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1. Objectius, abast i dades 
principals de l’estudi
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Objectiu principal 

L’objectiu principal de l’estudi és realitzar un mapeig i 
una anàlisi d’oportunitats de la Indústria 4.0 a 
Catalunya, definint com es concreta aquesta 
macrotendència internacional en el context de Catalunya. 

Es tracta de valorar les potencialitats que se’n deriven 
per a les empreses catalanes, així com per a empreses 
d’altres regions que puguin invertir a Catalunya. 

Definició del fenomen de la Indústria 4.0 a Catalunya: descripció, 
definició, abast i caracterització.
Mapeig de l’oferta i la demanda empresarial, així com dels agents 
relacionats (centres tecnològics i universitats, institucions, 
associacions, etc.). Quantificació d’aquest mapeig. 
Segmentació estratègica de les empreses i agents identificats en el 
mapeig.
Identificació de les principals regions internacionals en aquest 
àmbit, a través d’un benchmarking. Establiment de comparacions 
amb Catalunya i recollida d’experiències d’èxit. 
Identificació d’oportunitats d’innovació i internacionalització per a les 
empreses catalanes.
Identificació d’oportunitats per a la captació d’inversió estrangera, a 
nivell d’empreses/mercats amb potencial. 
Identificació de reptes estratègics, febleses i amenaces per al 
conjunt del sector i els diferents segments. 
Identificació de potencialitats i sinergies de les empreses del mapeig 
per treballar de forma conjunta en algunes àrees i projectes. 

Objectius específics

Objectius i abast de l’estudi
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La Indústria 4.0 a Catalunya 

PRINCIPALS DADES DEL SECTOR

― La indústria 4.0 fa referència a la digitalització dels processos industrials per tal de fer-los més autònoms, la qual cosa
s’aconsegueix mitjançant la utilització dels sistemes ciber-físics.

― Es detecta un elevat nivell de sensibilització de les empreses catalanes per la necessitat de digitalitzar els seus processos,
però són poques les que han iniciat aquest procés, i en general es tracta d’empreses grans.

― S’han identificat 365 empreses pertanyents a l’oferta de productes i serveis d’Indústria 4.0, amb una facturació agregada de
1.224 M€ relacionada amb les tecnologies d’Indústria 4.0, i que donen feina a de 23.154 treballadors (2015).

― 1.224 M€ de facturació representa el 0,6 %del total del PIB català (2015).

― El 82,7% de les empreses identificades tenen menys de 50 treballadors, i només el 3% són grans empreses (250
treballadors o més).

― El 44% de les empreses identificades són exportadores i el 13% tenen filial a l’estranger

― Les empreses del segment de dades i connectivitat representen el 41% del total d’empreses d’indústria 4.0. La facturació
agregada més gran correspon als segments de control i automatització i dades i connectivitat (35% respectivament).
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La Indústria 4.0 a Catalunya 

PRINCIPALS DADES DEL SECTOR

― A Catalunya hi ha diverses entitats que promouen la indústria 4.0, entre les quals destaquen 21 centres de la Xarxa
TECNIO, fires tan rellevants com l’IoT Congress o l’Advanced Factories o el recentment creat Global 3D Printing Hub. Els
col·legis professionals també tenen un paper rellevant en la promoció de la Indústria 4.0.

― Hi ha 10 clústers vinculats al concepte d’Indústria 4.0.

― Els sectors de demanda amb major potencial d’aplicació de la Indústria 4.0 són automoció, béns d’equip, salut i
equipaments mèdics, així com també indústries del transport i logística i distribució.

― El teixit d’empreses que desenvolupen tecnologies d’indústria 4.0 està format en gran part per start-ups, els productes de les
quals es troben encara en una fase pilot.

― A Catalunya hi ha més integradors que desenvolupadors de tecnologia. Moltes de les grans empreses desenvolupadores
no tenen els seus centres de decisió al nostre territori. Dels segments estratègics identificats a l’estudi, es detecta una elevada
presència d’empreses del segment de Dades i connectivitat, mentre que el segment de Mitjans de producció destaca per la poca
presència d’empreses.
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2. Definició d’indústria 4.0 i 
les seves tecnologies 
principals 
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Definició

LA INDÚSTRIA 4.0 EN EL MARC D’AQUEST ESTUDI

La Quarta Revolució Industrial o Industria 4.0 és un
procés de transformació de la indústria que es basa en la
combinació de mètodes de producció i tecnologies de la
informació avançades, per tal de fer que el procés de
fabricació sigui adaptatiu i flexible.

El concepte d’Indústria 4.0 no fa referència només a la
fàbrica, sinó que inclou tota la cadena de valor.

Es basa en la disponibilitat de tota la informació en
temps real a través de la integració de totes les entitats
que conformen la cadena de valor. La interacció de
persones, màquines i sistemes, permet xarxes
dinàmiques de valor de companyies
autoorganitzades que poden ser optimitzades segons
diferents criteris i a temps real.
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Definició
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Eines tecnològiques de la Indústria 4.0

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL QUE CONSTITUEIX LA INDÚSTRIA 4.0 ES BASA EN UNA SÈRIE 
D’EINES TECNOLÒGIQUES, ENTRE LES QUALS DESTAQUEN

Internet de les coses

Big data

Ciberseguretat

SimulacióFabricació additiva

Integració de sistemes

Realitat augmentadaRobòtica avançada

El núvol

Mitjans de producció Dades i connectivitatIntel·ligència
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3. Dades mundials de la 
Indústria 4.0
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El Networked Readiness Index (NRI) permet avaluar l’ús que en fan els països, de la digitalització, per impulsar la 
competitivitat i el benestar. D’alguna manera, permet inferir el grau de preparació que té un país per beneficiar-se de la 4a 
Revolució Industrial1. 

NIVELL DE DIGITALITZACIÓ PER PAÏSOS

Font: World Economic Forum (2016): “What is 'networked readiness' 
and why does it matter?“
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Segons dades del 2016 Global Industry 4.0 Survey de 
PWC, el percentatge de digitalització dels sectors 
industrials tindrà un creixement molt ràpid en els 
propers 5 anys. 

Sectors com el logístic, el químic o el del metall, que a dia 
d’avui tenen els percentatges de digitalització més baixos 
entre els sectors analitzats, seran els que tindran una 
evolució més destacada. Cal dir que es tracta de sectors 
rellevants per l’economia catalana: els sectors químic i del 
metall sumen el 17,8% del VAB industrial1 (2015), mentre 
que el transport i la logística representen el 12% del VAB 
de serveis2. Per tant, existeix un risc clar de perdre 
competitivitat en sectors rellevants a Catalunya.  

En el cas d’Espanya, el nivell de digitalització en els 
sectors industrials (8%) està sensiblement per sota de 
la mitjana global (33%), es preveu que tingui un 
creixement més lent i arribi en 5 anys al 19%, lluny del 
72% previst a l’àmbit global. 

NIVELL DE DIGITALITZACIÓ PER SECTORS 

Evolució prevista del percentatge de digitalització 
en diferents sectors industrials
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Font: PWC (2016): “2016 Global Industry 4.0 Survey. Industry 4.0: Building the digital enterprise”1 Generalitat de Catalunya (2016): “Informe anual sobre la Indústria a Catalunya 
2015”
2 Ajuntament de Barcelona (2015): “El sector logístic a Barcelona”
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LES TECNOLOGIES QUE REVOLUCIONEN LA INDÚSTRIA

0 10 20 30 40 50 60

Big data analytics

Robòtica avançada

IoT / sistemes ciberfísics

Fabricació digital

Fabricació additiva

Cloud

Realitat augmentada

Impacte en la reducció de costos d'operació i eficiència en l'ús de recursos

Impacte en la millora de la flexibilitat i fiabilitat

Font: SCM World Report (2015): “The Digital Factory: Game-Changing Technologies that will 
transform manufacturing industry”

Estimació de l’impacte de diferents tecnologies en 
el rendiment de les empreses

De les diferents eines tecnològiques que formen part 
de la quarta revolució industrial, s’espera que algunes 
tinguin un major impacte a curt termini i que realment 
suposin una transformació important de la indústria. 

Segons diferents fonts, les tecnologies que tindran un 
major impacte seran la Internet de les coses i el big 
data, probablement per la facilitat d’implantació, així 
com el núvol, que permetrà la interconnexió global. La 
implantació d’aquestes tecnologies exigirà, però, el 
desenvolupament de la ciberseguretat, que sumat als 
riscos implícits al fet d’estar connectats al núvol 
representen una de les barreres més importants per a 
moltes empreses.  

Finalment, malgrat que hi ha menys consens, algunes 
fonts coincideixen a ressaltar l’impacte que poden tenir 
tecnologies com la fabricació additiva i la realitat 
augmentada, aquesta darrera com a display de la 
Indústria 4.0. 
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4. Mapeig de la Indústria 4.0 
a Catalunya
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S’ha realitzat la segmentació del total d’empreses que composen la base de dades en quatre grans blocs:

MAPEIG – SEGMENTACIÓ BASE DE DADES

1. Mitjans de producció

2. Intel·ligència

4. Consultoria i serveis professionals

3. Dades i 
connectivitat

1A. Control i automatització

1B. Robòtica avançada

1C. Impressió 3D
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Impacte de la Indústria 4.0 a les empreses:
• A causa que el concepte d’Indústria 4.0 és relativament incipient (2013), poques

empreses dediquen íntegrament el seu negoci a aquest àmbit i s’ha detectat en molts
casos la integració d’una línia de negoci centrada en aquest àmbit que conviu amb les
línies de negoci tradicionals.

• Tanmateix, hi ha empreses que per la naturalesa del seu sector de caràcter més
innovador poden ser més susceptibles d’enfocar el seu core business a la I4.0. És el
cas, per exemple, de les start-ups que treballen en aquest àmbit.

MAPEIG – PONDERACIÓ DEL PES I4.0 

Nivell  Impacte I4.0 en el negoci de 
l’empresa Segment BBDD 

Destacat 80% Start-ups tecnològiques de qualsevol dels segments

Molt rellevant 50% Robòtica (segment 1B)
Impressió 3D (segment 1C)

Rellevant 30%
Control i automatització (segment 1A)
Intel·ligència (segment 2) 
Dades i connectivitat (segment 3)

Moderat 10% Serveis professionals (segment 4)

D’aquesta forma, s’ha considerat prioritari realitzar l’estimació del pes que té la Industria 4.0 en les empreses
mitjançant una hipòtesi que permeti ajustar-se a la realitat:
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Nombre 
d’empreses

Nombre de 
treballadors

Facturació
(M €)

Percentatge 
considerat d’I 4.0

Facturació en
I 4.0 (M €)

20 4.324 1.428,16 30% 428,45   

8 237   94,05   50% 47,03   

71 2.008   453,79  50% 226,89  

99 6.569 1.976 702,37

32 259   29,32   30% 8,80   

150 7.437   1.421,99   30% 426,60   

84 8.889   864,58   10% 86,46   

365 23.154   4.291,90  1.224,22   

QUANTIFICACIÓ DEL MERCAT DE LA INDÚSTRIA 4.0

Nota: Algunes empreses mitjanes i grans que tenen centres de treball a Catalunya però no un NIF català no han estat tingudes en compte en la 
quantificació del volum de facturació o del nombre de treballadors. És el cas, per exemple, d’HP, Universal Robots, Rockwell Automation, Omron 
o Atos, entre d’altres. 

1. Mitjans 
de producció

2. Intel·ligència

4. Consultoria i serveis professionals

3. Dades i 
connectivitat

1A. Control i automatització

1B. Robòtica avançada

1C. 3D Printing
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PRINCIPALS EMPRESES A CATALUNYA PER FACTURACIÓ O RELLEVÀNCIA
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Mapa d’agents

PROVEÏDORS DE SOLUCIONS INTEGRADORS USUARIS FINALS

Mitjans de 
producció

Robòtica
Fabricació additiva

Dades i 
Connectivitat

Internet de les coses
Big data

Núvol
Ciberseguretat

Intel·ligència

Simulació
Integració

Realitat augmentada

Instal·ladors

Enginyeries

Consultories

Automoció i moto
Maquinària, 

metal·lúrgia i béns 
d’equip

Salut i equipaments 
mèdics

Logística, e-
commerce i 
distribució

Química i plàstics
Indústria 

farmacèutica

Energia i recursos
Alimentació

Economia circular

D
IS

TR
IB

U
ÏD

O
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S

Proveïdors de 
coneixement

Clústers i 
associacions

Formació Altres entitats



La Indústria 4.0 a Catalunya| Anàlisi d’Oportunitats des.-17 | 22

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

L’ecosistema de la Indústria 4.0 a Catalunya

CLÚSTERS DEL PROGRAMA 
CATALONIA CLÚSTER

COL·LEGIS 
PROFESSIONALS
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L’ecosistema de la Indústria 4.0 a Catalunya

ASSOCIACIONS EMPRESARIALS FIRES I 
ESDEVENIMENTS

ALTRES ENTITATS
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INTENSITAT DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN ALGUNS SECTORS DE L’ECONOMIA CATALANA

Sectors que han avançat més en la transformació digital

Automoció i moto

Maquinària, metal·lúrgia i 
béns d’equip

Salut i equipaments mèdics

Altres indústries del transport

Logística, e-commerce i 
distribució

Química i plàstics

Indústria farmacèutica

Energia i recursos

Alimentació

Economia circular
Font: elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades
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PRINCIPALS APLICACIONS DE LES TECNOLOGIES D’INDÚSTRIA 4.0 MÉS DESENVOLUPADES A 
CATALUNYA

Font: elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades

Manteniment 

Prototipatge

Verificació

Fabricació 
i muntatge

Disseny i 
personalització

Màrqueting
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5. Tendències de la 
Indústria 4.0
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NEGOCI

TECNOLOGIA

ENTORN

Tendències de la Indústria 4.0

Integració de 
tecnologies

Relocalització de 
la fabricació

Servitització de la 
indústria

De models de 
negoci basats en 

producte a 
models de negoci 
basats en client

Smart 
Manufacturing

Mass 
customisation

Desenvolupament 
de tecnologies 

perifèriques

Economia circular

On-demand 
Manufacturing

1 2 3 4

5 6

7 8 9
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6. Benchmarking
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Benchmarking- Europa

EUROPA
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Benchmarking- Altres regions

ALTRES REGIONS
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EL SECTOR PÚBLIC LIDERA LA MAJORIA D’INICIATIVES, PERÒ PRETENEN INCORPORAR ELS AGENTS 
DE LA QUÀDRUPLE HÈLICE

PRINCIPALS CONCLUSIONS DEL BENCHMARKING

UN DELS OBJECTIUS MÉS COMUNS ÉS LA CREACIÓ D’ESTÀNDARDS

EN MOLTES INICIATIVES ES DUEN A TERME PROJECTES PILOT, PERÒ ES BUSCA L’APLICACIÓ A 
CASOS REALS (LIVING /FAB LABS)

UNA PREOCUPACIÓ COMUNA EN MOLTES REGIONS ÉS LA NECESSITAT DE FORMAR PERFILS 
ESPECÍFICS, LA CREACIÓ DE TALENT PER A LA INDÚSTRIA 4.0

MALGRAT QUE MOLTES INCICIATIVES PROMOUEN LA RECERCA, UNA PREOCUPACIÓ COMUNA ÉS LA 
VALORITZACIÓ I CAPITALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT JA EXISTENT

DIVERSES INICIATIVES INCLOUEN EL DESENVOLUPAMENT DE DIAGNÒSTICS A NIVELL TÈCNIC PER 
IDENTIFICAR LES BAT1 CORRESPONENTS A CADA INDÚSTRIA

1 Best Available Technologies
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7. Oportunitats de negoci
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Oportunitats d’innovació

Fabricació 
(automoció, plàstic, 
utillatges)

Béns d’equip

Salut i tecnologies 
mèdiques

Retail

Transport i logística

Utilities

Béns de consum

Medi ambient 

Optimització
de peces

Fabricació
d’uti l latges

Màrqueting
Interacció

amb el client

Aplicació a 
activitatspoc
ergonòmiques

Manual 
d’instruccions

Ajuda al 
manteniment

Formació

Ajuda al 
manteniment

Formació
Triatge

Picking, 
ubicació

Màrqueting

Control de qualitat

Control de qualitat

Traçabilitat

TraçabilitatOptimització
de 

processos

Entrenament

Màrqueting

Ajuda al 
manteniment

Formació

Coneixement del procésde fabricació

Manteniment predictiu / preventiu

Manteniment predictiu / preventiu

Picking

Aplicació a 
activitatspoc
ergonòmiques

Activitatsde 
manteniment

peril loses

Activitatsde 
manteniment

peril loses

Customització

Customització
Customització

Customització

Màrqueting
(visualització)

Optimització de 
processos

Manteniment predictiu / preventiu

Coneixement del client

Coneixement del client

Evitar 
interrupcions
del servei per 

causes 
externes

Evitar 
interrupcions
del servei per 

causes 
externes

Evitar 
interrupcions
del procésper 

causes 
externes

Evitar fugues 
d’informació

Control 
d’estocs

Optimització
de processos



La Indústria 4.0 a Catalunya| Anàlisi d’Oportunitats des.-17 | 34

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Centres TECNIO en la indústria 4.0

3D Printing

Realitat augmentada

Big data / analytics

Robòtica col·laborativa

Simulació

Integració horitzaontal i vertical

IoT / Cloud

Ciberseguretat

• EURECAT
• LEITAT
• IQS TECH TRANSFER (URL)
• IRIS
• IRTA

• CVC
• GTI (UPF)
• I2CAT

• CRISTECH (URV)
• DAMA (UPC)
• EASY (UdG)
• EURECAT
• GCD (UB)

• GTI (UPF)
• InLab FIB (UPC)
• I2CAT 
• MCIA (UPC).
• IRTA

• CEMIC (UB)
• CTTC 
• CVC
• EURECAT
• GCEM (UPC)
• IIIA (CSIC) 

• LA SALLE R&D (URL) 
• LEITAT
• IRIS
• IRTA

• CTTC
• CVC
• DAMA (UPC)
• EASY (UdG)

• IIIA (CSIC)
• InLab FIB (UPC)
• EURECAT
• IRIS

• CD6 (UPC)
• CEMIC
• CITCEA (UPC)
• CTTC 
• CVC
• DAMA (UPC)

• GTI (UPF) 
• IIIA (CSIC) 
• LA SALLE R&D (URL) 
• STARLAB
• IRIS
• EASY (UdG)

• CRISTECH (URV)
• EASY (UdG)
• EURECAT 
• InLab FIB (UPC) 
• I2CAT

• LA SALLE R&D 
(URL) 

• LEITAT

• EURECAT
• GCD (UB)
• IRTA

• LA SALLE R&D (URL)
• TIG (UdG)
• EURECAT
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Oportunitats d’internacionalització

Font : Roland Berger (2014): “Industry 4.0. The new industrial revolution. How Europe will succeed”

Les principals oportunitats d’internacionalització per a les 
empreses catalanes que ofereixen productes i serveis d’Indústria 
4.0 es donen en països industrialitzats que, a dia d’avui, no són 
pioners en la implantació de la Indústria 4.0. 

Tenint en compte la classificació que apareix a la figura següent, 
a Europa, els països de major interès serien els categoritzats 
com a Potentialists i sobretot com a Traditionalists, especialment 
aquests darrers on el teixit industrial és important i, per tant, els 
esforços comercials que es realitzin aniran enfocats a un mercat 
més gran. També podrien tenir interès els Hesitators. 

• FRONTRUNNERS: es caracteritzen per una base industrial 
establerta i un entorn de negoci modern, amb tecnologies 
actuals.

• TRADITIONALISTS: països situats principalment a Europa de 
l'Est que han posat en marxa algunes iniciatives per portar la 
seva indústria manufacturera a l'era digital.

• HESITATORS: països que no tenen una base industrial fiable 
i que pateixen greus problemes fiscals. No entenen plenament 
el potencial de la transformació digital.

• POTENTIALISTS: països que s’han enfrontat a un 
debilitament de la seva industrialització en els últims anys, 
però que tenen el saber fer i la mentalitat per reaccionar en el 
futur.

Preparació per a la Indústria 4.0 a la UE
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PAÏSOS DE MÉS INTERÈS PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES CATALANES

EUA

Canadà

Xina

Regne 
Unit

Polònia

Emirats 
Àrabs

Itàlia

França

Mèxic
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Oportunitats d’atracció d’inversió estrangera
LES BAULES DE LA CADENA DE VALOR QUE A DIA D’AVUI COMPTEN AMB MENYS REPRESENTACIÓ A 
CATALUNYA SÓN LES DELS PROVEÏDORS DE SOLUCIONS  EN ELS ÀMBITS DE MITJANS DE PRODUCCIÓ I 
INTEL·LIGÈNCIA.

EMPRESES LÍDERS AL MÓN EN ELS DIFERENTS SEGMENTS
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8. Reptes estratègics 
transversals i conclusions
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DEMANDAOFERTA

Escalabilitat 
dels projectes 

pilot

Associació 
publicoprivada per a 

l’educació: 
entrenament basat en 

la indústria

Reducció 
del temps 
de retorn 

de la 
inversió

Desenvolupament 
de solucions 

adequades per a 
PIME

Inversió per 
facilitar el 

creixement de 
les start-ups

1

6 7

REPTES ESTRATÈGICS TRANSVERSALS

Sensibilització i 
difusió, 

preferiblement a 
través de casos 

d’èxit

Necessitat de nous perfils 
professionals:

TIC enfocat a la indústria 
Visió transversal de la I 4.0
Matemàtics i data scientists

2 4

Desenvolupament de 
solucions 

especifiques, amb i 
per als principals 

sectors industrials de 
Catalunya

8

Aconseguir que les 
tecnologies de la 

Indústria 4.0 arribin 
al mainstream

TALENT

APLICACIONS

MERCAT

Potenciar la formació 
professional especialitzada

3

Traccionar les 
empreses PIME 

perquè iniciïn un 
itinerari cap a la 

Indústria 4.0

11 14

Major importància de 
l’àrea TI. 

5

Diagnòstic per a 
la identificació 
de tecnologies 
clau per a cada 

sector

9

12 13

Estandardització de les 
comunicacions

10
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• La indústria 4.0 constitueix un canvi de paradigma. Les tecnologies són una eina per aconseguir aquest canvi, no un 
fi en sí mateixes.

• La indústria 4.0 fa referència a la digitalització dels processos industrials per tal de fer-los més autònoms, la qual 
cosa s’aconsegueix mitjançant la utilització dels sistemes ciberfísics. 

• Es detecta un nivell elevat de sensibilització de les empreses catalanes envers la necessitat de digitalitzar els seus 
processos, però són poques les que han iniciat aquest procés i en general es tracta d’empreses grans. 

• Els principals motius pels quals les empreses no han avançat en el procés de transformació digital dels processos 
industrials és la falta d’una visió clara dels beneficis que pot aportar, així com del retorn de la inversió. 

Principals conclusions de l’estudi
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• El teixit d’empreses que desenvolupen tecnologies d’indústria 4.0 està format en gran part per start-ups, els 
productes de les quals es troben encara en una fase pilot. 

• A Catalunya hi ha més integradors que desenvolupadors de tecnologia. Moltes de les grans empreses 
desenvolupadores no tenen els seus centres de decisió al nostre territori. Dels segments estratègics identificats a 
l’estudi, es detecta una elevada presència d’empreses del segment de Dades i connectivitat, mentre que el segment 
de Mitjans de producció destaca per la poca presència d’empreses.

• S’estima que el volum de negoci de la indústria 4.0 de les empreses mapejades és de 1.224 M€. Aquest valor es pot 
considerar relativament baix, probablement pel fet que la Indústria 4.0 es troba a dia d’avui en una fase incipient, amb 
el desenvolupament de molts projectes pilot que caldrà escalar. 

• Els sectors que més han avançat en el procés de digitalització són l’automoció i les tecnologies mèdiques, així com 
els béns d’equip. 



La Indústria 4.0 a Catalunya| Anàlisi d’Oportunitats des.-17 | 41

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

O
po

rt
un

it
at

s 
de

ri
va

de
s 

de
 l

a 
In

dú
st

ri
a 

4.
0

• Oportunitats d’innovació: augment de la traçabilitat i l’estandardització dels processos, customització en massa dels 
productes, millora dels processos de manteniment (predictiu i preventiu), relocalització de processos industrials, 
reducció de la participació humana en processos poc ergonòmics o perillosos, capacitació del personal, reducció del 
cost energètic. 

• Oportunitats d’internacionalització: s’identifiquen alguns països d’interès per a la internacionalització de l’empresa 
catalana. Es tracta de països que s’han enfrontat a un debilitament de la seva industrialització en els últims anys, 
però que tenen el saber fer i la mentalitat per reaccionar en el futur, mantenen un PIB industrial destacable i tenen un 
entorn adequat pels negocis. Destaquen EUA, Canadà, Emirats Àrabs, Nova Zelanda i Taiwan. 

• Oportunitats d’atracció d’inversió estrangera: no només es detecten oportunitats derivades de l’atracció d’empreses 
líders del sector a Catalunya, sinó principalment d’atraure centres de desenvolupament d’empreses que ja tenen seus 
a Catalunya.  

Principals conclusions de l’estudi
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• És necessària l’adaptació dels professionals a una nova realitat. Per això cal fer èmfasi tant en la formació 
universitària com en la professional.

• Incorporació de nous perfils professionals, com per exemple matemàtics i data science. 

• Desenvolupament de solucions adequades per a PIME, amb focalització als sectors d’elevada presència a Catalunya. 

• Trencar la visió segmentada de la Indústria 4.0: buscar sinergies entre empreses de diferents segments. 

• Definir una estratègia industrial de país entorn al concepte d’Indústria 4.0.

• Donar suport a la internacionalització de les empreses.

• Enfocar les actuacions per aconseguir un impacte en el compte de resultats de les empreses. 
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des.-17

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti

http://www.accio.gencat.cat/
http://www.catalonia.com/
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