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ESTRATÈGIES PER AFRONTAR ELS REPTES DE FUTUR

DEL TERRITORI DES DE LA URV



Les tendències del mercat de treball i els factors de canvi global, units a l'evolució científica i la tecnològica, són els pilars sobre els quals
s'assentarà l'ocupació del futur.

En aquest sentit, els exercicis de prospectiva són un element clau per obtenir informació primerenca, ja que pretenen estudiar els possibles
escenaris de futur, identificant-ne les oportunitats i amenaces, amb la finalitat de comprendre'ls i encarar-los de manera més estratègica i
conscient.

En el context de la URV, cal situar el focus d’aquesta anàlisi en els reptes que caracteritzaran el futur del nostre territori, i en quines
estratègies caldrà que impulsi la nostra universitat per afrontar-los.

Els objectius de l’estudi realitzat han estat:

1. Detectar escenaris de futur probables, que poden tenir un impacte rellevant en la creació o destrucció de llocs de treball, i incidir en 

les seves oportunitats i amenaces.

2. Identificar sectors d’activitat i perfils amb una tendència positiva a la demarcació.

3. Identificar les competències transversals més valorades pels ocupadors.

4. Identificar estratègies que ajudin a donar resposta als reptes de futur.

Context i objectius



▪ Catalunya Sud 2040 (Diputació de Tarragona i URV)

▪ Digital Talent Overview (Barcelona Digital Talent)

▪ Galicia 2030 (Xunta de Galicia)

▪ Global Trends to 2035 (Parlament Europeu)

▪ Llibre blanc del futur del(s) treball(s) (Barcelona Activa)

▪ Memòria Econòmica de Catalunya (Consell General de Cambres)

▪ Observatori de les Ocupacions (SEPE)

▪ Observatori del Talent (AQU Catalunya)

▪ Observatori del Treball i Model Productiu (GENCAT)

▪ Trabajar en 2033 (PWC)

▪ Universidad 2030 (CRUE)

Informes i projectes referents

https://www.catalunyasud2040.cat/
https://barcelonadigitaltalent.com/ca/informes/
https://galicia2030.es/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2017)603263
https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/49143/llibre_blanc_2018.pdf/8bdd3c61-0ff2-f7c4-1083-02e2b4fcc1d8?t=1595421413796
https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/estudis-economics-infraestructures/memoria-economica-de-catalunya
https://sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-el-sepe/observatorio/que-es-observatorio.html
https://talent.aqu.cat/visual/index/index_ca.html
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici/
https://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033/trabajar-en-2033.html
https://www.crue.org/universidad-2030/
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Persones expertes

• Abast sectorial: PDI de la URV, responsables d’empreses,
institucions i organitzacions, consultors de RH, R+D+I...

• Representativitat demogràfica: homes, dones, joves, persones
de mitjana edat, procedents de la immigració, de l’àmbit rural i
urbà, del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre...

• 55 participants han lliurat respostes

2 3 00

L’estudi s’ha centrat a valorar

• L’impacte en la creació de llocs de treball

• En l’àmbit territorial de la demarcació de Tarragona

• En l’horitzó temporal de

Consideracions sobre el procés

• 4 rondes de qüestionaris successives

• Treball des de l’anonimat de les opinions 

• Recerca de consensos i identificació de dissensos

Limitacions de procés 

• 1a vegada per a la URV: aprenentatge

• Transversalitat i especificitat

• Complexitat de l’objecte d’estudi

Valoració dels factors de 
canvi global
Identificació d’escenaris de 
futur

• Període: abril-maig
• 57 participants contactats
• 45 respostes recollides
• Percentatge de participació: 78,9%

0 Detecció d’oportunitats i 
amenaces
Identificació de sectors i perfils 
amb tendència positiva1

• Període: maig-juliol
• 61 participants contactats
• 40 respostes recollides
• Percentatge de participació: 65,6%

Valoració de les oportunitats i 
amenaces
Identificació de competències 
transversals i estratègies formatives

• Període: juliol-setembre
• 58 participants contactats
• 35 respostes recollides
• Percentatge de participació: 60,3%

2
Valoració de competències 
transversals
Identificació d’estratègies per 
afrontar el futur

• Període: octubre
• 58 participants contactats
• 32 respostes recollides
• Percentatge de participació: 55,2%

3

Metodologia. El mètode Delphi



0

Valoració de les oportunitats i amenaces
Identificació de competències transversals i 
estratègies formatives

Detecció d’oportunitats i amenaces
Identificació de sectors i perfils amb 
tendència positiva1

2

Valoració dels factors de canvi global
Identificació d’escenaris de futur

INTERPRETAR EL FUTUR 



Escenaris més probables amb impacte positiu rellevant en la creació de llocs de treball

Econòmic

Laboral

Urbanístic

Tecnològic

Social

Ambiental

Escenaris amb una probabilitat mitjana igual o superior al 50% i un impacte mitjà superior a 1 

• Ciutats intel·ligents: Les ciutats adopten el model de
smart city i són capaces de resoldre els problemes
associats al creixement urbà

• Consum responsable: Augmenta la preferència pels
productes ecològics i de proximitat, pel comerç just,
per la producció sostenible i per la reducció del
malbaratament

• Digitalització exponencial: El desenvolupament de la
tecnologia digital continua avançant de manera
exponencial

• Energies renovables: Es consoliden les energies
renovables en tots els àmbits i les energies d’origen
fòssil desapareixen gradualment

• Envelliment de la població: L'envelliment de la
població i la incorporació majoritària de les dones al
món del treball creen una necessitat de mà d'obra
que genera moviments migratoris, nous models de
negoci i noves professions

• Estat del benestar: Es mantenen i s’amplien els
serveis públics per atendre les necessitats bàsiques
de la població

• Explotació de dades: L’explotació de les dades es
converteix en font de riquesa i coneixement, i en un
impuls a la intel·ligència artificial

• Flexibilitat laboral: El model laboral es flexibilitza i
provoca canvis habituals en els llocs de treball.
Resulta necessària una formació constant del teixit
productiu

• Lliure comerç: Les àrees de lliure comerç, les
aliances i els tractats comercials proliferen i faciliten
el comerç internacional

• Polítiques socials: Les polítiques socials són un
element cada cop més important i pren força el
paradigma que posa el benestar de la persona al
centre del debat econòmic
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Escenaris més probables amb impacte negatiu rellevant en la creació de llocs de treball

Econòmic

Laboral

Urbanístic

Tecnològic

Social

Ambiental

Escenaris amb una probabilitat mitjana igual o superior al 50% i un impacte mitjà inferior a 0 

• Creixement urbà: Les ciutats són cada cop
més grans, la qual cosa provoca un
despoblament de les àrees rurals

• Fenòmens meteorològics extrems: Els
fenòmens meteorològics sobtats i violents
són cada cop més presents

• No es frenen les emissions: Els països
més contaminants segueixen negant-se a
aplicar els acords i continua sense haver-
hi una acció conjunta que permeti
afrontar l’emergència climàtica

• Xina, principal potència: La Xina s’acaba
posicionant com la principal potència
econòmica mundial, i perden pes de les
economies europees i nord-americana

Ronda 0
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Resum variable probabilitat: escenaris més probables i escenaris que generen més dissensos

Escenaris més probables

Dels diferents escenaris avaluats, els que tenen més probabilitat de succés són:

1. El desenvolupament de la tecnologia digital continua sent exponencial. No hi ha res 
no-digital. [ESC11a]

2. Continua augmentant la població mundial (longevitat), seguint amb una distribució 
geogràfica com l'actual. Envelliment. Crisi dels estats del benestar. [ESC14a]

3. L’explotació de les dades es converteix en font de riquesa i coneixement. 
Informació a temps real i “on the go”. Impuls a la intel·ligència artificial. S’imposa 
aquest nou paradigma. [ESC13a]

4. La flexibilitat laboral permet deslocalitzar gran part dels llocs de treball actuals. 
D'altra banda, la flexibilitat respecte de la contractació fa que el model laboral es 
fonamenti en canvis de lloc de treball habituals i, per tant, en la formació constant 
del teixit productiu. [ESC6a]

Escenaris que generen més dissensos

Hi ha més desacord sobre la probabilitat de succés 
d’alguns dels escenaris: 

1. Sobre els models de treball i les carreres professionals: 
dubtes sobre l’adhesió a l’empresa, els mecanismes de 
promoció interna, creixement de realitats com els job
hopper i els minijobs, presència de barreres per raó 
d’edat, sexe o ètnia, etc. [ESC7]

2. Sobre l’evolució dels fenòmens meteorològics: clima 
benèvol vs. fenòmens sobtats i violents. [ESC9]

3. Sobre el nivell de robotització  i la incidència que 
aquesta implica en el nostre dia a dia, més enllà de la 
seva presència en els processos de producció en 
cadena. [ESC12]

4. Sobre el compromís o no amb la reducció de les 
emissions contaminants. [ESC8]



Resum variable impacte: escenaris amb més impacte i escenaris que generen més dissensos

Escenaris amb més impacte negatiu

Els que presenten més impacte en la destrucció de llocs de treball, si es 
produeixen, són:

1. Decreixement important de les necessitats de la mà d'obra i de la població
activa en general. Aquest fet té impacte en la recaptació d'impostos i,
també, en la dinàmica de l'economia. La dona i els col·lectius vulnerables
pateixen de forma més aguda aquesta reducció. [ESC5b]

2. Els fenòmens meteorològics sobtats i violents són cada cop més presents: 
temporals marítims, pluges torrencials, llargs períodes de sequera, greus 
glaçades, etc. [ESC9b]

3. Ja sigui pels límits de la tecnologia, ja sigui per aspectes de seguretat o crisi 
econòmica, el fet és que la tecnologia digital avança molt poc i fins i tot es 
fan passos enrere. [ESC11b]

4. El model de ciutat intel·ligent fracassa a causa del seu impacte en les 
llibertats individuals (la població les percep com a vulnerades) i les ciutats 
es converteixen en nuclis urbans problemàtics. [ESC19b]

Escenaris amb més impacte positiu

Els que presenten més impacte en la creació de llocs de treball, si es produeixen, són:

1. La flexibilitat laboral permet deslocalitzar gran part dels llocs de treball actuals. D'altra 
banda, la flexibilitat respecte de la contractació fa que el model laboral es fonamenti en canvis 
de lloc de treball habituals i, per tant, en la formació constant del teixit productiu. [ESC6]

2. Es crea un nou espai econòmic occidental de cooperació econòmica capaç de fer front a 
l’impuls asiàtic. [ESC2]

3. Consum responsable i ètic: preferència pel producte de proximitat, augment dels índexs de 
reciclatge, reutilització, comerç just, reducció del malbaratament alimentari, etc. [ESC16]

Escenaris amb més dissensos

Hi ha més desacord sobre els impactes d’alguns dels escenaris:

1. Sobre el nivell de robotització  i la incidència que aquesta implica en el nostre dia a dia, més 
enllà de la seva presència en els processos de producció en cadena. [ESC12]

2. La consolidació de les energies renovables unida a una desaparició o quasi desaparició de les 
energies d’origen fòssil. [ESC10]

3. La intensificació del paradigma neoliberal, que es tradueix en l’obediència als mercats com a 
lògica que regeix la nostra societat. [ESC1] 

4. Augment de la població i de l’esperança de vida, amb una distribució geogràfica com l'actual. 

Envelliment. Crisi dels estats del benestar. [ESC14]
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Els eixos laboral, econòmic i 

tecnològic concentren els 
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Els eixos ambiental, 

urbanístic i social presenten 

impactes més dispersos. 

Matriu d’impactes de les oportunitats

Econòmic

Laboral

Urbanístic

Tecnològic

Social

Ambiental

La reconversió al model 

energètic de l’hidrogen verd 

genera molt dissens
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Oportunitats amb un impacte mitjà igual o superior a 8,5

Econòmic

Laboral

Social

Diversificació dels 
sectors econòmics del 

territori

Impuls a la 
transformació digital

Foment de la 
innovació en qualsevol 

àmbit econòmic

Desenvolupament de la 
regió del coneixement

Accés a formació 
especialitzada i 

continuada

Capacitat per atraure el 
talent

Augment de la demanda 
de serveis d’atenció a les 

persones grans

Principals oportunitats detectades

Ronda 2
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Principals amenaces detectades

Amenaces amb un impacte mitjà igual o superior a 8,5

Econòmic

Laboral

Social

Manca de recerca, desen
volupament i innovació 

(R+D+I)

Manca de visió 
estratègica i projecte 
compartit del territori

No transformació del 
model productiu als 
nous reptes de futur

No liderar les 
transformacions, no 

anticipar-se als canvis

Incapacitat per retenir 
talent

Falta de planificació i 
visió del conjunt del 
territori per part de 

l’Administració

Tecnològic Manca de lideratge, 
cooperació i visió a llarg 
termini en l’estratègia 

tecnològica

Ronda 2



Resum d’oportunitats i amenaces en la creació de llocs de treball

Amenaces que generen més dissensos

Hi ha més desacord sobre l’impacte que poden generar les amenaces
següents: 

1. Pèrdua de competitivitat i atractiu del territori. [Ambiental]

2. Envelliment de la població. [Social]

3. Automatització de tasques. [Laboral]

4. Pèrdua de llocs de treball de baixa qualificació. [Laboral]

5. Manca de formació i de conscienciació en qüestions ambientals. 
[Ambiental]

6. Privatització dels serveis bàsics. [Social]

7. Desigualtats en l’accés als serveis més bàsics. [Social]

8. Discriminació i exclusió social. [Social]

Oportunitats que generen més dissensos

Hi ha més desacord sobre l’impacte que poden generar les oportunitats
següents: 

1. Reconversió al model energètic de l’hidrogen verd. [Ambiental]

2. Harmonització fiscal. [Econòmic]

3. Inclusió dels principis de la sostenibilitat. [Urbanístic]

4. Impuls de la logística. [Econòmic]

5. Increment de la IA i la IOT. [Tecnològic]

6. Atracció activitat econòmica de Barcelona. [Laboral]

7. Reconversió de la indústria petroquímica. [Ambiental]

8. Consolidació de la perspectiva de gènere. [Social]



Econòmic Laboral

Urbanístic

Ambiental

Tecnològic Social

• Energies renovables 
(transició energètica)

• Gestió de residus
• Aplicació de criteris 

de sostenibilitat a la 
indústria tradicional

• Digitalització del món 
productiu tradicional
(transformació digital)

• Emprenedoria de base 
tecnològica

• Serveis i comerç basat 
en les TIC. Comerç en 
línia

• Anàlisi i explotació de 
dades massives

• Agrícola de valor afegit
• Indústria alimentària 

sostenible i saludable
• Logística
• Química i petroquímica
• Turisme de qualitat

• Construcció i 
rehabilitació d’edificis

• Mobilitat sostenible

• Formació
• Investigació i recerca 

(àmbit de la salut)
• Oficis artesanals

• Serveis d’atenció a 
les persones
(atenció integral)

• Salut
• Tercera edat i 

envelliment actiu
• Serveis en general

Sectors amb tendència positiva

Ronda 1



Econòmic Laboral

Urbanístic

Ambiental

Tecnològic Social

• Energies renovables
• Gestió de residus 

(reciclatge, reconversió i 
economia circular)

• Comunicació i educació 
ambiental

• Emprenedoria de base 
ambiental

• Planificació, gestió i 
avaluació de projectes 
públics

• Aplicació criteris de 
desenvolupament 
sostenible

• Ciència de dades: anàlisi i 
explotació de dades

• Ciberseguretat
• Intel·ligència artificial
• Robòtica
• Digitalització empreses 

tradicionals
• Programació informàtica: 

apps, videojocs
• Cloud Computing
• Impressió 3D

• Economia
• Gestió pública
• Gestió empresarial
• Polítiques d’innovació
• Comerç i relacions 

internacionals
• Incorporació ODS

• Planificació, 
desenvolupament i 
anàlisi territorial

• Governança
• Mobilitat
• Telecomunicacions
• Desenvolupament urbà 

sostenible
• Ciutats intel·ligents
• Gestió del medi natural

• Formació i inserció 
laboral

• Turisme de qualitat
• Emprenedoria
• Sector primari
• Gestió patrimoni i 

paisatge
• Gestió cultural

• Gerontologia i 
envelliment actiu

• Polítiques d’habitatge
• Polítiques de salut i 

atenció a les persones
• Intervenció, mediació 

social i treball social
• Migracions
• Diversitat cultural

Perfils professionals amb tendència positiva

Ronda 1



AFRONTAR EL FUTUR 

Valoració de competències transversals
Identificació d’estratègies per afrontar el 
futur3
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Promoure els valors de la sostenibilitat (3)

Fomentar metodologies d'aprenentatge actives i basades en la pràctica (3)

Aproximar la URV a la comunitat universitària i a la ciutadania (3)

Enfortir la capacitació digital i en anàlisi de dades (5)

Fomentar l'emprenedoria i l'orientació professional (3)

Facilitar l'accés a la formació i el seguiment dels estudiants (7)

Promoure la interdisciplinarietat en la docència, la recerca i la transferència (4)

Enfortir el currículum transversal dels titulats (8)

Enfortir la interacció amb el teixit productiu (6)

Millorar els processos interns i enfortir els recursos institucionals (10)

Contribuir a l'equilibri, l'impuls i la governança del territori (7)

Adequar l'oferta formativa als reptes de futur del territori (6)

Estratègies formatives Estratègies no formatives

Àmbits d’estratègies

Freqüències totals agrupades per àmbit. S’indica entre parèntesis el total d’estratègies diferents detectades per a cada àmbit

Ronda 3



Principals estratègies detectades

Estratègies amb una freqüència igual o superior a 17

Adequar 
l’oferta 

formativa

Contribuir a 
l’impuls del 

territori

Interactuar 
amb el teixit 

productiu

Actualitzar els plans 
d'estudis amb l'objectiu 
de contribuir a afrontar 

els reptes de futur

Crear oferta formativa 
centrada en les 

necessitats i el reptes 
del territori

Incrementar la formació 
continuada i flexible

Incorporar als plans 
d'estudis la visió de les 

empreses i les 
administracions

Establir una interacció 
contínua i sistematitzada 

amb el teixit productiu

Enfortir el 
currículum 
transversal

Formar els estudiants en 
la gestió ètica, sostenible 
i socialment responsable

Contribuir i influir en les 
decisions estratègiques 

del territori

Aportar coneixement 
expert i facilitar 

recursos als òrgans de 
decisió

Reforçar aliances i 
desenvolupar un paper 

cohesionador

Promoure accions i 
participar en projectes 

que incideixin en els 
reptes de futur

Ronda 3



58%

39%

36%

36%

31%

25%

22%

22%

19%

19%

Enfortir la interacció del món acadèmic i laboral

Potenciar la formació dual

Apostar per la formació continuada

Potenciar l'assoliment de competències transversals

Promoure itineraris més oberts i flexibles

Potenciar el vessant humanístic, social i ecològic

Incorporar professorat jove, creatiu i innovador

Enfortir la internacionalització

Potenciar i diversificar l'ús de metodologies actives

Enfortir l'orientació a l'estudiant

Percentatge de participants que creuen que l’estratègia formativa és clau

Principals estratègies formatives

Ronda 3



56%

36%

36%

33%

33%

33%

31%

28%

25%

25%

Flexibilitat i gestió del canvi

Resolució de problemes

Digitalització

Treball en equip i cooperació

Compromís amb l'organització

Iniciativa i proactivitat

Responsabilitat

Gestió de projectes i orientació als resultats

Llengua estrangera, preferentment anglès

Autonomia

Percentatge de participants que creuen que la competència transversal és clau

Competències transversals més valorades pels ocupadors

Ronda 3



Conclusions

Les idees més rellevants que l’estudi posa sobre la taula són:

1. Hi ha uns escenaris molt incerts. De tota manera, el vector tecnològic (digitalització i explotació 
de dades) es percep com l’escenari més probable i el que més impacte pot tenir en la creació de 
llocs de treball.

2. L’escenari que té un impacte més positiu sobre el mercat de treball i que també implica 
directament la universitat fa referència a la flexibilitat laboral del mercat i a la necessitat 
constant de formació contínua del teixit productiu.

3. Els principals nínxols d’ocupació se situen en tots els àmbits econòmics que són capaços 
d’aportar valor al producte o servei que ofereixen: turisme de qualitat, serveis personalitzats 
d’atenció a les persones, aplicació de criteris de sostenibilitat, indústria alimentària saludable i 
sostenible, agricultura ecològica, explotació de dades, etc.

4. Els principals perfils professionals identificats s’ubiquen en l’esfera de la sensibilització, gestió i 
implementació de criteris de desenvolupament sostenible, en l’aprofundiment de la ciència de 
dades i la tecnologia digital i en l’atenció a les persones.

5. Hi ha un altre perfil professional transversal en els diversos eixos, una figura que sigui capaç de 
planificar, implementar i avaluar els projectes. Es podria descriure com un gestor/a, tècnic/a, 
polític/a, segons l’esfera a la qual es faci referència.

INTERPRETAR EL 
FUTUR 



Conclusions

Les idees més rellevants que l’estudi posa sobre la taula són:

1. En global, es recullen més estratègies formatives (339) que no formatives (319), però ambdós
grups són molt rellevants.

2. Les principals estratègies no formatives es relacionen amb la contribució a l’equilibri, l’impuls 
i la governança del territori, la millora dels processos interns i l’enfortiment dels recursos 
institucionals, i l'increment de la interacció amb el teixit productiu.

3. Les principals estratègies formatives són enfortir la interacció del món acadèmic i laboral, 
potenciar la formació dual, apostar per la formació continuada i potenciar l’assoliment de les 
competències transversals.

4. La competència transversal més ben valorada pels ocupadors és, amb molta diferència, la
flexibilitat i la gestió del canvi.

5. Altres competències ben valorades es relacionen amb la capacitat per donar resposta als 
reptes, tenir el domini tècnic per fer-ho amb les eines tecnològiques del moment, el treball 
en equip i la cooperació, el compromís amb l'organització, la iniciativa i la pro activitat, i la 
responsabilitat.

AFRONTAR EL 
FUTUR 



Línies de futur

3. Formació transversal en diferents estudis de grau referida a:
a. Sostenibilitat
b. Paradigma digital i robotització
c. La universitat no pot ser aliena als canvis socials i culturals de la 

societat on s’insereix. Aquests dues dimensions són les més 
destacades en l’estudi, però la universitat té la potestat 
d’apostar per les competències que vol que siguin presents a la 
societat del demà

4. Suport al canvi de paradigma empresarial:
a. R+D+I
b. Suport al creixement de les empreses perquè puguin adaptar-

se a millor les noves realitats econòmiques, ambientals i socials
c. Increment de la relació amb el teixit productiu. Anar molt més 

enllà d’ampliar les pràctiques a les empreses (actualització 
d'estudis, incorporació de professorat, formació dual, 
cooperació en recerca i innovació, etc.)

Recomanacions

A partir de les conclusions i de l’aprenentatge recollit durant l’estudi, Ceres 
fa les propostes següents:

1. La URV, com a agent impulsor del canvi territorial, més enllà de les 
seves funcions tradicionals com a universitat: projecte, planificació, 
visió de territori i lideratge.

Aposta per la formació continuada:
a. Lligada al coneixement del paradigma digital i tecnològic
b. Lligada a la sostenibilitat
c. Lligada a les competències transversals
d. Lligada a l’adaptació i l’anticipació al canvi
e. Vinculada a la idea d’aportar valor



Informe final

Podeu consultar l’informe final de l’estudi al Portal de Transparència de la URV

• La Universitat > Informes d’activitat > Estratègies per afrontar els reptes del futur del territori des de la URV

• https://transparencia.urv.cat/ca/la-universitat/informes-activitat/estrategies-per-afrontar-els-reptes-del-futur-del-territori-

des-de-la-urv/

• Informe final

• Memòria descriptiva

• Memòria gràfica

• Resum executiu

• Presentació de l’estudi
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