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INDÚSTRIA FUTUR 4.0

Què és? Què en sabem?

Tothom parla de la 4a. Revolució Industrial, fruït de l’extensió de la 
digitalització a tots els processos productius i de l’aplicació inten-
siva de noves tecnologies que estan revolucionant la manufactura 
tradicional. Usualment posem l’èmfasi en aquestes anomenades 
tecnologies 4.0, però allò que ja tenim aquí és un canvi de para-
digma que afecta als productes, els processos i els mateixos mo-
dels de negoci de la indústria i de molts altres sectors productius.

Un estudi recent fet amb grans empreses líders a la Riera de 
Caldes, mostra com les tecnologies 4.0 estan ja presents de forma 
generalitzada en els processos de fabricació. Així doncs, comen-
cen a tenir una presència important en la concepció i disseny dels 
productes, i tot just s’incorporen als models de negoci de les grans 
companyies.
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L’estudi, realitzat pel Centre Metal·lúrgic de Sabadell i EURECAT, 
incorporava l’elaboració d’un model per promoure i estendre la 
indústria 4.0 al Vallès, ressaltant el caràcter estratègic que aquesta 
transformació té per les empreses i que es tracta d’un procés que 
ja està en marxa i que planteja reptes a tots els nivells de l’empre-
sa.

La indústria del futur serà, en bona mesura és ja, digital, connec-
tada i intel·ligent, de manera que podrà abordar noves necessitats 
dels clients mitjançant noves estratègies, productes i processos a 
partir d’un ús intensiu de la informació, la connectivitat interna i 
externa en temps real i les noves tecnologies de fabricació. 

Les tecnologies disponibles suposen així un repte d’integració per 
les empreses, i naturalment es multipliquen els requeriments de 
qualificació professional adequada per a la implantació d’aquestes 
noves solucions.
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INDÚSTRIA FUTUR 4.0

La indústria a la Riera  
de Caldes i les Bones  
Pràctiques 4.0

Amb 878 empreses i 18.026 llocs de treball, a l’Eix de la Riera de 
Caldes una de cada 3 empreses i 4 de cada deu treballadors són 
industrials. Aquesta proporció gairebé tripliquen la mitjana ca-
talana pel que fa al nombre d’empreses i més que dupliquen 
la proporció de treballadors. 

Font: ORdC(2019) Apunts 19. Estructura i evolució de la indústria a la Riera de 
Caldes

Els subsector químic i farmacèutic i tots els relacionats amb la 
metall-mecànica (incloent els materials de transport) concentren 
prop de 2/3 de l’ocupació industrial, amb presència rellevant igual-
ment de les arts gràfiques i de la indústria alimentària. Un fet molt 
significatiu és el pes, d’entre les activitats industrials, d’aquells 
sectors més relacionats amb la intensitat tecnològica. Així, tant pel 
que fa al nombre d’empreses com al de treballadors, la Riera de 
Caldes triplica el pes de la demarcació de Barcelona en indús-
tries d’alt contingut tecnològic.
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Aquest teixit empresarial, que inclou en molts sectors empreses 
referents amb lideratge reconegut, ha desenvolupat com s’ha vist 
pràctiques concretes d’incorporació de la indústria 4.0, la qual 
cosa ha permès realitzar un catàleg de bones pràctiques realitza-
des al territori que s’ofereixen ara com a element il·lustratiu del 
procés que és possible realitzar pel conjunt d’empreses. En ge-
neral, les tecnologies d’integració de sistemes (producció, gestió, 
comercialització) són les més esteses i actuen de motor d’intro-
ducció  de la resta 
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INDÚSTRIA FUTUR 4.0

 Els nostres objectius 

Per a un territori com la Riera de Caldes la transició que s’està pro-
duint i es produirà és absolutament estratègica, i afecta al nucli 
mateix de la seva especialització productiva.

Per això l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i els muni-
cipis de l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes 
(AMERC) promouen aquest projecte que té tres grans objectius:
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ACCELERAR L’ADOPCIÓ D’ESTRATÈGIES I LA IMPLANTACIÓ DE 
TECNOLOGIES 4.0 A LES EMPRESES

L’extensió de l’entorn 4.0 és ja una realitat però tanmateix hi ha obstacles i un 
retard comparat amb els principals països industrials. Els obstacles tenen a veure 
amb la valoració de la conveniència i oportunitat estratègiques de les importants 
decisions que implica, i estan condicionades pel coneixement concret de solu-
cions i per la disposició interna del talent i les capacitats tècniques que permetin 
implantar els projectes. Es tracta llavors d’un procés que en bona mesura es pot 
millorar si es disposa d’un bon acompanyament i és prou intens i concret com 
per adaptar-se a la realitat de cada entorn empresarial. El resultat que s’espera 
és la extensió de les millors pràctiques 4.0 i l’acceleració de la dinàmica actual per 
tal de reduir el gap amb les indústries més avançades.

FACILITAR LA FORMACIÓ, EL RECICLATGE I L’ESPECIALITZACIÓ 
DE PROFESSIONALS 

El nou format d’indústria 4.0 basat en l’automatització dels processos , la in-
teracció de les màquines amb les persones i la utilització intel·ligent de grans 
quantitats d’informació, augmentarà substancialment el nivell de complexitat 
tecnològica. Això fa evident la necessitat de reconvertir i adaptar els diferents 
perfils de llocs de treball, no solament de les ocupacions tradicionals a la indús-
tria, sinó també dels docents i els tècnics i professionals de moltes altres perfils 
professionals que ara assoleixen nous requeriments derivats d’aquestes noves 
tecnologies. L’objectiu és facilitar recursos i programar actuacions de formació 
especialitzada que permetin difondre i fer accessible les noves competències 
d’aquests entorn.

SENSIBILITZAR I PROMOURE LES VOCACIONS INDUSTRIALS EN-
TRE ELS JOVES, ELS DESOCUPATS I LA CIUTADANIA

El projecte pretén crear una xarxa de col·laboració orientada a ajustar perfils de 
formació professionalitzadora a la Indústria 4.0 i detectar capacitats  i competèn-
cies curriculars en diferents famílies professionals estretament implicades en la 
Indústria 4.0, a més de facilitar recursos i programació formativa per a estudiants 
de post-secundària (batxillerat i cicles formatius), als desocupats que s’orienten 
al treball a la indústria i als grups de població que volen iniciar-se en aquestes 
tecnologies. 

1

2

3
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INDÚSTRIA FUTUR 4.0

 

Les actuacions previstes 

TASK-FORCE 4.0 PER EMPRESES INDUSTRIALS

 
Les decisions sobre la introducció de la indústria 4.0 són estratè-
giques i comencen pel convenciment de la direcció de l’empresa 
de la seva conveniència d’aplicar-la i de les oportunitats de negoci 
que li pot oferir. Amb aquest projecte es vol ajudar a arrancar en 
la transició i orientar en la presa de decisions estratègiques cap a 
la Indústria 4.0.

Amb el desenvolupament d’aquest projecte és pretén accelerar el 
procés de canvi d’aquestes empreses. Amb la “task force” realit-
zarem un acompanyament i suport a les empreses industrials per 
tal que el que es podria fer en una evolució natural de 10 anys, 
s’acceleri i sigui possible en 2-3 anys. 

Hi ha necessitat de la intervenció d’una “task force” externa per 
falta de coneixement tecnològic, per agilitzar les decisions estra-
tègiques i per fer una gestió del procés de canvi (project manage-
ment cap a la Indústria 4.0). 

Intervenció “in company”. Es vol realitzar un anàlisis compan-
yia a companyia per concretar les àrees d’intervenció en cada cas, 
amb el propòsit de definir i consensuar un pla d’accions cap a la 
Indústria 4.0: aprofundir en la situació de partida de cada empre-
sa, ajudant a detectar oportunitats aportant una visió externa, 
fent un disseny del pla d’actuacions, elaborant el DAFO, iden-
tificant les tecnologies del model d’indústria 4.0 que els poden 
aportar més valor.  

 “Project management”, acompanyament per part de la “task 
force” al llarg del període d’implantació inicial (de fins a 6 mesos), 
per assolir els primers passos del procés de transformació de 
l’empresa cap el seu pla d’accions.

1
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BANC D’EMPRESES DE SOLUCIONS  
TECNOLÒGIQUES 4.0

 
La diversitats de tecnologies i l’especialització de les solucions apli-
cables a les empreses són una de les característiques del procés 
de transformació en curs. Per això, les empreses, tècnics i profes-
sionals necessiten conèixer de primera mà i tenir accessibles les 
solucions concretes, per a les quals existeixen ja un bon nombre 
d’empreses que ofereixen els seus serveis. 

El Banc d’empreses de solucions tecnològiques 4.0 identificarà, 
difondrà i permetrà el contacte amb empreses, preferentment de 
la Riera de Caldes i del Vallès, que ofereixen diferents solucions en 
els principals àmbits de la Indústria 4.0, tals com: 

• Big data.
• Robòtica col·laborativa.
• Simulació.
• Integració vertical i horitzontal de sistemes.
• Internet de les coses.
• Ciberseguretat.
• El núvol.
• Impressió 3D.
• Realitat augmentada.
• Altres. 

Es poden realitzar serveis de consultoria per tal d’identificar quina 
és la solució tecnològica més adient segons la necessitat que pre-
senta l’empresa interessada.

2
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INDÚSTRIA FUTUR 4.0

ACTUALITZACIÓ COMPETENCIAL FABRICACIÓ  
DIGITAL

Es tracta de diverses activitats formatives i de suport tècnic cen-
trades en la fabricació digital, adreçades a: 

• Programa d’iniciació, reciclatge i especialització per a em-
preses i professionals, amb els següents contingut: 

• DISSENY 2D
• DISSENY 3D
• FABRICACIÓ ADDITIVA / 3D: INTRODUCCIÓ I DEMOSTRA-

CIÓ.
• FABRICACIÓ ADDITIVA / 3D: CAPACITACIÓ.
• FABRICACIÓ SOSTRACTIVA DIGITAL / FRESAT DE  

PROTOTIPATGE: INTRODUCCIÓ I DEMOSTRACIÓ
• FABRICACIÓ SOSTRACTIVA DIGITAL:/ FRESAT DE  

PROTOTIPATGE: CAPACITACIÓ.
• TALLADORA LÀSER: INTRODUCCIÓ I DEMOSTRACIÓ.
• TALLADORA LÀSER: CAPACITACIÓ
• ALTRES. 

• Accions per docents de formació professional, de les famí-
lies professionals d’Informàtica i Telecomunicacions, Fabricació 
Mecànica, Electricitat i Electrònica i Instal·lacions i Manteniment, 
amb l’objectiu de capacitar-los en les tecnologies i programari 
relacionat i amb el funcionament de la maquinària 
 
 
• Suport a projectes específics de fabricació digital promogut 
per empreses i professionals, que inclouen un seguiment i suport 
des de la idea inicial fins el procés de fabricació.

 

3
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SPMakers (espai de fabricació digital)

En el marc de l’espai de fabricació digital del projecte es realitza-
ran activitats de difusió, promoció, iniciació i suport al voltant de 
la fabricació digital i altres tecnologies 4.0, adreçades preferent-
ment a joves, estudiants i a desocupats, com ara:

• Sessions de divulgació i demostració adreçades a estudiants 
de batxillerat, cicles formatius i graus universitaris

Acollida i dinamització de grups organitzats d’estudiants que per-
meti que aquests:

- Accedeixin a una exposició general de les possibilitats ac-
tuals de la tecnologia digital

- Visualitzin els equipaments en marxa, mostrant casos reals 
d’Indústria 4.0

- Realitzin una pràctica guiada que suposi una presa de con-
tacte, i que els permeti copsar la potencialitat de les eines a 
la seva disposició

• Accions de formació inicial en tecnologies de fabricació 
digital, adreçades tant a joves estudiants com a desocupats o 
graduats, que de forma modular els permetin formar-se en el dis-
seny 3D, la fabricació additiva i sostractiva, i la tecnologia làser.

• Suport a projectes d’experimentació en Fabricació Digital 
per a Graus Universitaris, Graus Formatius i semblants.

Guiar als futurs professionals de la indústria a entrar, mitjançant 
projectes plantejats pels seus centres de procedència, en el món 
de la Fabricació Digital. El resultat és una experiència pràctica que 
transforma el coneixement en quelcom viu i realment assimilat, 
donat que la metodologia es basa en el reconegut mètode del cas: 
el camí és el destí

4
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INDÚSTRIA FUTUR 4.0

La participació i  
col·laboració en el projecte

Unes bases de participació i col·laboració seran aprovades per la 
Junta de Govern de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Destinataris:

El projecte s’adreça preferentment, i amb aquesta prioritat a: 

• Les empreses, persones treballadores i desocupades i 
estudiants del municipi de Santa Perpètua de Mogoda 
i la resta de municipis de la Riera de Caldes.

• Els centres formatius, les empreses i treballadors/es 
del Vallès.

• Centres formatius, empreses i treballadors/es d’al-
tres àmbits els quals, per l’interès de les propostes de 
col·laboració que plantegin, contribueixin a diversificar 
o millorar la programació prevista.

Accés a la Programació pròpia

La majoria de les actuacions incloses en aquest programa tindran 
una programació pròpia, que serà pública i dirigida a destinataris 
preferents. Seran totes elles gratuïtes. Això inclou totes les activi-
tats descrites anteriorment llevat d’aquelles de suport a projectes, 
que es realitzaran en règim de col·laboració.
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Projectes de col·laboració amb el programa.

Els centres formatius, les empreses i els professionals que ho 
desitgin, més enllà de la participació en les accions i activitats de 
programació pròpia descrita anteriorment, podran proposar pro-
jectes de col·laboració amb el programa que hauran d’acomplir 
amb els següents criteris: 

1. Coherència amb els objectius generals del programa

2. Una proposta específica de col·laboració recíproca per als 
usuaris destinataris del programa, en la forma i caracte-
rística que millor considerin. 

3. L’aportació dels materials fungibles que, en el seu cas, es 
derivin del projecte.

4. Un compromís de cessió de material tècnic i d’imatges del 
projecte un cop finalitzat, per a ús exclusiu de divulgació i 
promoció del programa.

5. Un compromís de realització d’una valoració de la seva 
participació en el projecte.

 
Els serveis tècnics de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda validaran els projectes de col·labora-
ció abans del seu inici.
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Altres recursos que oferim

Sessions de difusió i demostració de 
tecnologies 4.0

 
Activitats programades i a demanda de presentació i difusió de 
les Bones Pràctiques detectades en les empreses de la Riera de 
Caldes i de demostració de tecnologies 4.0 en els seus diversos 
àmbits: 

• El model total d’Indústria 4.0

• Indústria 4.0 a l’entorn productiu: Fabricació Digital

• Crear producte amb eines CAD3D: Rhinoceros, Solid  
Works...

• IoT (Internet of Things): captura de dades i gestió de la 
fàbrica al núvol

• Oportunitats del Big Data per a les empreses

• El costat fosc de la digitalització: Ciberseguretat en entor-
ns productius

• Programaris d’integració industrial: l’optimització digital 

• Canvis a les operacions logístiques en el marc de la indús-
tria 4.0

• Altres

Autodiagnòstic Indústria 4.0

 
Avançat el projecte, restarà disponible una eina on line per l’auto-
diagnòstic de l’empresa en relació a les tecnologies facilitadores 
de la Indústria 4.0. 

L’aplicatiu permetrà des d’identificar i seleccionar propostes d’in-
terès per a l’empresa fins a l’elaboració d’un Pla d’Impuls Indústria 
4.0
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Espai de Fabricació Digital 

 
Aquest espai té un horari de funcionament de dilluns a divendres 
de 9 a 13h, i de dilluns a dijous de 15:30 a 19:30h. Tot i això, trac-
tarem d’adaptar-nos a altres horaris fora de l’establert quan les 
circumstàncies ho aconsellin.

La dotació està instal·lada a la planta baixa de l’edifici del CREVE, 
amb equips de: 

• Disseny 3D 
Equips informàtics i programari lliure (Thinkercad, Inksca-
pe, Librecad, Freecad, ...) i equips de digitalització 3D

• Impressora 3D 
Impressora 3D de Tecnologia DPF amb doble extrusor 
independent, model BCN3D Sigma

• Fresadora Digital 
Fresadora de Control Numèric de tres eixos de precisió, 
model Roland sm20

• Tall Làser 
Talladora làser Làser de CO2 de 100w, model BCN3D IGNIS

Servei d’atenció individualitzada

 
El projecte disposa d’un equip tècnic capacitat per atendre de-
mandes específiques provinents d’empreses, professionals, tèc-
nics i treballadors, equips docents i entitats que vulguin conèixer 
les possibilitats de col·laboració en aquestes activitats d’impuls de 
la Indústria Futur 4.0.
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INDÚSTRIA FUTUR 4.0

DESENVOLUPAMENT LOCAL.

 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Pl. del Treball, s/n (Complex Granja Soldevila).

Tel: 93 544 61 63

empresa@staperpetua.cat

www.staperpetua.cat/menu-principal/treball

www.rieradecaldes.com

ESPAI DE FABRICACIÓ DIGITAL

 
 
 
 
Pl. del Treball, s/n (Complex Granja Soldevila).

08130 Santa Perpètua de Mogoda.

spmakers@staperpetua.cat

http://industria40.rieradecaldes.com

XARXES SOCIALS

Twitter:        @pespm

#SPMi40 i #SPMakers
a
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Aquest programa es realitza amb el suport financer de :

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i 
experimentals”.

Amb la col·laboració de:
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