intervenen molts factors. En aquesta activitat pots 
clarificar conceptes bàsics d’un grup d’aquests factors, anomenats externs, és a dir: 
 

1. la realitat on es produeix la recerca de feina (mercat laboral) 
2. els elements que hi intervenen (demanda, oferta, valor salari, valor treball) 
3. les relacions entre ells (intercanvi de valor salari i valor treball) 

 
Definició  
 
El mercat de treball és el lloc on es produeix un intercanvi com en qualsevol altre 
mercat. Es l’àmbit on es produeix la interrelació entre l’oferta i la demanda d’ocupació, 
és a dir, el punt de trobada entre oferta i demanda. 
 
Mercat:  compra o venda a un preu debatut entre el venedor i el comprador. 
Comprador:  qui necessita, demana, vol adquirir un producte o servei. 
Venedor:  qui té, ofereix un producte o servei. 
Què s’intercanvia: valor diner i valor producte. 
Perquè:  hi ha la necessitat d’arribar a un acord en l’intercanvi de valors. 
 
El mercat laboral és on s’interelaciona: la demanda de treballadors que fan les 
empreses que necessiten de factor treball per dur a terme les seves activitats i l’oferta 
de treball que la constitueixen les persones que busquen feina, estiguin o no treballant 
, i tinguin entre 16 i 65 anys. 
 
Entenem per salari la remuneració pel treball realitzat. EL Salari Mínim 
Interprofessional (SMI) s’estableix anualment. El SMI per qualsevol activitat en 
l’agricultura, en la indústria, i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat queda 
fixat, en: 
Aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense 
incloure en el cas de salari diari la part proporcional de diumenges i festius: 

 
Euros/dia Euros /mes 

19,02 570,6 
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La quantia específica segons lloc, sectors i/o empreses es regula 
en els corresponents convenis col·lectius. 
 
Protagonistes 
 
Empresaris: Generen els llocs de treball. 
Treballadors: sol·liciten i ocupen els llocs de treball. La seva relació laboral la regula 
l’Estatut dels treballadors i els convenis col·lectius. 
 
Població: 
 
En termes de mercat de treball és molt important tenir clar els conceptes de població: 
 
Població activa: es considera activa, les persones en edat de treballar, majors de 16 
anys, es trobin parades o ocupades. 
 

Ocupades: persones de 16 anys o més que tenen un treball per compte aliena o 
exerceixen activitat per compte pròpia. 
Desocupada: persones de 16 anys o més que estan sense treball, tenen 
disponibilitat per treballar i busquen activament ocupació.  

 
Població inactiva: Persones de 16 anys o més que no volen o no poden treballar per 
diferents circumstàncies (per ex. Tasques domèstiques, estudiants, jubilats...). 

 

A ON ESTÀ L’OCUPACIÓ? 
 
El conjunt d’opcions en quan a classes de treball del mercat laboral es pot reduir al que 
tradicionalment denominem: 
 

1. treball per compte propi 
2. treball per compte aliè 

 
1. per compte propi (generes el teu propi lloc de treball) 

 independent (considera que la seva qualificació, capacitació, mitjans 
, interessos permeten establir-se de forma individual) 

 associat (consideren que unint capacitats, mitjans i interessos amb 
altres aconseguiran dur a terme el projecte professional) 

2. per compte aliè (el lloc de treball es generat per altres) 
 

 empresa privada (dependent del capital privat) 
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 administració pública (dependent del fons 
públic) 

 
TENDÈNCIES DEL MERCAT DE TREBALL 
 
Segons diversos estudis prospectius que s’han realitzat recentment sobre les 
tendències del mercat de treball, cada dia seran més nombroses les professions que 
experimentin canvis en la seva activitat laboral provocats per les noves tecnologies, la 
mobilitat geogràfica o funcional, l’obsolència del seu lloc de treball, les noves 
demandes dels usuaris... 
 
En conseqüència els llocs de treball permanents o fixos seran cada vegada més 
temporals, mentre que a la seva vegada, els temporals seran més habituals. 
 
Entre les noves tendències que estan transformant el mercat de treball destaquen les 
següents: 
 

 L’impacte de les noves TIC que provoquen efectes com la minimització de la mà 

d’obra no qualificada, per altra banda tenen conseqüències positives com les 
noves oportunitats per a l’autoocupació, la informàtica, el teletreball... 

 L’increment de l’externalització i/o subcontractació d’alguns serveis com la 
comptabilitat, el manteniment, la informatització... que, encara poden provocar 
la supressió o readaptació professional d’alguns llocs de l’empresa. 

 L’aparició d’una nova cultura contractual en certs sectors promouen modalitats 
de contractació menys segura però més possibilista. 

 El procés de terciarització de l’economia o potenciació del sector serveis, a curt 
i llarg termini, constituint una important reserva d’ocupacions. 

 Una nova modalitat que cada vegada està cobrant major importància, i en la 
que l’aplicació de noves tecnologies possibilitarà un major accés al mercat de 
treball, el que constitueix el denominat teletreball, treball a distància o treball a 
casa. 

 Flexibilitat en la jornada laboral. 
 Reducció de personal. 
 Reestructuració dels tres sectors. 
 Major dinamisme de les PIMES, 
 Canvi en la piràmide de la població. 
 Canvi de les pautes culturals. 
 Cavi dels perfils laborals i/o professionals. 
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 Flexibilitat en els sistemes d’organització dels treball: 
Mantenir el mínim número de treballadors en plantilla, es sol mantenir aquells 
treballadors que participen en la presa de decisions i en el control dels 
projectes. 
Mentre es tendeix a contractar a altres empreses per la realització de tasques 
concretes que abans eren assumits i realitzats per ella. Hi ha una tendència a 
externalitzar els serveis de l’empresa. 

 
 
NOUS FILONS D’OCUPACIÓ 
 
Són aquells sectors associats a mercats de ràpid creixement, inexistents anterioment 

(noves tecnologies) o poc desenvolupats (atenció a la infància o a la tercera edat) que 

tenen més potencial per generar ocupació segons l'evolució de les necessitats i els 

valors de la societat actual i que normalment tenen un àmbit de producció/prestació 

definit territorialment, al mateix temps que són intensives en ocupació. 

 

Els sectors que ofereixen més potencial de creixement de l'ocupació són: 

 

•  Els serveis a les famílies .Repartiment a domicili, feines domèstiques, 
atenció a  la infància, malalts i serveis socials.   

• Serveis a les empreses o particulars relacionats amb les noves 
tecnologies. Serveis comercials, de traducció, comptabilitat i altres serveis 
professionals. Serveis d'informació pública, oci multimèdia, comerç electrònic…  

• Serveis de millora de la qualitat de vida   
Serveis de salut. Rehabilitació i millora de l'habitatge, revalorització dels espais 
públics urbans (edificis, parcs i jardins), millora dels transports col·lectius, 
transport especialitzat (minusvàlids) i transport ecològic. Comerços de 
proximitat. 

• Serveis mediambientals   
Reciclatge, gestió de residus, gestió de l'energia i de l'aigua, foment d'energies 
renovables, serveis de control de la contaminació, protecció del patrimoni 
natural, recuperació del paisatge, agricultura ecològica i producció sostenible…  

• Serveis de cultura i oci  
Turisme (rural, de salut, d'aventura, cultural, gastronòmic…) recuperació i 
promoció del patrimoni artístic i cultural, auge del sector audiovisual amb 
promocions musicals, de teatre, producció de continguts per a cinema, televisió 
i vídeo, foment de la creació artística i cultural. Promoció d'activitats esportives 

 
 
 



 

  
l   
  
 

5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANVIS EN EL MERCAT LABORAL 
 
És evident que en els últims anys s’han produït canvis importants en el funcionament 
del mercat de treball. La situació de l’economia general és diferent, les coses ja no 
funcionen com abans a les empreses, es treballa de diferent manera, es valoren altres 
coses en els treballadors i treballadores, i per tant, també canvia la manera de buscar 
feina.  
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT LABORAL ABANS ARA
Professions més o menys estables  x  
Aparició molt ràpida de professions noves  x 
Mercat estable X  
Inestabilitat laboral  x 
Gran importància del sector serveis  x 
Gran importància del sector industrial X  
Contractació a través d’intermediaris (ETT, empreses de 
elecció) 

 x 

Contractació directa per l’empresa X  
Domini de les destreses relacionals i de les noves tecnologies  x 
Domini de les destreses manuals i mecàniques X  
Importància de la formació continuada (reciclatge constant)  x 
Importància de la formació inicial  x 
Organització de l’empresa simple i jeràrquica X  
Organització complexa, necessitat de capacitat d’autonomia  x 
Especialització única (fer sempre una mateixa cosa) X  
Polivalència (saber fer moltes coses diferents)  x 
Noves professions  x 
Mecanització, robots, automatismes industrials  x 
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Com respondre davant la nova situació? 
 
L’actual situació de canvi està demanant a tots els treballadors, tant actius com 
potencials, una actitud predisposada al canvi permanent. La capacitat per adaptar-
nos als canvis tecnològics i a la reestructuració de les professions, definirà qui té 
majors oportunitats en el mercat de treball. 
 
En aquest sentit, l’eina fonamental per adequar-nos a la nova situació residirà cada 
vegada més en la FORMACIÓ. No es tracta tan sols de titulacions acadèmiques. 
Serà necessari una actitud d’aprenentatge continu que ens possibiliti adaptar-nos a 
les necessitats canviant del nostre entorn. 

 
Segons els estudis més recents es requerirà una formació més generalitzada, la 
preparació específica per cada lloc de treball es realitzarà en les pròpies empreses. 
 
Per tan els empresaris estan demanant un perfil de treballador que estigui més 
capacitat professionalment, que sigui més polivalent en les seves funcions i amb 
una major flexibilitat contractual. Evidentment hi ha unes característiques 
específiques segons la professió. 
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PERFIL DEL TREBALLADOR 

 

 POLIVALENT 

 ORGANITZACIÓ I HABILITAT NEGOCIADORA 

 CAPACITAT DE TREBALLAR EN EQUIP 

 TENIR INICIATIVA I CAPACITAT DE PREVEURE. 

 RESPONSABILITAT 

 ACTIVITAT, fugir de la passivitat participant en la vida comunitària. 

 ADAPTABILITAT, assimilar les innovacions que es produeixin en el lloc de treball 

 FLEXIBILITAT – Mobilitat geogràfica 

 FORMACIÓ 

 IDIOMES, INFORMÀTICA 

 EXPERIÈNCIA 

 CAPAÇ D’ESPECIALITZAR-SE MITJANÇANT FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA I  

CONTINUA. 

 TOLERÀNCIA AL FRACÀS 

 INICIATIVA I CREATIVITAT 

 

 
 

Actituds, comportaments i maneres de ser d’una persona que està buscant feina 
que facuiliten trobar-la.  
 

 



 

  
l   
  
 

8  

1. Tenir un objectiu concret en la recerca de feina. 
2. Buscar feina en qualsevol tipus d’ocupació 
3. Estar informat 
4. Estudiar i formar-se contínuament 
5. Detectar les necessitats de l’empresa i adaptar-se a elles 
6. Fer allò que ens proposem per tal d’aconseguir l’objectiu professional. 
7. Ser actiu i constant en la recerca de feina 
8. Seguir només els impulsos i les intuïcions per buscar feina. 

 
 
 
 
FRASES QUE HAUREM D’ANALITZAR 
 
1. Buscar feina en qualsevol tipus d’ocupació: totes les ocupacions tenen uns 

requisits per ser desenvolupades. També les aparentment senzilles suposen 
conèixer i dominar uns procediments, eines, materials, ....acceptar unes 
condicions de treball (desplaçaments, horaris,...) tenir determinades capacitats i 
habilitats més desenvolupades , certes característiques de personalitat o 
físiques, etc...Això vol dir que ningú no pot fer de tot. 

 
2. Buscar feina a prop de casa: Buscar la proximitat de la feina al nostre domicili 

pot limitar molt la nostra recerca de feina. 
 

3. Desitjar una feina sense buscar-la: desitjar no sempre implica fer alguna cosa 
per aconseguir el desig. En canvi, les accions poden concretar-se, planificar-se, 
avaluar els resultats i en definitiva possibiliten el canvi. 

 
4. Detectar les necessitats de l’empresa i adaptar-se a elles: cada empresa té 

definits aspectes d’organització general i per cada lloc de treball les funcions i 
les tasques que ha de realitzar la persona que l’ocupa. Per tant, un lloc de 
treball ha d’encaixar dins de l’empresa perquè el conjunt de totes les persones 
que hi treballen permeti arribar als resultats fixats. La mateixa ocupació pot 
realitzar-se de manera molt diferent en funció de l’empresa on s’estigui 
treballant (nombre de treballadors/res, tipus d’activitat de l’empresa..). 

 
5. Esperar que surti feina: Esperar és una actitud passiva. La recerca de feina és 

un procés que requereix saber què fer i com fer-ho. 
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6. Estar informat: Tota la informació que tinguem sobre el 
mercat laboral i la nostra ocupació és important, a més quan busquem feina és 
imprescindible conèixer els requisits específics del lloc de treball que volem 
cobrir i les característiques de l’empresa que està fent la demanda.  

 
 
 

 
7. Estudiar i formar-se contínuament: la innovació tecnològica provoca canvis en 

la manera de treballar a les empreses i la conseqüència en totes les ocupacions 
és la necessitat d’aprendre contínuament, i així adaptar-se als nous 
requeriments dels llocs de treball. 

 
8. Fer allò que ens proposem per tal d’aconseguir l’objectiu professional: fixar 

l’objectiu professional, és a dir, concretar l’ocupació on busquem feina, ens 
permet saber què hem de fer per aconseguir l’objectiu. Tenir un objectiu 
definit, un pla d’acció elaborat i, finalment realitzar-lo, augmenta les 
probabilitats d’èxit del nostre projecte professional. No s’ha de deixar res a 
l’atzar. 

 
9. Seguir només els impulsos i les intuïcions per buscar feina: les intuïcions i no la 

informació, els impulsos i no la planificació són formes poc productives de 
plantejar el treball per buscar feina. Aquest esforç i el temps invertit han de 
portar-nos a situacions cada vegada més properes al nostre objectiu. És 
important ser creatiu/va, previsor/a i tenir iniciativa. 

 
10. Ser actiu i constant en la recerca de feina: Fer les coses que hem planificat 

mantenint un ritme constant d’activitat i persistir malgrat les dificultats. La 
planificació i la constància són imprescindibles en el procés de recerca de feina.  

 
11. Tenir un objectiu concret en la recerca de feina: es pot concretar l’ocupació en 

la qual busquem feina a partir de conèixer les pròpies característiques 
personals, interessos, i habilitats i de tenir informació sobre les ocupacions (la 
formació necessària, les tasques que es realitzen, les condicions de treball....) 
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Normativa laboral 
 
El contracte de treball: 
 
És l’acord entre l’empresari i el treballador, segons el qual aquest últim presta 
determinats serveis per compte de l’empresari a canvi d’una retribució. 
 
L’Estatut dels Treballadors és el marc legal on es regulen els requisits bàsics per a les 
diferents formes de contractació. 
 

Què hi ha de constar? 
 

La formalització del contracte s’ha de fer per escrit. Llegeix-lo abans de signar-lo. No 
firmeu mai un contracte amb blanc. Com a mínim hi ha de constar: 
 

 Nom, cognoms, DNI i càrrec de la persona que signa en nom de l’empresa. 
 Si no és un contracte per temps indefinit, ha de constar amb claredat la causa o 

circumstància que el justifica, i s’ha d’especificar la data d’inici i la data de 
finalització. 

 Existència o no d’un període de prova. 
 Professió o categoria amb què entrés a treballar a l’empresa. 
 Domicili del lloc de treball. 
 Duració de la jornada de treball, i si és partida o continuada. 
 Període de descans setmanal i de vacances anuals. 
 Quina serà la retribució o, en tot cas, qui és el conveni o normativa aplicable a 

determinar-lo. 

 
Un cop signat el contracte: 
 
Un cop efectuat el contracte, l’empresari l’haurà de registrar a l’Oficina de Treball 
de la Generalitat. El treballador ha de tenir una còpia del contracte de treball, i els 
representants sindicals tenen dret a demanar a l’empresari una còpia dels 
contractes formalitzats en el termini de 10 dies. 
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El període de prova 
Quan es formalitza un contracte hi pot haver un període de prova. La durada d’aquest 
període en cap cas podrà ser superior a sis mesos per als tècnics titulats, ni a dos 
mesos per als altres treballadors. 
 

Si ets menor de 18 anys 
 
Per ser contractat és indispensable tenir 16 anys, i fins als 18 anys cal l’autorització 
paterna. Els treballadors menors de 18 anys no poden fer hores “extres” ni nocturnes. 
 
El salari 
 
És la totalitat de les percepcions econòmiques, en diners o en espècie, que rep el 
treballador per la prestació professional dels serveis laborals, que retribueixen el treball 
efectiu o els períodes de descans computables com de treball. No es considera salari 
aquelles quantitats que com a treballador es perceben en concepte d’indemnitzacions 
(Seguretat Social, corresponents a trasllats, suspensió o acomiadament). 
 
A més del salari mensual, existeix el dret de percebre al menys dues pagues 
extraordinàries a l’any. Si s’acorda en conveni, pot distribuir-se la quantitat 
mensualment. 
 
El salari no pot ser inferior al Salari Mínim Interprofessional, sigui quina sigui l’activitat 
desenvolupada. El SMI es fixa anualment. 

 
Permisos i vacances retribuïdes:  
 
En previ avis i posterior justificació, un treballador pot faltar el treball per: 

• Matrimoni: 15 dies naturals. 
• Naixement de fill, malaltia greu, o mort de parents fins a segon grau de 

consanguinitat o afinitat: 2 dies naturals (4 si te que desplaçar-se). 
• Compliment d’un deure de caràcter públic i personal, realització d’exàmens, o 

tècniques de preparació al part (el temps indispensable). 
• Trasllat de domicili: 1 dia. 
• Vacances : es pactes de forma col·lectiva o individual i mai són inferiors a 30 

dies naturals a l’any. El treballador té dret a conèixer en dos mesos d’antelació 
les dates que li corresponen de vacances i a que no li substitueixin les mateixes 
per una compensació econòmica, exceptuant que la finalització de contracte 
faci impossible que les disfrutin. 
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Drets i deures del treballador 
 
Al signar un contracte de treball s’adquireixen uns drets (que es converteixen en 
obligacions de l’empresari) i uns deures (que son drets de l’empresari). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRETS 
 

• A l’ocupació efectiva durant la 
jornada laboral. 

• A la promoció i la formació en el 
treball. 

• A no ser discriminat per accedir 
a un lloc de treball. 

• A la integritat física i a la 
intimitat.  

• A percebre puntualment la 
remuneració pactada. 

• A afiliar-se lliurement, escollir 
representants i desenvolupar 
activitat sindical. 

• Els demés que s’estableixin en el 
contracte de treball. 

DEURES 
 

• Complir les obligacions del lloc 
de treball conforme els principis 
de bona fe i diligència. 

• Complir amb les mesures de 
seguretat i higiene que 
s’adoptin. 

• Complir les ordres i instruccions 
dels empresaris en l’exercici de 
la seva funció directiva. 

• No realitzar la mateixa activitat 
que l’empresa en competència 
amb ella. 

• Contribuir a millorar la 
productivitat de l’empresa. 

• Els demés que s’estableixin en el 
contracte. 
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TREBALL PER COMPTE PROPI 
 
És una alternativa d’accés a una activitat professional o empresarial, i anirà destinada a 
aquells aturats amb un perfil dinàmic i disposició d’assumir riscos que els permeti crear 
el seu propi lloc de treball amb perspectives d’estabilitat. 
 
És, en definitiva, una alternativa a una situació d’atur o  precarietat laboral. 
 

AVANTATGES DESAVANTATGES 
 Estabilitat a la feina  Disponibilitat total 
 Autonomia i independència  Risc 
 Possibilitat de majors guanys  Absència d’un nivell de renda 

predeterminat 
 Realització personal  Responsabilitat 
 Assumpció personal de presa de 

decisions 
 Pèrdua dels drets dels 

assalariats 
 Experiència gratificant  No tenir hores de descans 
 Estimula la creativitat  Garantia d’estrès 
 Reconeixement social  
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PROJECTE D’AUTOOCUPACIÓ 
 
 

 

1. Idea clara sobre l’activitat que es vol 
desenvolupar. 

 
2. Establir un projecte d’empresa: 

 
 El producte 
 El mercat 
 El pla comercial i de màrqueting 
 El pla de producció 
 Els recursos humans 
 El pla d’operacions 
 El pla econòmic i financer 

 
3. Elecció de la forma jurídica. 
 
4. Conèixer tràmits i ajuts 


