
 
 

 
 
 

APROFITAR EL POTENCIAL DEL CAPITAL HUMÀ DELS IMMIGRANTS  
ÉS UNA OPORTUNITAT PER MILLORAR  

LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA A CATALUNYA 
 
El 42,9% dels immigrants que arriben a Catalunya són treballadors qualificats que ocupen llocs de treball 
per sota de la seva formació acadèmica i professional.  
 
Existeixen dificultats estructurals que impedeixen que els immigrants qualificats trobin ocupacions 
qualificades. 
 
Algunes dades significatives: 

- El 13,4% de la població de l’AMB és immigrant i el  83% d’aquesta té una edat compresa entre 
els 16 i els 64 anys; és a dir, en edat de treballar. A Catalunya, la creació de nova ocupació es 
deu en un 80% al treball de la població immigrant. 

- El 60,7% dels treballadors estrangers tenen un contracte temporal enfront del 30,2% dels 
autòctons. 

- El nivell de formació dels immigrants d’origen comunitari és significativament superior a la del 
conjunt de la població autòctona. En el cas dels immigrants no comunitaris, el nivell de 
formació és força similar. 

- Si el saldo migratori fos nul, això suposaria una important pèrdua de població: una davallada 
del 10% de la població en edat de treballar i l’augment d’un 30% de la població de més de 65 
anys.  

 

En el context econòmic i social, les capacitats dels immigrants són un gran valor afegit  
per a l’activitat econòmica i social de Catalunya. 

 
No plantejar-se el potencial de valorar el capital humà de la immigració suposa 

 perdre una oportunitat per millorar la competitivitat de l’economia. 
 

El rànquing de l’OCDE palesa que Espanya ocupa un dels primers llocs en la subocupació  
dels immigrants (un 43%) a diferència d’altres països europeus  

en què aquesta taxa és del 20-25%. 
 

Sense la incorporació de treballadors immigrants no seria possible assolir la previsió de  
creixement de l’ocupació necessari per al desenvolupament econòmic de l’AMB. 

 
Recomanacions de l’informe 

 Buscar fórmules més àgils per a la convalidació i el reconeixement de títols acadèmics. En 
aquest punt tenen un paper clau tant l’Administració com les universitats i altres centres de 
formació. 

 Establir vies d’acreditació de competències, amb la col·laboració dels col·legis professionals o 
altres entitats implicades, per tal de promoure programes d’adaptació professional.  

 Millorar la connexió entre oferta/demanda de treball, creant ponts entre uns i altres, i 
establint formes fàcils d’accedir a la informació existent en aquest àmbit. 

 Promoure la lluita contra la discriminació. En aquest àmbit, les administracions podrien 
impulsar polítiques exemplificadores, tant en la contractació directa com en la promoció 
d’incentius a les empreses. 
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