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1 Introducció 

1.1 Agraïments 

Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració de les àrees de Promoció econòmica de 
cadascun dels sis ajuntaments que han participat: Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa 
de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires.  

Agraïm especialment la inestimable ajuda de cadascuna de les tècniques i tècnics que 
han donat el seu suport i la dedicació d’una bona part del seu temps professional a 
aquest projecte. 

A Sant Andreu de la Barca: 

 Maria Lladó, Coordinadora de Desenvolupament Econòmic  
 Imma Ortega, Cap de Departament de Desenvolupament Econòmic  
 Daniel Porta, Tècnic d’Empresa 
 Fina Soto, Tècnica d’Ocupació i Formació 
 Toni Mantis, Tècnic de Promoció Econòmica 

A Abrera:  

 Tamara Mendieta, Cap de Promoció Econòmica i Ocupació 
 Bella Domínguez, Tècnica Prospecció d’Empreses 
 Sandra Puiggrós, Tècnica de Promoció Econòmica i Ocupació 
 Montse Tomás, Tècnica Promoció Econòmica i Ocupació 

A Collbató: 

 Elisabet Blasco, Tècnica de Promoció Econòmica 

A Esparreguera: 

 Marta Orús, Tècnica del Servei Empresa, Emprenedoria i Consum 
 Yolanda Manresa, Tècnica d’Ocupació 

A Olesa de Montserrat:  

 Laura Santafé, Tècnica d’Ocupació 
 Silvia Prados, Tècnica de Promoció Econòmica, Comerç, Indústria i Turisme 

A Sant Esteve Sesrovires: 

 Mª José Huerta, Tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica 
 Elisabeth Romero, Tècnica d'Inserció Laboral 
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1.2 Treball, Talent i Tecnologia. Diputació de Barcelona 

El mes de novembre de 2020, la Diputació de Barcelona aprova el programa Treball, 
Talent i Tecnologia. Aquest nou programa té per objecte la prestació de cooperació 
econòmica als ajuntaments de la província amb l’objectiu que duguin a terme 
actuacions de promoció de l'ocupació i de reactivació econòmica, ja siguin de caràcter 
preventiu i/o proactiu i basades en l'impuls de la tecnologia i l'acompanyament a la 
transició digital de les persones, les empreses i les institucions però sempre per avançar 
cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. 

El programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT), s'ha dissenyat amb el convenciment de la 
necessitat d'impulsar polítiques de mercat de treball de caràcter integral, pal·liatives per 
a fer front a la situació actual, però també preventives i proactives. Així, el TTT té per 
finalitat fomentar que els ens públics locals destinataris duguin a terme actuacions de 
promoció de l'ocupació i de reactivació econòmica, que es concretin en el 
desplegament d'un Pla Integral basat en l'impuls de la tecnologia i l'acompanyament a 
la transició digital de les persones i les empreses. Es pretén contrarestar els efectes de la 
crisi ocasionada per la Covid-19 i contribuir a la millora de la competitivitat de les 
persones i de les empreses. 

Un dels elements diferenciadors del programa és que focalitza les acciones en cadenes 
de valor de negocis específics 

Els ajuntaments d'Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la 
Barca, i Sant Esteve Sesrovires decideixen unir les seves sinergies i participar d'aquest 
programa en un projecte supramunicipal anomenat Tecnoalimentària Baix Llobregat 
Nord. L'objectiu d'aquest projecte és realitzar una definició i anàlisi actual de la cadena 
de valor del sector de l'alimentació amb un clar enfocament a alimentació saludable i 
complementada amb la definició d'una proposta d'actuació. 

En data 20 de novembre de 2020, la Diputació de Barcelona comunica l'aprovació del 
Programa Tecnoalimentària Baix Llobregat Nord als sis ajuntaments. 

Selecció de la cadena de valor 

En un estudi previ del Consell Comarcal del Baix Llobregat, s'analitzen 3 cadenes de valor 
d'alt impacte al territori que són: Automoció, Alimentació i Salut. Amb una xifra de negoci 
de 10.392 M€ de les 325 empreses més grans de la cadena de valor, l'Alimentació és la 
cadena amb més impacte al territori. Això fa que els ajuntaments participants del 
projecte triïn aquesta cadena de valor com a objecte del seu estudi, ampliant les 
empreses participants en totes les grandàries per nombre de persones treballadores. 
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En aquest sentit, el projecte preveu detectar i acotar les necessitats de les persones (tant 
persones que es troben en situació de recerca de feina, com treballadors/es en actiu), 
empreses i entitats relacionades amb la cadena de valor per a poder definir i 
operativitzar les polítiques i el pla d'acció local amb la major concreció possible, tenint 
molt present la realitat de cada municipi participant en Tecnoalimentària Baix Llobregat 
Nord i poder així, reforçar la cadena de valor. 

 

1.3 Objectius del projecte 

En coherència amb els objectius del programa TTT, el projecte té per objecte la realització 
d'actuacions de promoció de l'ocupació i la reactivació econòmica basades en l'impuls 
de la tecnologia i l'acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses, 
cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari, dins la cadena 
de valor del sector alimentari. 

Per a aconseguir-ho, s’estableix com a finalitat principal fer un estudi i anàlisi actual de 
la cadena de valor del sector de l'alimentació, amb un clar enfocament a l'alimentació 
saludable, complementant-ho amb la presentació d'una proposta d'actuació que 
permeti detectar i acotar les necessitats de les persones (tant persones que es troben 
en situació de recerca de feina, com treballadors/es en actiu), empreses i entitats 
relacionades amb la cadena de valor per a així, definir i operativitzar les polítiques i el pla 
d'acció local amb la concreció més exhaustiva possible a la realitat de cada municipi 
participant. 
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2 Variables utilitzades en la diagnosi i metodologia 

La diagnosi realitzada es concentra en dos blocs principals: 

El primer bloc realitza una definició de la cadena de valor agroalimentària en el territori 
amb la seva anàlisi qualitativa i quantitativa. Les variables que s'han estudiat en aquest 
bloc són: 

 Context econòmic. 
 Context laboral. 
 Context formatiu de les empreses. 
 Innovació i alimentació saludable. 
 Digitalització de les empreses. 
 Sostenibilitat i economia circular aplicada a la cadena de valor. 
 Igualtat en la cadena de valor. 

El segon bloc pretén conèixer el nivell competencial digital de les persones que treballen 
dins de la cadena de valor i de les que es troben en recerca activa de feina en el territori, 
les quals, o tenen experiència prèvia en la cadena de valor o tenen intenció de treballar-
hi. 

Un cop analitzades i estudiades aquestes variables, l'estudi permet crear una visió global 
de la cadena de valor agroalimentària en el territori i desenvolupar un pla d'acció, alineat 
amb el programa TTT, que permeti donar resposta a les necessitats detectades. 

Perquè la informació aconseguida al llarg de l'estudi suposi una representació 
estadísticament significativa que permeti extrapolar els resultats a la realitat de la forma 
fidedigna, l'objectiu establert ha estat aconseguir un nivell de confiança estadística del 
95% amb un marge d'error màxim del 10%. 

Tenint en compte que: 

 El nombre d'empreses que formen part de la cadena de valor és de 904. 
 El nombre de persones ocupades i en recerca activa de feina en el territori és de 

48.453. 

La participació mínima necessària per assolir el nivell de confiança desitjat és de: 

 87 empreses i 
 96 persones ocupades i en recerca activa de feina. 

Finalment, la participació obtinguda en l'estudi ha estat la següent: 

 99 empreses de la cadena de valor i 
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 168 persones ocupades i en recerca activa de feina. 

Amb l'objectiu d'aconseguir aquesta representació a la cadena de valor en els sis 
municipis, s'han utilitzat les següents metodologies de treball: 

 Consulta d'informació a diferents fonts: Registre Mercantil, Institut Nacional de 
Seguretat Social (INSS), Observatori Comarcal del Baix Llobregat, Institut 
d'estadística de Catalunya, Informació d'Estadística Local de la Diputació de 
Barcelona (Hermes), Bases de dades d'empresa dels ajuntaments participants. 

 Realització d'enquestes quantitatives i qualitatives: 

o Recerca activa d'informació quantitativa de la cadena de valor i del territori. 

o Per conèixer dades qualitatives i quantitatives quant a empresa i de 
maduresa digital de les empreses del territori. 

o Per conèixer el nivell de competències digitals que disposen els 
treballadors/es de la cadena de valor. 

o Per conèixer el nivell de competències digitals que disposen les persones en 
recerca activa de feina del territori. 

 Realització de taules rodones empresaris/es, associacions i tècnics/ques de les 
administracions locals del territori, amb l'objectiu d'aprofundir qualitativament en 
la informació sobre l'ús de la tecnologia i situació actual de les empreses dins de 
la cadena de valor, etc. 

 Realització d'entrevistes individuals a empresaris/es i associacions de diferents 
segments de la cadena de valor. 

Aquestes accions han permès: 

 Una àmplia participació d'empreses i persones que viuen i treballen en els sis 
municipis del territori. 

 Una heterogènia participació d'empreses que formen part dels diferents 
segments de la cadena de valor. 

Les dades aconseguides permeten oferir una imatge fidel de la situació territorial de la 
cadena de valor i les persones que la integren. Cal destacar que la informació ha estat 
recollida durant l'últim trimestre de 2021 i el primer trimestre de 2022. Aquesta informació 
no disposa de base històrica comparativa amb estudis anteriors. 
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El desenvolupament de l'estudi s'ha fet de la següent manera: 

1. Per iniciar el projecte es va fer una recerca activa d'informació sobre el nombre total 
d'empreses que conformen la cadena de valor dins del territori. Es va recollir tota la 
informació disponible en els sis municipis i es va fer una recerca activa de tota la 
informació existent en el registre mercantil. Amb tota aquesta informació, es va poder 
recollir tota la informació d'empreses i autònoms/es identificades en el territori i que 
formen part de diferents seccions de la cadena de valor i es va recollir la seva 
informació quantitativa. 

2. Es va recollir informació de tècnics/ques dels ajuntaments sobre quines associacions 
empresarials i altres agents formen part del territori i de la cadena de valor. 

3. Es va dibuixar la cadena de valor existent en el territori tenint en compte el nombre 
d'empreses i autònoms que es va identificar i la seva distribució dintre de la cadena 
de valor. 

4. Es van realitzar 2 taules rodones amb representació de tècnics/ques dels 
ajuntaments participants en el projecte i empresaris/àries de la cadena de valor. En 
aquesta acció, es va fer una primera recollida d'informació qualitativa de totes les 
parts que conformen la cadena de valor i va ajudar a acabar de definir la distribució 
i imatge de la cadena de valor. 

5. Un cop dibuixada i operativitzada la cadena de valor, es van tornar a organitzar 5 
taules rodones, en aquest cas específiques pels diferents segments d’aquesta, 
concretament HORECA, Activitats auxiliars i Serveis especialitzats, Sector primari i 
matèries primeres, Indústries transformadores i Distribució detall. Aquestes taules van 
facilitar recollir informació qualitativa que va permetre complementar la informació 
que s'estava recollint dels qüestionaris. 

6. Finalment, es van fer entrevistes individuals a empreses i associacions de diferents 
municipis i de diferents parts de la cadena de valor per així, poder aprofundir en la 
informació que es disposava pel que fa a les enquestes i les taules rodones. 
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Per a la recollida de les dades objectes de l'estudi, s'han fet servir diferents eines que 
detallem a continuació. 

Per a la recollida d'informació de les empreses, es va fer enviament de 2 qüestionaris: 
maduresa digital i empresa XXI a les 904 empreses i autònoms de la cadena de valor 

1. Maduresa digital. Aquest qüestionari permet conèixer i avaluar 6 nivells de maduresa 
per a la transformació digital de les empreses: 

a) Estratègia i cultura digital: Avalua si la tecnologia i la digitalització estan 
presents en els objectius, la planificació estratègica, la cultura i els valors de 
l'empresa. 

b) Experiència del client: Determina el nivell en què l'empresa utilitza els mitjans 
digitals en la relació amb els clients. 

c) Organització i talent: L'equip humà de l'empresa ha d'estar capacitat per a la 
digitalització i tenir flexibilitat per adaptar-se a aquests canvis i obtenir profit. 

d) Productes i serveis: Agrupa la transformació dels productes i serveis per ser 
digitalitzats, i com l'empresa fa servir els diferents mitjans i canals digitals per 
comercialitzar-los. 

e) Infraestructura i tecnologia: Determina el nivell en què es disposa de les 
tecnologies i les infraestructures necessàries per afrontar el repte de la 
transformació digital de l'organització. 

f) Processos: Avalua si els processos interns de l'empresa són susceptibles de 
millora aplicant eines de digitalització. 

2. Empresa XXI: Permet recollir informació sobre la realitat de diferents àrees de les 
empreses de la cadena de valor: 

a) Igualtat. 
b) Economia circular. 
c) Situació econòmica. 
d) Formació. 
e) Menjar saludable. 
f) Innovació. 
g) Model de negoci i perspectiva de negoci. 

  



 12  

Per a la recollida d'informació del nivell competencial digital de les persones, s'ha fet 
arribar el qüestionari Autodiagnosi de competències digitals a persones treballadores 
dins de la cadena de valor, mitjançant l'enviament del qüestionari a les empreses 
participants. Per completar la recollida de dades d'aquest últim qüestionari, les tècniques 
d'ocupació de cada ajuntament el van fer arribar a les persones en situació de recerca 
activa de feina dins de la cadena. 

La participació desagregada en cada una de les accions que s'han realitzat ha estat la 
següent: 

 Taules rodones: 27 empreses i associacions. 
 Enquesta maduresa digital: 66 empreses. 
 Enquesta Empresa XXI: 37 empreses. 
 Enquesta competències digitals persones en actiu: 53 persones. 
 Enquesta competències digitals persones en recerca activa: 115 persones. 
 Entrevistes individuals: 33 empreses, associacions i autònoms/es. 
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3 Visió de la cadena de valor agroalimentària 

3.1 Visió global de la indústria agroalimentària a Catalunya 

La indústria agroalimentària a Catalunya ha estat en els últims anys un dels sectors amb 
un major impacte dins l'economia global del país, en bona part gràcies a la qualitat dels 
productes autòctons, l'aplicació d'una dieta mediterrània sana i compensada 
reconeguda a escala mundial i l'impacte que ha suposat la restauració, com a pol 
d'admiració i atracció turística i d'empreses. Tot això ha aconseguit que el sector 
agroalimentari sigui el primer sector de la indústria catalana, amb una facturació global 
l'any 2019 de 43.088 M€ amb més de 177.000 persones treballadores.  

Dins d'aquest escenari, i gràcies a la seva posició estratègica de proximitat a la província 
de Barcelona i el seu enclavament prop d'espais naturals per a la realització d'activitats 
ramaderes i agrícoles de qualitat, a més d'una excel·lent connexió per carretera, el Baix 
Llobregat Nord esdevé un espai de possibilitats per fer créixer la indústria.1 

Per sectors, la indústria de l'alimentació representa, amb més de 30.000 M€ el 70% de la 
facturació. La indústria auxiliar, un 19% i el sector primari l'11% restant. 

 

  

 

La indústria agroalimentària a Catalunya representa el 19.2% del PIB català. 

                                                 

1 Font: El sector agroalimentari a Catalunya. Informe sectorial abril 2022. ACCIÓ – Generalitat de 
Catalunya 

Sector 
Primari

31%

Industria 
alimentaci

ó i 
begudes

51%

Industria 
auxiliar

18%

% Treballadors/es per sector

Sector 
Primari

4.690 M€
11%

Industria 
alimentaci

ó i 
begudes

30.090 M€
70%

Industria 
auxiliar

8.308 M€
19%

% Facturació per sector



 15  

 

Per tot això i per la seva capacitat de mantenir un creixement sostenible, podem dir que 
la indústria agroalimentària és i continuarà sent un dels principals pilars per fer front a la 
recuperació econòmica derivada de la crisi de la covid-19.  

En els propers apartats mostrarem la composició de la cadena agroalimentària del Baix 
Llobregat Nord. Les empreses que la conformen, els agents econòmics que intervenen i 
els processos productius que desenvolupa. Farem una radiografia de la situació actual, 
però des d'una visió d'oportunitats de creixement i millora, d'innovació i digitalització, així 
com la necessitat que té el sector de formar mà d'obra qualificada per poder crear llocs 
de treball de qualitat i amb possibilitats de creixement personal.  

Aquesta indústria té moltes oportunitats que s'han de potenciar des d'administracions, 
agents econòmics i empresarials, per impulsar les iniciatives i facilitar el reciclatge. 
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3.2 La cadena de valor agroalimentària 

Per entendre els detalls que 
s'exposaran en els següents 
apartats sobre la composició de la 
cadena de valor agroalimentària, 
primer s'ha d'incidir sobre el 
significat del què és una cadena de 
valor. Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), 
una cadena de valor alimentària (CVA) es compon de totes les parts interessades que 
participen en les activitats coordinades de producció i addició de valor necessàries per 
a elaborar productes alimentaris. Quan es parla de cadenes de valor, la part del 
concepte relativa a la cadena és relativament senzilla: el productor està vinculat a la 
indústria manufacturera o fabricant, i aquests al distribuïdor, qui ven al consumidor final. 

Així doncs, entenem com a cadena de valor del sector agroalimentari, el conjunt 
d'activitats i sinergies entre empreses de diferents sectors que tenen en comú l'addició 
de valor a un producte, en concret, el producte alimentari. Per tant, dins de la cadena de 
valor agroalimentària, no només trobarem empreses del sector, sinó també empreses 
de sectors com la logística, l'embalatge o la consultoria, entre d'altres, sempre i quan 
amb els seus productes i serveis, agreguin valor al producte alimentari. 
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3.3 La cadena de valor agroalimentària al Baix Llobregat Nord 

3.3.1 Segmentació de la cadena de valor 

Les empreses que formen part de la cadena de valor agroalimentària del Baix Llobregat 
Nord estan distribuïdes en 8 grans segments, dividit en tres grups d'activitats:  

Activitats productives, que engloben el sector primari, les matèries primeres, els 
fabricants i les indústries manufactureres. 

1. Sector primari. Integra aquelles empreses les activitats de les quals estan 
relacionades amb l'explotació de recursos naturals, como ara la ramaderia o 
l'agricultura.   

2. Matèries primeres. Integra aquelles empreses que abasteixen de matèries primeres a 
tercers. Dins d'aquestes matèries primeres s'entenen ingredients, additius alimentaris 
i aromes.  

3. Fabricants. Aquest segment està format per empreses transformadores de productes 
alimentaris. El tret diferencial és la combinació de diferents ingredients en una planta 
productora amb l'objectiu de transformar aquests productes en un de diferent. 

4. Indústries manufactureres. També són empreses transformadores de productes 
alimentaris. A diferència dels fabricants, aquestes indústries treballen amb un sol 
producte principal, com ara el raïm per fer vins, o el peix per fer conserves. 

 

El segon grup d'activitats, el de distribució i venda, està format pels segments distribució 
a l'engròs, venda al detall i HORECA. 

1. Distribució a l'engròs. Aquest segment està comprès per empreses intermediàries de 
productes alimentaris. Així doncs, es dediquen a rebre, emmagatzemar i distribuir 
productes alimentaris a altres empreses.  

2. Venda al detall. Aquestes empreses venen els productes alimentaris al consumidor 
final.  

3. HORECA. Són empreses que, com a canal de comercialització d'aliments, es defineixen 
com el segment que prepara i serveix menjars i begudes adquirits prèviament. 
S'identifica amb un segment de mercat que concentra Hotels, Restaurants i 
Cafeteries. 

Finalment, el grup de suport, comprès per les activitats auxiliars i els serveis especialitzats: 
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1. Activitats auxiliars. Comprèn aquelles empreses, fora de la línia de producció, que 
donen servei complementari i suport per complementar el cercle de vida d'un 
producte o servei (embalatge, logística, recipients, maquinària, etc.). S'engloben tant 
les empreses fabricants com distribuïdores d'aquests productes auxiliars. 

2. Serveis especialitzats. Comprèn aquelles empreses, que poden ser alienes al sector, 
però que ofereixen serveis especialitzats a la indústria alimentària. Dins d'aquest 
segment podem trobar empreses com ara laboratoris d'anàlisi, consultories de 
negoci, comunicació... 
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3.3.2 Mapa conceptual de la cadena de valor 

A continuació es mostra un mapa de la cadena de valor agroalimentària al Baix Llobregat Nord. 
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Les empreses es distribueixen numèricament en els diferents segments de la següent 
manera: 

 

 Total empreses % segments 

Sector Primari 18 1,99% 

Matèries Primeres 8 0,88% 

Fabricants 8 0,88% 

Indústria Manufacturera 23 2,54% 

Distribució a l’engròs 28 3,10% 

HORECA 471 52,10% 

Venda al detall 230 25,44% 

Activitats auxiliars 106 11,73% 

Serveis especialitzats 12 1,33% 

Total 904 100% 

 

Els segments amb més pes a la cadena de valor són els d'HORECA (52,10%) i Venda al 
detall (25,44%). El segment Activitats auxiliars és el tercer segment més present al territori, 
amb un 11.73% de les empreses de la cadena de valor.  

Els segments, Sector primari i Matèries primeres, suposen, entre els dos el 2,87% del total 
d'empreses de la cadena.  

Els segments de Fabricació i Indústria manufacturera, que transformen les matèries 
primeres en aliments aptes per al seu consum, representen, plegades, el 3,43% del total 
d'empreses. 

Per grans famílies, el pes queda distribuït de la següent manera:  

1. Distribució i venda: 729 empreses – 80,64%  
2. Activitats productives: 57 empreses – 6,29% 
3. Auxiliars i Serveis: 118 empreses – 13,05% 
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El sector primari al Baix Llobregat Nord té una forta implantació en la generació d'olis de 
les varietats Arbequina, Palomar i Vera, encara que només suposi el gairebé 2% del total 
de l'activitat econòmica dins la cadena. 

Com a fabricants i matèries primeres, la comarca destaca per elaborar farines, pa, 
productes frescos, pastes, productes aromàtics i saboritzants per a la indústria 
alimentària. 

La indústria manufacturera fonamenta la seva activitat en l'elaboració de productes 
carnis, embotits, conserves de fruites i verdures, elaboració de begudes alcohòliques, vins 
i caves, suposant el 2,54% del total de l'activitat de la cadena de valor. 

No hem d'oblidar el segment d'Activitats auxiliars, pel seu pes al territori (11,73%). Aquest 
segment es caracteritza principalment per empreses logístiques i les relacionades amb 
l'embalatge i els envasos. 
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3.3.3 Empreses al territori 

Com ja s'ha comentat, el present projecte ha estudiat les empreses de la cadena de 
valor agroalimentària en els sis municipis impulsors: Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa 
de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires.  

S'han detectat un total de 904 empreses dels vuit segments de la cadena de valor. La 
seva distribució per segments i municipis la podem trobar a continuació: 
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 Abrera Collbató Esparreguera 
Olesa 
de M. 

St. 
Andreu 
Barca 

St. 
Esteve 

S. 

Total 
empreses 

% segments 

Sector Primari 2 7 5 2 0 2 18 1,99% 

Matèries 
Primeres 

2 0 4 1 1 0 8 0,88% 

Fabricants 0 0 3 1 3 1 8 0,88% 

Indústria 
Manufacturera 

4 0 9 3 1 6 23 2,54% 

Distribució a 
l‘engròs 

4 1 5 7 8 3 28 3,10% 

HORECA 65 18 96 104 161 27 471 52,10% 

Venda al 
detall 

38 7 30 65 70 20 230 25,44% 

Activitats 
auxiliars 

20 0 10 26 34 16 106 11,73% 

Serveis 
especialitzats 

1 0 3 4 4 0 12 1,33% 

Total 136 33 165 213 282 75 904 100% 
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Cal destacar el pes per nombre d'empreses que té Sant Andreu de la Barca, sobre el 
conjunt del territori, amb el 31,2% del total d'empreses, seguit d'Olesa de Montserrat amb 
un 23,6%. En tercer lloc Esparreguera, amb el 18,25%.  
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Els segments HORECA i Comerç al detall són els majoritaris a cada municipi. El segment 
HORECA té una mitjana de presència del 50% al territori estudiat, mentre que al comerç 
al detall, aquesta representació baixa fins a una mitjana del gairebé 25%, essent Olesa 
de Montserrat i Abrera els municipis més 'comercials'. Igual que succeeix en el conjunt del 
país, la dependència i el pes específic del sector HORECA dins el conjunt d'activitats 
econòmiques, segueix sent un dels reptes a superar dins el marc de la creació 
d'empreses i activitats de valor. 

Cal destacar que a Collbató, el 21,2% de les empreses de la cadena de valor del municipi 
pertanyen al Sector Primari, igual que les empreses de comerç al detall. 

També cal destacar que a Sant Esteve Sesrovires, el 21,3% de les empreses són del 
segment d'Activitats auxiliars. A Abrera, aquest segment representa el 14,7%, a Olesa de 
Montserrat i Sant Andreu de la Barca, el 12,1%. 

 Abrera Collbató Esparreguera 
Olesa 
de M. 

St. 
Andreu 
Barca 

St. Esteve 
S. 

Sector Primari 1,5% 21,2% 3,0% 0,9%  2,7% 

Matèries Primeres 1,5% 0,0% 2,4% 0,5% 0,4% 0,0% 

Fabricants 0,0% 0,0% 1,8% 0,5% 1,1% 1,3% 

Indústria 
Manufacturera 

2,9% 0,0% 5,5% 1,4% 0,4% 8,0% 

Comerç a l’engròs 2,9% 3,0% 3,0% 3,3% 2,8% 4,0% 

HORECA 47,8% 54,5% 58,2% 48,8% 57,1% 36,0% 

Comerç al detall 27,9% 21,2% 18,2% 30,5% 24,8% 26,7% 

Activitats auxiliars 14,7% 0,0% 6,1% 12,2% 12,1% 21,3% 

Serveis 
especialitzats 

0,7% 0,0% 1,8% 1,9% 1,4% 0,0% 

Totals 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Taula 1: Distribució dels segments de la CV a cada municipi  
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Des del punt de vista de la distribució dels segments de la cadena de valor a cada 
municipi podem trobar que: 

1. El Sector Primari es concentra principalment a Collbató i Esparreguera. Els dos 
municipis concentren el 66,7% del sector al territori, seguits a parts iguals d'Abrera, 
Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires, amb un 11,1% a cada municipi. 

2. El segment de Matèries Primeres es concentra principalment als municipis 
d'Esparreguera i Abrera, amb el 75% de les empreses d'aquest segment. 

3. El segment Fabricants es concentra a Esparreguera i Sant Andreu de la Barca, tots 
dos amb el 37,5% de les empreses, representant entre els dos municipis el 75%. 

4. Els segments que representen el comerç directe al públic (HORECA i Comerç al detall) 
estan més repartits com és obvi entre tots els municipis, tot i que es concentren 
principalment a Sant Andreu de la Barca i Olesa de Montserrat, amb una 
representació entre tots dos municipis del 56,3% en el cas d'HORECA i 58,7% del comerç 
al detall. S'ha de tenir en compte que aquests dos municipis apleguen el 52% de la 
població dels municipis objecte de l'estudi. 

Aquests dos municipis apleguen també més de la meitat d'empreses de distribució a 
l'engròs, concretament el 53,6%, i els segments d'Activitats auxiliars i Serveis 
especialitzats amb el 56,6%. 
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 Abrera Collbató Esparreguera 
Olesa 
de M. 

St. 
Andreu 
Barca 

St. 
Esteve 

S. 
Total 

Sector Primari 11,1% 38,9% 27,8% 11,1% 0,0% 11,1% 100% 

Matèries 
Primeres 

25,0% 0,0% 50,0% 12,5% 12,5% 0,0% 100% 

Fabricants 0,0% 0,0% 37,5% 12,5% 37,5% 12,5% 100% 

Indústria 
Manufacturera 

17,4% 0,0% 39,1% 13,0% 4,3% 26,1% 100% 

Comerç a 
l’engròs 

14,3% 3,6% 17,9% 25,0% 28,6% 10,7% 100% 

HORECA 13,8% 3,8% 20,4% 22,1% 34,2% 5,7% 100% 

Comerç al detall 16,5% 3,0% 13,0% 28,3% 30,4% 8,7% 100% 

Activitats auxiliars 18,9% 0,0% 9,4% 24,5% 32,1% 15,1% 100% 

Serveis 
especialitzats 

8,3% 0,0% 25,0% 33,3% 33,3% 0,0% 100% 

Taula 2: Percentatge d'empreses de cada segment per municipi 
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3.3.4 Segmentació de la cadena de valor per municipis 
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3.4 Activitats productives (sector primari, matèries primeres, fabricants i 
indústria manufacturera) 

Per municipis cal destacar el pes per nombre d'empreses que té Esparreguera sobre el 
conjunt del territori en el segment agregat d'activitats productives. Destaquen les 
explotacions ramaderes molt concentrades a aquest municipi, tant de cavalls, com de 
bestiar boví, oví i cabrum i ramaders avícoles.  

Una altra activitat productiva centrada a la comarca és la derivada del cultiu de cereals. 
No obstant pel nombre d'empreses, les activitats ramaderes haurien de tenir un pes 
específic superior per poder nodrir aquelles altres activitats càrnies que hi són molt 
presents en la cadena de valor del Baix Llobregat Nord. 

Dins el sector productiu destaca amb una forta implantació però poc extensiva, els 
productors d'oli amb varietats d'oliva Arbequina, Vera i Palomar. Tots ells són concentrats 
dins el municipi de Collbató. 

Els processos de transformació alimentària dins el territori se centren en empreses 
d'elaboració de pa i productes vinculats, emulsionants, olis, farines, dolços, aromes i 
sabors per a la indústria alimentària. 
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3.5 Activitats auxiliars 

Aquest segment és el tercer amb més importància en quant a presència d'empreses a 
la cadena de valor del territori, amb 106 empreses que representen l'11,73%. 

Les activitats auxiliars que s'emmarquen dins el Baix Llobregat Nord estan molt 
concentrades en les empreses logístiques i de transport, principalment. 

És un segment que, a excepció de Collbató, està molt distribuït per cadascuna de les 
poblacions estudiades. 

Altres serveis dins el segment d'empreses auxiliars són la fabricació d'envasos plàstics i 
de cartró, embalatges, venda de maquinària especialitzada, automatització de 
processos en cadenes de producció, venda d'equips d'hostaleria, entre d'altres. 
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3.6 Serveis especialitzats 

El segment de serveis especialitzats està molt poc representat en el territori. 

Les principals activitats que es desenvolupen dins aquest segment són les derivades de 
les arts gràfiques, i en menor mesura d'activitats de laboratoris d'anàlisi sanitària, i 
consultoria i promoció econòmica, però, en comparació amb d'altres segments, són 
residuals vers el nombre total d'empreses que conformen la cadena agroalimentària del 
Baix Llobregat Nord, representant un 1,33% del total d'empreses. 
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3.7 Distribució a l'engròs 

El comerç a l'engròs està compost principalment per empreses i magatzems de 
distribució dins l'àmbit de productes alimentaris, cosmètics i farmacèutics. 

El percentatge que suposa el pes del sector dins l'economia global de la comarca (3,10%), 
pot representar el reflex d'una falta d'empreses productores a la zona, qüestió que fa que 
no siguin necessàries empreses distribuïdores.  

La majoria d'empreses d'aquests sectors, importen productes d'altres comunitats i països. 
Per poblacions, la distribució està bastant equiparada entre Sant Andreu de la Barca 
(28,5%), Olesa de Montserrat (25%) i Esparreguera (20%). En la resta de poblacions 
l'activitat a l'engròs és sensiblement menor. 
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3.8 Canals de venda minorista 

Pel que fa als canals de distribució i venda, definim 2 sub-segments: 

1. Canal HORECA: com a canal de distribució per a aliments és definit com el segment 
que prepara i serveix menjars i begudes adquirits prèviament. S'identifica amb un 
segment de mercat que concentra Hotels, Restaurants i Cafeteries.  

És, amb diferència, el sector més ampli pel que fa a nombre d'empreses i 
representació. Comprèn el 52,10% del total d'empreses estudiades i es compon 
principalment de restaurants, bars, cafeteries i empreses de menjar preparat. 

2. Comerç al detall: el concepte de 'al detall’ engloba tots els comerços (amb 
establiments físics o en línia) que realitzen venda directament al consumidor final. En 
el present estudi, el segment de comerç al detall és el segon més important amb 230 
empreses i una representació del 25,44%. Destaquen la gran quantitat d'empreses 
dedicades a la venda de pa i degustació, carnisseries, fruiteries, peixateries, venda de 
dolços, herboristeries i vins, caves entre d'altres. Donat que són segments en contacte 
directe amb el consumidor final, la seva presència és superior en els municipis amb 
major població, essent, doncs, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat i 
Esparreguera, els municipis que concentren major quantitat d'establiments. 

65
18

96 104

161

27

471

38
7

30
65 70

20

230

A b r e r a C o l l b a t ó E s p a r r e g u e r a O l e s a  M . S t .  A n d r e u  B . S t .  E s t e v e  S .T o t e s  e m p r e s e s

COME RÇ AL  D E T ALL  I  HORE CA

HORECA Comerç al detall



  

 

 



 37  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSI 
 
 



 38  

4 Diagnosi 

4.1 Introducció. La cadena de valor dins l'àmbit tecnològic i el programa TTT 

Per desenvolupar aquest estudi, la diagnosi de la cadena de valor s'ha plantejat des de 
tres fronts: model de negoci, nivell tecnològic i talent digital.  

4.1.1 Model de negoci 

En la línia de treball de negoci, s'ha analitzat i aprofundit sobre la realitat i funcionament 
actual i futur de les empreses i de la cadena de valor. En aquest sentit, s'han avaluat 
diferents aspectes claus de la cadena de valor agroalimentària i del negoci. Aquests són:  

 Evolució i previsió de la facturació.  
 Els serveis i solucions que ofereixen.  
 Impacte econòmic dins de la cadena de valor.  
 Dimensió de l’empresa.  
 Àmbit i impacte del negoci a nivell territorial.  
 Previsió de transformació i evolució del negoci.  
 Inversió i àrees d’actuació.  
 El negoci I el desenvolupament d'economia circular.  
 El negoci i la igualtat de gènere.  
 El negoci i la implementació de models amb menjar saludable.  
 El negoci i la innovació aplicada.  

 

Tota aquesta informació permet obtenir una radiografia global sobre com estan 
evolucionant les empreses de la cadena de valor i quins són els punts, més enllà de la 
tecnologia, que s'han de potenciar per a créixer i desenvolupar-se en el territori.  

  

4.1.2 Nivell tecnològic 

L'arribada de la tecnologia és un factor clau en els processos de desenvolupament dels 
models de negoci actuals, per a la millora de la competitivitat de les empreses. Això 
també passa amb la cadena de valor agroalimentària, doncs fomenta la creació de 
nous models de negoci i la transformació dels actuals.  

Per això, La Diputació de Barcelona ha posat en marxa el programa TTT, el qual està 
enfocat en aportar eines i donar suport per a acompanyar en la transformació digital del 
les empreses de la cadena de valor d'un territori i en desenvolupar les competències 
digitals de les persones que en formen part.  
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Per entendre la transformació digital en una cadena de valor s'han de tenir en compte 
tres nivells de desenvolupament:  

 Tecnològic: Les tecnologies que fan servir les empreses per desenvolupar i/o 
transformar el seu model de negoci i el seu funcionament.  

 Competències: Les competències digitals que tenen les persones que treballen 
dins de la cadena de valor.  

 Consciència i sensibilització: Presa de consciència de les empreses en la 
importància de l’ús de la tecnologia en la millora del seu funcionament i en la 
creació de noves oportunitats de negoci.  

Per aquest motiu, i per entendre si una empresa està digitalitzada, no es tracta només 
de que disposi de tecnologia aplicada sinó de disposar d'una visió de gestió del negoci 
on la tecnologia sigui un eix clau en el seu funcionament i, en conseqüència, l'empresa 
busqui la introducció de noves tecnologies (previ estudi del motiu estratègic per al qual 
la fa servir), formi a les persones que treballen en la seva estructura perquè puguin 
desenvolupar les seves competències digitals en relació a la tecnologia que fan servir i 
fomenti la consciència i sensibilització digital en el funcionament del seu negoci. 

Per això, en l'estudi de la Maduresa digital parlem del nivell digital que té l'empresa 
participant, avaluant sis aspectes diferents relacionats amb la seva digitalització : 

 Estratègia i cultura digital: Perquè la transformació digital ha de ser part dels 
objectius de l'empresa i de la seva planificació estratègica, així com de la seva 
cultura i valors organitzatius, estudiem la implementació de la tecnologia dins de 
la visió estratègica de l'empresa i quina és la seva consciència en relació a la 
importància de la digitalització.  

 Experiència del client: Quin ús fa de les tecnologies per a millorar i potenciar 
l'experiència del client en la seva relació en tot el procés.  

 Organització, comunicació i talent: L'equip humà de l'empresa ha d'estar capacitat 
per a digitalitzar-se i tenir flexibilitat per a adaptar-se a aquests canvis, traient 
partit i millorant l’organització i estructura interna.  

 Productes i serveis: Engloba la transformació o adaptació dels productes i serveis 
per donar soluciones digitals als clients i com l'empresa fa servir els diferents 
mitjans i canals digitals per a la comercialització. 

 Infraestructura i tecnologia: És clau comptar amb les tecnologies i infraestructures 
necessàries per a afrontar el repte de la transformació digital de l'organització. 
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 Processos: Els processos interns de la cadena de valor de l'empresa són 
susceptibles de millora aplicant eines de digitalització. 

L'avaluació d'aquests sis eixos claus permet conèixer en quin punt es troba l'empresa 
respecte al seu grau de digitalització.  

 

 

En definitiva, s'entén, en el marc d'aquest estudi que una empresa es troba digitalitzada 
quan:  

 Disposa de la tecnologia adequada o es troba en un procés d'implementació de 
tecnologia continuada.  

 Quan disposa d'una cultura i estratègia empresarial on la tecnologia és un eix clau 
per a l'empresa.  

 Les persones que formen part de l'empresa disposen del nivell adequat de 
competències digitals per a desenvolupar les tasques digitals d'una manera 
adequada.  

 

4.1.3 Talent i digitalització 

Enfortir el talent del capità humà i la capacitat productiva del territori per contribuir a la 
construcció d'un model de creixement sostenible, competitiu i orientat a la minimització 
de les desigualtats. Aquest és un dels objectius del programa Talent, Treball i Tecnologia 
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de la Diputació de Barcelona en que s'emmarca el projecte de la Tecnoalimentària Baix 
Llobregat Nord.  

En aquest apartat s’han analitzat els següents punts: 

 Composició a nivell de població de la cadena de valor: 
 Edat de les persones que conformen la cadena 
 Nivell d’estudis 
 Situació professional 
 Perfils professionals de la cadena 
 Formació de les persones treballadores 
 Nivell de competències digitals 

En aquest últim punt, per avaluar el nivell de competències digitals de les persones, ens 
hem centrat en la proposta que s'ha desenvolupat des de la Unió Europea: El Marc 
europeu competencial digital de les DIGCOMP.  

El DIGCOMP classifica 5 àrees competencials digitals que considera que tots els 
ciutadans de la Unió Europea haurien de tenir desenvolupades. Cada grup es composa 
de vàries competències digitals, que donen un resultat de 21 competències en total.  

Aquestes 5 àrees i les seves competències són:  

1. Informació i alfabetització digital.  

1.1. Navegar, buscar i filtrar dades, informació i continguts.  
1.2. Avaluar dades, informació i continguts digitals.  
1.3. Gestionar dades, informació i continguts digitals.  

2. Comunicació i col·laboració:  

2.1. Interactuar a través de tecnologies digitals.  
2.2. Compartir a través de tecnologies digitals.  
2.3. Compromisos de la ciutadania a través de tecnologies digitals.  
2.4. Col·laboració a través de les tecnologies digitals.  
2.5. Comportament en les xarxes.  
2.6. Gestió de la identitat digital.  
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3. Creació de contingut digital: 

3.1. Desenvolupament de contingut digital.  
3.2. Integració i reelaboració de contingut digital.  
3.3. Copyright i llicències.  
3.4. Programació.  

4. Seguretat:  

4.1. Protecció de dispositius.  
4.2. Protecció de dades personals i privacitat.  
4.3. Protecció de la salut i el benestar.  
4.4. Protecció del medi ambient.  

5. Resolució de problemes:  

5.1. Resolució de problemes tècnics.  
5.2. Identificació de necessitats i respostes tècniques.  
5.3. Ús creatiu de les tecnologies digitals.  
5.4. Identificació de buits en les competències digitals.  

 

Aquestes 5 àrees competencials 
estan formades per un total 21 
competències sobre les que la 
Unió Europea defineix 4 nivells 
d'aptitud diferents per a 
cadascuna, amb dos subnivells 
cadascun. 

 

 

 

 

Com a resultat de l'estudi, s'ha observat que, en general, les empreses es troben lluny d'un 
nivell òptim de digitalització, el que justifica i reforça la importància d'aquest projecte.  

Conèixer el nivell de digitalització existent a les empreses i de les persones permet 
dissenyar i posar en marxa accions que potenciïn la transformació digital dins la 

cadena de valor agroalimentària en el territori.  
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4.2 Diagnosi dels models de negoci de la cadena de valor agroalimentària al 
Baix Llobregat Nord 

4.2.1 Perfil negoci de les empreses que conformen la cadena de valor 

La cadena de valor agroalimentària al Baix Llobregat Nord està composada en una 
immensa majoria per empreses petites i molt petites. Gairebé el 94% del teixit empresarial 
de la cadena està format per empreses de menys de 50 persones treballadores, amb 
més del 71% d'empreses compreses entre 1 i 10 persones. 

Les empreses més grans representen un 5,4%, les compreses entre 51 i 100 persones 
treballadores un 1%, les més grans, de fins a 250 persones un 3% i les més grans de 250 
persones només representen el 2%. 

 

  

72%

22%

1%
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2%

Grandària per nombre de persones treballadores
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11-50
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Per municipis, a tots prevalen les empreses més petites, mentre que les més grans es 
troben a Sant Andreu de la Barca i Esparreguera.  

 

Aquesta tendència es repeteix respecte a la facturació, on el 70% del teixit empresarial 
de la cadena no supera el milió d'euros anuals de facturació, sent només un 5% les que 
es troben entre el 3 i els 10 milions anuals. 
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Tot i això, s'observa que el 14% de les empreses mostren una facturació superior als 
10.000.000€ anuals, aquest percentatge està conformat per les empreses de major 
grandària que van participar de la mostra i també algunes empreses mitjanes amb 
menys de 50 treballadors. 

Respecte a l'abast geogràfic del negoci, el 30% de les empreses enquestades, es 
desenvolupen principalment en l'àmbit local, mentre que un altre 30% el conformen els 
dos grups d'abast comarcal i comunitat autònoma, mentre que gairebé un 20% té abast 
internacional. Només un 12% va assegurar tenir abast nacional i menys del 10% abast 
provincial. 

 

Pel que fa a l'origen dels proveïdors, el 33% pertanyen a Espanya, el 20% a la comarca, el 
18% són locals i igual percentatge de proveïdors pertanyen a Catalunya. Mentre que 
només el 13% són internacionals, i aquest percentatge està clarament integrat per 
proveïdors de begudes. El de productes o matèria primera, té un origen similar, 
principalment d'Espanya i locals. 
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Les empreses de la cadena disposen de clients de la pròpia cadena. El 46% afirma que 
més del 50% de la seva facturació prové de clients que formen part del sector de 
l'alimentació. Un 14%, però, afirma que aquesta facturació no supera el 10%. Aquestes 
empreses solen ser les empreses auxiliars i de serveis, en les quals el negoci és més 
generalitzat i no tan especialitzat en la pròpia cadena. 
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A la consulta sobre quines són les fortaleses, les empreses han destacat: 

 Relació i fidelització amb els clients 
 Coneixement del mercat 
 Diferenciació respecte de la competència 
 Gestió i relació de proveïdors 

 

Cal destacar que la Tecnologia i la Innovació interna es troben entre les menys 
esmentades, Identificant-se aquí una oportunitat de millora. El grau d'internacionalització 
i les aliances estratègiques, també es troben entre les fortaleses menys destacades. 
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En aquesta línia i en ser consultats sobre les debilitats de la companyia, les respostes més 
repetides van ser tecnologia, innovació interna, grau d'internacionalització i les aliances 
estratègiques. 
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4.2.2 Previsions de futur de les empreses de la cadena de valor 

Consultats sobres les seves expectatives 
de creixement, el 55% va manifestar tenir 
previsió de créixer, mentre que un altre 
33% afirma que en un futur immediat, 
preveu mantenir-se. Cal destacar que el 
12% restant manté unes expectatives de 
decreixement. 

 
 

Per segments, s'observa que la indústria 
manufacturera i el sector hostaleria encapçalen el rànquing d'empreses amb 
perspectives de creixement, mentre que aquest últim també és el principal representant 
de les empreses que preveuen mantenir-se. 
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Si s'analitza l'expectativa de creixement futur en relació amb la grandària de l'empresa, 
s'observa que del total d'empreses de més de 100 persones treballadores, el 33% preveu 
créixer i respon a les empreses més grans, mentre que les empreses d'entre 101 i 250 
persones treballadores preveuen mantenir-se. 

 

D'entre les empreses fins a 100 persones treballadores, s'observa que les respostes són 
més diverses. Tot i que les més petites tenen previsió tant de créixer com de mantenir-se, 
també encapçalen aquelles que preveuen decréixer en un futur immediat. 

Les empreses d'entre 11 i 50 persones segueixen l'estela de les més petites, tot i que cap 
ha constatat una previsió de decreixement. 

Les empreses d'entre 51 i 100 persones treballadores, preveuen créixer.  

  

  

67%

0%0%

33%

Mantenir-se Créixer

Previsions de creixement per grandària

101-250 +250

32%

20%

8%

20%

10%

3%
0%

3%
0%2% 0% 0%2% 0% 0%

Créixer Mantenir-se Baixar

Previsions de creixement per grandària

0-10 11-50 101-250 51-100 +250



 51  

Consultades les empreses sobre com planifiquen el creixement, el 27% va afirmar que es 
faria mitjançant la previsió d'ampliar clients i el 23% va dir que ho farà gràcies a la venda 
online. La implementació de noves línies de negoci va ser esmentada en tercer lloc per 
un 15% de les empreses i en menor proporció mitjançant la digitalització, augmentant la 
producció, augmentant la visibilitat del negoci, incrementant el servei, per un augment 
de l’estabilitat, i per la millora de processos. 

 

 

Respecte a la variació de la facturació prevista per a aquest any respecte a l'anterior, 
més del 57% preveu un increment. Aquest percentatge es composa per diferents 
expectatives d'increment. El grup més important (43% dels enquestats), espera un 
augment menor al 25%, mentre que un 10% espera augmentar la seva facturació en més 
del 40%.  
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Consultats sobre els arguments de les seves expectatives, les respostes es van identificar 
amb les causes següents: 

 Fi de les restriccions per COVID, 
 nous projectes,  
 ampliació del mercat,  
 creixement orgànic i increment de preus. 

Només una empresa va fer esment a la implementació de la tecnologia com a motiu del 
creixement (implementació d'un e-commerce). 

Entre les empreses que afirmen que esperen augmentar la facturació fins a un 25%, el 24% 
argumenta que es tracta d'una recuperació després de les restriccions de la COVID, 
mentre que el 2,70% ho atribueix a la implementació de tecnologia. El 13% ho atribueix a 
aspectes com nous projectes, creixement orgànic o ampliació del mercat.  

De l'11% d'empreses que pensen que tindran un augment de més del 40% a la seva 
facturació, el 8,11% pensen que serà gràcies a ampliació del mercat i nous projectes, 
mentre que el 2,70% restant opina que serà per l'increment de preus. 

Les empreses que opinen que mantindran la mateixa facturació ho atribueixen 
principalment a l'estabilitat del seu mercat i la situació econòmica general post 
pandèmia.  

Finalment, entre les empreses que veuen que la seva facturació baixarà fins a un 25%, la 
majoria opina que es deu a la situació econòmica actual post pandèmia. Els problemes 
amb les matèries primeres i una correcció a la baixa perquè durant la pandèmia es va 
facturar més, son les altres dues causes argumentades. 
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Consultades les empreses sobre si actualment estan en fase d'expansió o creixement, el 
resultat va ser molt similar entre les que ho estan i les que no. No obstant això, si ens 
centrem en les empreses que esperen un creixement de la seva facturació l'any vinent, 
més del 66% afirma trobar-se en un moment d'expansió. En aquesta mateixa línia, 
s'observen resultats inversos, respecte a les empreses que tenen expectativa de 
mantenir o reduir la seva facturació. 

Les empreses que es troben en fase d'expansió, van fer esment a diverses estratègies de 
creixement, les principals són les següents: 

 Desenvoluparem nous productes/serveis 
 Ampliarem la plantilla 
 Ampliarem les instal·lacions 
 Comercialitzarem els nostres productes a l'estranger 
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Indiquen també l'obertura de noves delegacions o establiments, encara que en menor 
mesura. 

 

 

El 42% de les empreses de la 
cadena tenen una planificació 
d'un lleu increment de la 
plantilla de personal. En relació 
amb les projeccions de 
contractació de personal, el 
58% va dir no tenir necessitats 
de contractació en breu.  

 

Els segments més predisposats 
a contractar nou personal són els de Distribució a l’engròs i Serveis especialitzats, que 
totes les empreses consultades han contestat que estan en recerca de professionals. 
Dos segments que no són agroalimentaris.  

Cap de les empreses del sector primari té intenció de contractar personal en breu i el 78% 
del segment de Venda al detall, el 75% de la Indústria auxiliar i el 57% de les indústries 
manufactureres tampoc. El segment HORECA està més dividit, així, mentre el 53% de les 
empreses d’aquest segment estan cercant personal, el 47% no ho fa. 
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Per grandària, es pot observar que les empreses més grans són les més propenses a 
incorporar nou personal, mentre que entre les més petites hi ha menys predisposició o 
capacitat a contractar.  

 

De cara al futur, les empreses es mostren moderades en quant a previsions de 
contractació. El 35% de les empreses enquestades preveu mantenir la plantilla actual 
durant el pròxims dos anys, mentre que el 49% refereixen una previsió d'increment d'entre 
l'1 i el 10% i un altre 10% espera fins i tot un creixement superior.  

Respecte de les empreses que esperen una disminució de la plantilla, representen el 6% 
restant. Consultats sobre les causes de la reducció, van referir-se a la situació econòmica 
desfavorable o a un pròxim tancament.  
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En un període curt de temps, la cadena de valor generarà en global pocs nous llocs de 
treball i les necessitats de recerca seran per substitució de llocs de treball ja existents.  

 

 

Aquestes dades, coincideixen amb l'observat en analitzar l'estructura de les empreses 
que composen la cadena de valor i el seu creixement projectat. Com es pot veure, un 27% 
afirma una forma de creixement vinculat amb la contractació de nou personal. 
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Consultats sobre les causes de la modificació de la seva plantilla actual, van esmentar 
diverses raons. D’entre les empreses que preveuen un creixement de la plantilla, un 8% 
afirma que és per recuperar la plantilla perduda durant la crisi de la COVID, i un 27% ho 
veu com una necessitat puntual o necessitat del servei. Un 20% ho veu com una 
conseqüència del creixement previst. 

D’entre les empreses que preveuen mantenir la plantilla, els motius principals són per 
falta de necessitat i degut a la mala situació econòmica. 

 

D’entre les empreses que preveuen un increment de la plantilla, el 48.65% preveu un 
creixement de menys del 10%. D’aquestes, només un 13.51% ho farà per un creixement 

orgànic.  
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4.2.3 Igualtat d'oportunitats i tracte entre dones i homes a les empreses de la cadena 

En general, hi ha alts percentatges de dones a les empreses. En el 43% de les empreses 
enquestades hi ha més d'un 50% de dones.  

 

S'observa que a la majoria d'empreses, les dones ocupen posicions d'administració, 
producció (incloent llocs de cuina en aquesta classificació), comercial i d'atenció al client.  
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Les dones tenen una representació significativa en llocs administratius, de venda, 
producció, cuina i sala, però generalment no són contractades per a llocs amb major 
formació i capacitació, com qualitat, laboratori, gestió o llocs de responsable d'àrea o 
sector. 

Tot i l'alta presència de dones en el sector i que més del 85% de les empreses considera 
d'una alta importància posar en marxa polítiques d'igualtat d'oportunitats i tracte, similar 
percentatge ha respost no haver implementat un "Pla d'Igualtat d'Oportunitats i tracte" 
en l'empresa.  

 

Sent que la majoria de les empreses no compten amb cap tipus de pla d'igualtat, es va 
observar que les que sí que compten amb un, són aquelles classificades com a grans 
empreses, que tenen amb més de 100 treballadors, però, algunes poques empreses 
petites també ho han aconseguit, malgrat no comptar amb obligació legal. Al seu torn, 
les que empreses que no tenen pla d’igual, en la seva majoria, tampoc tenen accions o 
polítiques d’igualtat definides. Només un 3% compta amb un codi d'ètica amb polítiques 
de Responsabilitat Social Corporativa i un altre 3% està planificant accions. Aquests 
resultats no ens han de sorprendre, ja que tenint en compte la majoria de les empreses 
que formen part de la cadena de valor són de petites dimensions i, per llei, les empreses 
de menys de 50 treballadors no estan encara obligades a tenir plans d'igualtat.2  

 

 

                                                 

2 https://www.igualdadenlaempresa.es 
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Més del 90% de les empreses de la cadena de valor no estan fent o no han fet formació 
en àmbits d'Igualtat d'oportunitats en l'últim any. Només el 9% de les empreses, ho ha 
realitzat. Després, sobre aquest grup, es va analitzar el percentatge de la plantilla que ha 
rebut la formació i s'observa que en més de la meitat dels casos s'ha brindat formació a 
un percentatge entre el 51 i 100% de la seva plantilla, mentre que un 17% només va capgirar 
en aquesta matèria menys del 10% de la plantilla. 
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Mentre que el 94% de les empreses no ha implementat ni està implantant cap política en 
matèria d'assetjament. El 6% que sí que ho va fer, correspon a empreses dels sectors i 
manufacturera, i es va desplegar en aquest petit grup una empresa petita d'11 a 50 
treballadors. Les empreses que sí que han implementat accions en aquest sentit, ho han 
fet a través d'un protocol. 

 

4.2.4 Estratègies de sostenibilitat, Mediambient i Economia Circular. 

En l'anàlisi s'ha estudiat quines estratègies de sostenibilitat i responsabilitat sobre el 
Mediambient tenen les empreses de la cadena de valor, incloent estratègies o accions 
de foment de l'economia circular. 

En consultar si les empreses han dut a terme accions i polítiques en l'àmbit de l'economia 
circular, el 49% va dir no haver-ne realitzat cap, mentre que el 51% va respondre 
afirmativament. D'aquestes últimes, principalment, van fer esment d'accions vinculades 
amb la gestió de residus i el reciclatge (50%) i en segon lloc la reducció de consums amb 
més del 18%. 

94%

6%

No si

A nivell d´assetjament esteu 
implantant algun tipus de política?

94%

3% 3%

Cap Codi ètic amb
polítiques RSC

Estan fent Pla

Tenen accions o polítiques 
d'igualtat definides?
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En relació a les inversions realitzades recentment en qüestions d'economia circular, prop 
del 70% la cadena de valor va reconèixer que no ha realitzat inversions en aquesta 
matèria, mentre que les empreses que sí que les van fer, en un 13% van referir inversions 
baixes o no conèixer la informació. Així mateix, les empreses que no van realitzar accions 
en aquesta línia, en un 80% tampoc planifiquen fer-ho en els pròxims 2 anys. 
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A les empreses se les ha preguntat sobre seu grau d'acord i desacord respecte a les 
accions definides en el Pacte per a l'Economia circular. Les respostes estan tabulades de 
la següent manera: 

1. Molt d'acord 
2. Bastant d'acord 
3. D'acord 
4. Poc d'acord 
5. Gens d'acord 
6. Molt en desacord 

 

A Reduïm l'ús de recursos naturals no renovables en la mesura que sigui possible, 
utilitzant matèries primeres reutilitzades o reciclades. En cas de fer servir matèries 
primeres biològiques, assegurem que procedeixen de producció sostenible. 

La majoria de les empreses (78,4%) afirmen que estan entre bastant d'acord i molt 
d'acord amb l'acció de reduir l'ús de recursos naturals no renovables en la mesura que 
sigui possible. Un 21.6% va manifestar estar poc d'acord. 

 

  

21,62%

27,03% 27,03%

24,32%

Poc d'acord Bastant d'acord D'acord Molt d'acord

Reduïm l'ús de recursos naturals no renovables en la mesura que sigui possible, utilitzant 
matèries primeres reutilitzades o reciclades. En cas de fer servir matèries primeres biològiques, 

assegurem que procedeixen de producció sostenible.
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B Impulsem l'anàlisi del cicle de vida dels productes. Incorporem criteris d'ecodisseny, 
reduint la introducció de substàncies nocives en la seva fabricació, facilitant la 
reparabilitat dels béns produïts, perllongant-ne la vida útil i possibilitant-ne la 
valorització al final. 

Sobre l'acció d'impulsar l'anàlisi de vida dels productes, perllongant-ne la vida útil i 
possibilitant la valorització al final, el 27% no està d'acord, mentre que un altre 27% sí 
està d'acord. D'altra banda, més del 45% estan bastant i molt d'acord. 

 

  

10,81%

2,70%

13,51%

27,03%
24,32%

21,62%

Molt en desacord Gens d'acord Poc d'acord D'acord Bastant d'acord Molt d'acord

Impulsem l'anàlisi del cicle de vida dels productes. Incorporem criteris d'ecodisseny, reduint la 
introducció de substàncies nocives en la seva fabricació, facilitant la reparabilitat dels béns 

produïts, perllongant-ne la vida útil i possibilitant-ne la v
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C Garantim que l'energia consumida procedeix de fonts renovables, per exemple 
mitjançant certificats d'origen 100% renovable. 

El 54% de les empreses no està d'acord que es garanteixi que l'energia consumida 
procedeix de fonts renovables, mentre que el 46% restant està entre d'acord i molt 
d'acord.  
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27,0%

10,8%

21,6%

13,5%

Molt en desacord Gens d'acord Poc d'acord D'acord Bastant d'acord Molt d'acord

Garantim que l'energia consumida procedeix de fonts renovables, per exemple mitjançant 
certificats d'origen 100% renovable.
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D Prioritzem la reducció del consum d'aigua en tots els processos, i assegurem un 
tractament correcte per a la seva reutilització i devolució al medi ambient. 

E Minimitzem la generació de residus en la mesura del possible, fomentem la 
reutilització, en facilitem el reciclatge i n'afavorim la traçabilitat fins a la destinació 
final. 

Tanmateix, s'observa una major consciència ambiental en la priorització de la reducció 
del consum d'aigua en tots els processos, assegurant un tractament correcte per a la 
seva reutilització i devolució al medi ambient, on el 86,5% de les empreses està entre 
d'acord i molt d'acord.  

Per la seva banda, en matèria de reducció de residus, foment de la reutilització, facilitar 
el reciclatge gairebé el 92% entre d'acord i molt d'acord. 
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Prioritzem la reducció del consum d'aigua en tots els processos, i assegurem un tractament 
correcte per a la seva reutilització i devolució al medi ambient.
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final.
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F Promovem pautes que incrementen la innovació i l'eficiència global dels processos 
productius, mitjançant l'adopció de mesures com ara la utilització d'equips d'alt 
rendiment, l'ús de combustibles alternatius o la implantació de sistemes de gestió. 

G Promovem formes innovadores de consum sostenible, que inclouen productes i 
serveis sostenibles, així com l'ús d'infraestructures i serveis digitals que permetin 
optimitzar els processos i minimitzar els recursos. 

S'han emès valoracions molt diverses en aquestes accions. Les empreses, en un 67.6%, li 
assignen una importància intermèdia-alta a promoure pautes que incrementin la 
innovació i l’eficiència global dels processos productius. 

Respecte a promoure formes innovadores de consum sostenible, incloent productes i 
serveis sostenibles, així com l'ús d'infraestructures i serveis digitals que permetin 
optimitzar els processos i minimitzar els recursos, gairebé el 25% està poc, gens d'acord 
o molt en desacord. 
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Molt en desacord Gens d'acord Poc d'acord D'acord Bastant d'acord Molt d'acord
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Promovem formes innovadores de consum sostenible.
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H Promovem la transparència de la informació sobre les característiques dels béns i 
serveis, la durada i l'eficiència energètica, mitjançant l'ús de mesures com l'ús de 
l'ecoetiqueta.  

Cal destacar que en aquest apartat respecte a la transparència de la informació 
mitjançant l'ús de l'ecoetiqueta, la resposta ha estat heterogènia. Mentre un 35% de les 
empreses està entre molt en desacord i poc d'acord, el 32.4% està d'acord i l'última 
tercera part (32.4%), està entre bastant i molt d'acord. 
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béns i serveis, la durada i l'eficiència energètica, mitjançant l'ús de mesures 

com l'ús de l'ecoetiqueta.
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I Facilitem i promovem la creació de les vies adequades per facilitar l'intercanvi 
d'informació i la coordinació amb les administracions, la comunitat científica i 
tecnològica i els agents econòmics i socials, de manera que es creïn sinergies que 
afavoreixin la transició a un ecosistema circular. 

No se li assigna una valoració positiva a la facilitació i promoció de la creació de les vies 
adequades per facilitar l'intercanvi d'informació i la coordinació amb les administracions, 
la comunitat científica i tecnològica i els agents econòmics i socials, de manera que es 
creïn sinergies que afavoreixi la transició a un ecosistema circular.  

Més de la meitat de les empreses (54.05%), ha opinat que estan entre molt en desacord 
a poc d'acord en aquest punt. Només un 8,11% està molt d'acord. 
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tecnològica i els agents econòmics i socials
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J Difonem la importància de la transició des de l'economia lineal cap a una economia 
circular, fomentant la transparència dels processos, la conscienciació i la 
sensibilització de la ciutadania. 

Sobre l'acció de difondre la importància de la transició cap a una economia circular, 
fomentant la transparència dels processos, la conscienciació i la sensibilització de la 
ciutadania, es torna a comprovar una valoració intermèdia-negativa, doncs el 40,54% no 
està d'acord amb aquesta acció, mentre que el 32.43% està d'acord. Les empreses que 
han manifestat estar bastant o molt d’acord representen el 27%. 
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sensibilització de la ciutadania.
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A continuació es mostra a mode de resum i de forma agregada les respostes de les empreses sobre el seu grau d'acord i 
desacord amb les accions del Pacte per a l'economia circular. 

Es pot comprovar que les dues accions amb un major suport per part de les empreses són les de minimització de generació 
de residus i la priorització en la reducció del consum d'aigua. Les dues accions amb menys acord són garantir que l'energia 
consumida procedeix de fonts renovables i facilitar i promoure vies per facilitar l'intercanvi d'informació amb administracions 
i altres actors. 
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El 57% de les empreses ha implementat algun tipus d'acció d'eficiència energètica. Per 
segments, llevat d'alguna excepció, s'observa una dispersió generalitzada en el tipus 
d'empreses que les han implementat.  

Es destaca el sector HORECA entre les empreses que, tot i ser el més nombrós en la 
cadena de valor, no han implementat accions concretes amb un 88% de les empreses 
del sector, mentre que només un 13% d'empreses d'aquest segment sí que les ha 
implementat. El segment alimentació al detall i manufactureres són els que més han 
implementat accions d'eficiència energètica. 
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D'entre les accions més implementades per les empreses es destaquen el 
reemplaçament de lluminàries tradicionals per lluminària LED, ús d'energia solar, 
reemplaçament de vehicles i maquinària de menor consum, depuradora d'aigua i 
implementació de noves línies més eficients. 

 

 

En el cas de les empreses que no han implantat models o accions d'eficiència energètica, 
les raons per no fer-ho estan vinculades en bona part a raons econòmiques, manifestant 
més del 50% de les empreses que no és una prioritat en aquest moment.... La segona i 
tercera causa per la qual les empreses no han implementat aquest tipus d'accions té a 
veure amb qüestions d'infraestructura; més del 30%, afirma no haver pogut implementar 
accions d'eficiència energètica, com ara plaques fotovoltaiques per no comptar amb 
edifici propi o restriccions per col·locar plaques solars. A més, un 8% de les empreses 
reconeix no tenir coneixement sobre el tema i per aquest motiu no han implementat cap 
acció. 
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En relació a la gestió de residus, totes les empreses van afirmar separar els residus. En 
relació al tipus de gestió realitzada, el 77% de les empreses contracten un gestor de 
residus. El 13% de les empreses ven part o la totalitat dels seus residus per a la seva 
posterior reutilització, mentre que el 3% els dona i un altre 3% realitza reciclatge dels seus 
propis materials. 
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4.2.5 Implementació de models amb alimentació saludable 

En l'anàlisi s'ha estudiat si les empreses de la cadena de valor amb una incidència directa 
amb productes alimentaris (productors, indústries transformadores, venda, ...) treballen 
amb productes d'alimentació saludable. Quan parlem de productes d'alimentació 
saludable ens referim a aquells productes que no són ultraprocessats, baixos en sucres i 
sal, utilització d'ingredients sostenibles i ecològics... 

Més del 90% de les empreses de la cadena afirma tenir productes que es considerin dins 
de la gamma de productes saludables. D'aquestes, el 26% fa referència a fruites, mentre 
que el 19% afirma que tots els seus productes estan inclosos dins d'aquesta categoria. Un 
15% està compost per productes ecològics i un altre tant, per productes orgànics. També 
van fer esment a productes de km0 (especialment verdura) i en menor proporció, cuina 
baixa en greixos, productes de temporada i productes sense gluten. 
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No obstant això, malgrat l'alta autopercepció d'elaboració i venda de productes 
saludables, en ser consultats si disposen de certificats que ho avalin, la majoria (62%) va 
dir que no. El 35% sí que en té i un 4% els té de forma indirecta, per la certificació dels seus 
clients.  

 

D'altra banda, les empreses que sí disposen de certificats que avalen la producció 
d'aliments saludables, en la seva majoria corresponen al sector Manufacturera i Venda 
al detall. S'adverteix també que algunes empreses d'altres sectors com el primari i els 
sectors tenen algun tipus de certificacions. 
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Disposen de certificats que ho avalin (per segments)?
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4.2.6 Innovació a la cadena de valor 

El 53% de les empreses de la cadena de valor no es percep com una empresa innovadora. 
Entre elles es destaquen, amb un 17%, les empreses del segment HORECA i de la indústria 
manufacturera. Mentre que entre les que si s'identifiquen com a tal, s'ubiquen en 
percentatges més elevats empreses del segment venda al detall i HORECA també. 
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Entre les iniciatives d’innovació realitzades recentment les empreses destaquen en 
primer lloc la renovació d'equipament i maquinària. D'altra banda, afirmen que han 
innovat amb els seus productes i amb la implementació de nous materials. Destaquen 
també la innovació en serveis, ampliant els oferts tradicionalment. En menor mesura van 
fer esment d'innovació en processos i renovació d'instal·lacions. Finalment van comentar, 
també, haver participat en programes d'innovació, haver implementant nou model de 
negoci, la incorporació d'aliments saludables, accions relatives a la digitalització, haver 
participat en fires i formar part de diferents associacions de Km.0 

 

Malgrat l'alt percentatge (53%) d'empreses que no es perceben com a innovadores, quan 
van ser consultades sobre si tenen intensió d'innovar pròximament, el 27% va dir que no i 
la resta va respondre afirmativament. Així mateix, el 12% va assegurar innovar 
contínuament, i un altre tant va dir fer-ho a través del desenvolupament de nou 
productes, mentre que el 15% va manifestar ser reactiu a les necessitats del mercat. 
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D'entre les empreses que tenen intenció d'innovar, el 40% va destacar que ho faran amb 
nous productes, el 30% amb nova maquinària i el 20% en nous materials. Només el 10% va 
destacar la digitalització amb el desenvolupament d'apps per millorar els serveis.  

 

 

 

 

 

 

40%

30%

20%

10%

Nous productes Nova maquinària Nous materials Desenvolupament d'apps
per millorar serveis

En què teniu previst innovar?

Sí
58% No

42%

Tenen intenció d'innovar properament?
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4.3 Diagnosi en l'àmbit tecnològic de la cadena de valor agroalimentària al Baix 
Llobregat Nord 

4.3.1 Nivell tecnològic i Maduresa Digital de les empreses de la cadena de valor 

La transformació digital és un procés continu el qual ajuda a que les empreses siguin 
més productives i competitives en un mercat cada vegada més digital. 

El terme es va començar a utilitzar a finals del Segle XX i principis del XXI amb la irrupció 
d'Internet a les llars i empreses. Avui en dia, quan parlem de la Transformació Digital de 
les empreses anem un pas més enllà. Estem davant la quarta revolució tecnològica, les 
organitzacions i el món en general estan experimentant noves maneres de connectar-
se. 

Els principals desafiaments tecnològics als quals s'han d'enfrontar les organitzacions per 
aconseguir una veritable transformació digital, impliquen conèixer i implantar avenços 
com: Internet de les coses (IOT), Big Data, Intel·ligència Artificial i Ciberseguretat entre 
d'altres. 

Comprendre i aplicar aquestes tecnologies en la gestió empresarial comporta una sèrie 
de beneficis per a l'organització. Hi destaquem: 

 Redueix els riscos per l’automatització dels processos 
 Millora en la presa de decisions 
 Genera noves oportunitats de negoci 
 Augmenta la productivitat de l'empresa 
 Millora la experiència dels clients 
 Afavoreix el treball col·laboratiu 
 Promou la innovació 
 Descentralització del treball 

 

La cadena de valor agroalimentària al Baix Llobregat Nord es troba en un moment molt 
incipient de digitalització i només les grans empreses tenen un nivell òptim. 

A les empreses de la cadena de valor agroalimentària del Baix Llobregat Nord se les ha 
preguntat sobre quina importància pot tenir la digitalització sobre el seu negoci i la 
resposta ha estat molt variada.  

Més del 35% creu que li pot aportar alguns beneficis, però encara no l'ha aplicat al seu 
negoci, això sumat a un 5% que opina que no li aportaria grans beneficis, apuja un 40% 
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amb una baixa valoració respecte als beneficis de la digitalització. D'altra banda, prop 
del 29% té objectius concrets i dedica recursos, sumat a més del 10% que afirma que el 
seu negoci ja és digital. Al centre s’ubica una altra franja que representa el 20% restant, 
que opina que és important i que ja s’ha plantejat alguns objectius concrets. 

 

Prop del 40% de la cadena de valor creu conèixer les eines que s'utilitzen en el seu sector, 
mentre que gairebé un altre 29% afirma tenir una idea al respecte, però no estar 
degudament informat. Aquest grup correspon íntegrament a les empreses més petites, 
d'entre 1 i 10 persones treballadores. Aquestes empreses també copsen el grup que 
afirmen desconèixer quines eines poden fer servir, el qual representa un 9% del total 
d'empreses enquestades. D'altra banda, un 23% va afirmar estar al corrent de les noves 
tendències que podrien afectar al seu negoci.  

 

36,36%

28,79%

19,70%

10,61%

4,55%

Crec que pot aportar
alguns beneficis, però

encara no ho he aplicat al
meu negoci

Tinc objectius concrets i
dedico recursos per fer-

ho

És important i ja m'he
plantejat alguns objectius

concrets

El meu negoci ja és digital No crec que aporti grans
beneficis al negoci

Què en penses sobre la importància que la digitalització pot tenir sobre el 
teu negoci?
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Respecte a les empreses que afirmen desconèixer quines eines poden fer servir, cal 
destacar que totes corresponen als sectors d'Agricultura i Hostaleria. 

 

A la pregunta de si coneix què és la transformació digital, més del 75% de les empreses 
va contestar afirmativament. I davant la pregunta de quina importància creu que té la 
digitalització per a l'empresa, el 51.35% li assigna un valor major de 8 de 10, mentre que el 
25% de consideren que la importància d'afrontar la digitalització és inferior a un 6.  

D'altra banda, a la pregunta sobre quina importància pot tenir sobre el negoci, el 36% 
està convençut que pot aportar alguns beneficis, però encara no ho han aplicat al negoci. 
Gairebé la meitat de les empreses enquestades, consideren que és important i o bé 
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tenen objectius concrets i hi dediquen recursos o bé s'ho estan plantejant. Només un 10,61% 
ha contestat que el negoci ja és digital i un 4,55% no creu que aporti grans beneficis. 

En conseqüència, s'infereix que tot i haver un coneixement sobre la transformació digital 
i donar-li una importància elevada, les empreses veuen que hauran d'afrontar en un futur 
la transformació digital, però algunes, encara no ho veuen com un repte actual a enfocar.  

 

 

En general, el 56,8% de les empreses afirmen que "disposen de tecnologia que ajuda a la 
gestió eficaç d'algunes àrees concretes". D'altra banda, gairebé el 19% de les empreses 
van comentar "tenir tecnologia, però molts processos són ineficients i hi ha poques 
millores". D'altra banda, només 16 de cada 100 empreses ressalta que "la tecnologia està 
impulsant la transformació de la empreses amb millores continues". Finalment, cal 
destacar que un 8% de les empreses afirmaren que "no donen importància a la 
tecnologia".  
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Sí
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Sap què és la transformació digital?
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Aquesta resposta entra en conflicte quan aprofundim sobre la tecnologia que realment 
es fa servir. En la gran majoria de casos, les empreses petites, fan servir tecnologia bàsica 
per el funcionament del negoci, tant en Hosteleria com altres sector, sent per exemple 
l’ús de programes de comptabilitat o cobrament la principal eina tecnològica utilitzada.  

A nivell de xarxes fan un ús a nivell d'usuari i la majoria gestionen ells mateixos les xarxes, 
no fent una gestió professional de les mateixes (ja que en molts casos, verbalitzen que 
no tenen la formació adequada i que precisament necessiten formació de reforç). 

 

El punt anterior es veu reforçat 
amb la idea que només el 16% de 
la cadena creu que "la 
tecnologia està impulsant la 
transformació de l'empresa amb 
millores contínues i un 8% de les 
empreses afirmen "no donar-li 
importància a la tecnologia", en 
especial el sector agricultura, a 
on el 66,7% considera que la 
tecnologia no els aporta valor.  

 

A nivell intern de les empreses, consideren vital la utilització de tecnologia en diverses 
àrees, sent les següents les més esmentades: administració, comercial, atenció al client 
i màrqueting, assignant-los valors superiors al 50%. Mentre que RRHH és l'àrea on menys 
important es considera la tecnologia. 
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La cadena agroalimentària del territori es troba poc digitalitzada a nivell dels processos 
de negoci, ja que 57% va dir a penes estar introduint eines d'automatització de processos 
i que només una part dels processos (mínim 30%) estan automatitzats. Mentre que el 38% 
va afirmar no tenir processos automatitzats. Només el 5% de les empreses de la cadena 
afirma que tots els seus processos estan automatitzats. 

 

Del 38% de les empreses que afirmen que els processos no estan automatitzats, el 16% 
correspon al segment HORECA i el 14% al segment de Venda al detall.  
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En l'ús de les tecnologies, les empreses han destacat:  

 El 65% de les empreses enquestades utilitza la tecnologia principalment en la 
comunicació amb els clients.  

 54% de les empreses, la utilitza en promoció de productes i/o serveis, així com en 
venda dels productes i gestió d'estocs i/o magatzems.  

 Només el 30% de les empreses utilitza tecnologia en la producció i només un 14% 
ho fa en disseny dels productes. 

 
Nota: Les empreses podien marcar vàries respostes 

Per tant, tal i com es pot observar, la utilització de la tecnologia es centra principalment 
amb la relació amb els clients i amb els productes i no tant per cercar la millora interna.  
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Els principals canals digitals que utilitzen en el negoci són les xarxes socials i la pàgina 
web (més de la meitat va afirmar utilitzar xarxes socials i pàgina web). Mentre que 
gairebé el 20% no utilitza cap canal digital. 

 

Particularment, més concretament en el l'ús que se li donen als canals digitals, s'observa 
el següent: 

 Ús per promocionar el negoci, el 44% de les empreses, les utilitzen per oferir 
informació bàsica del seu negoci, mentre que un percentatge proper al 40% 
publica esdeveniments i notícies d'interès sobre el seu negoci i es comunica amb 
els seus clients. D'altra banda, un 14% va reconèixer no utilitzar cap canal digital per 
a aquestes finalitats.  
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 La funció de comunicació amb els clients és menor a la de promoció. El 41% 
analitza el comportament i les opinions dels clients per a millorar la seva 
experiència, mentre que el 17% ofereix serveis de post venda i atenció al client, el 
15% recull i analitza dades de les característiques generals dels clients i un 11% 
involucra els clients en el disseny de productes i/o serveis.  

 
 

 Respecte a les vendes de productes o serveis per mitjà dels canals digitals, menys 
del 40% té el seu catàleg de productes i/o serveis en algun d'aquests mitjans. 
Menys del 25% ofereix la possibilitat de realitzar comandes i/o reserves i pagar-los 
en línia. El 5% brinda la possibilitat de fer el seguiment de l'estat de les comandes 
per aquests mitjans, mentre que el 27% no utilitza cap d'aquests canals per vendre 
els seus productes. 

 

En definitiva, existeix un procés en desenvolupament d'eines que permeten millorar 
l’experiència de venda a distància a les empreses de la cadena de valor en el territori.  
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Per comunicar-se i col·laborar amb els seus clients, les empreses de la cadena disposen 
en més del 80% de correu electrònic o missatgeria instantània. El 18% a més, realitza 
videotrucades, i el 12% utilitza servidors compartits al núvol. El 12% de les empreses, afirma 
no utilitzar cap eina digital de comunicació. 

Aquests resultats coincideixen amb la importància que és formar en competències de 
comunicació i col·laboració, ja que és la única forma de que l'empresa pugui fer servir 
més eines de relació amb el client.  

 

 

En relació al nivell de coneixements digitals del personal de les empreses, el 60% ho 
considera adequat, encara que bàsic, mentre que prop del 20% no ho considera adequat 
i el 15% desconeix quin és el seu nivell. Només un 6% de les empreses considera que el seu 
personal té formació digital suficient.  
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El 59% de les empreses no realitza formació contínua vinculada a la digitalització, prop 
del 20% ho ha realitzat de manera puntual i el 15% ho està plantejant. Només el 6% el 
realitza de manera freqüent. Aquest fet entra en conflicte amb què més del 50% de les 
empreses considera que s'han de potenciar les competències i formacions digitals del 
seus treballadors, com es veurà més endavant, encara que no posen en marxa cap acció 
per fomentar-ho.  

 

El 15% de les empreses enquestades fomenta el teletreball i el 85% ressalta no poder 
aplicar-lo per la dinàmica pròpia de l'activitat (hostaleria, venda al detall, ...). Per tant es 
dificulta tenir talent de persones de fora del territori.  
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Un aspecte en què les empreses del territori si estan força digitalitzades és en dels mitjans 
de pagament, doncs més del 70% de les empreses utilitzen TPV (amb o sense 
contactless). El 45% rep pagaments també contra el pagament o mitjançant 
transferència i un 26% rep passarel·les de pagament (PayPal, Bizum o altres). 

 

No obstant aquesta dada, una bona part de les empreses encara té camí per potenciar 
l'adaptació dels seus productes i serveis al canal digital, doncs més del 36% afirma que 
el catàleg dels seus productes i serveis no s'adequa a la nova realitat digital, un 
percentatge que s'incrementa en els segments de sector primari i HORECA. Mentre que 
un altre gairebé 23% ha adaptat els seus productes i/o serveis mitjançant solucions 
digitals, apps, etc., un 18% assegura que els seus productes són a mida del client i més 
del 15% s'ha plantejat la necessitat d'adaptació. D'altra banda, només el 4% ha creat nous 
productes i serveis exclusius de naturalesa digital i el 3% només treballa amb productes 
i/o serveis digitals. 
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Respecte als dispositius i recursos més utilitzats en les empreses, el mòbil i/o la tablet 
ocupen el primer lloc, amb un percentatge proper al 75%, així mateix, més del 70% utilitza 
a més l'ordinador i gairebé un 8% compta amb altres com TPV, PDA i IoT. Cal ressaltar que 
un 15% afirma no utilitzar cap dispositiu a la seva empresa.  
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Pel que fa a la connectivitat, en gairebé el 60% dels casos tenen connexió a internet des 
de qualsevol lloc dins i fora de l'establiment. Mentre que prop del 35%, només es connecta 
a internet dins de l'establiment o oficina, el 5% ho fa només des del lloc de treball i 2% no 
té connexió a internet.  

 

No obstant això, 
prop del 95% va 
afirmar que la seva 
connexió a internet 
és suficient i el 5% 
restant va dir que és 
insuficient. 

 

En l'esfera de la seguretat informàtica, el 67% de les empreses compten amb antivirus i 
el 50% realitza còpies de seguretat i actualització de contrasenyes periòdicament. El 35% 
treballa amb mesures de seguretat establertes per a protecció de dades personals i el 
29% realitza, a més a més, actualitzacions de programari. 
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No

5%
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Com és la connexió a Internet del teu negoci?
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Un 12% de les empreses de la cadena de valor reconeix no prendre cap mesura per 
comptar amb seguretat informàtica a la seva empresa.  

 

Pel que fa a les eines digitals de gestió que utilitzen les empreses, les més utilitzades són: 
Eines ofimàtiques generals (Office, OpenOffice, Mac, ...) i Eines i programaris especialitzats 
de treball. Més del 36% de les empreses utilitza també e-Factura. Gairebé el 25% compta 
amb una Eina d'administració de processos i recursos – ERP i el 20% treballa amb una 
Eina de gestió de clients – CRM. D'altra banda, el 14% afirma no utilitzar cap eina digital. 

 

A mesura que es van afegint més serveis o tecnologies de gestió més elaborades, el 
seu ús va disminuint. Les empreses de la cadena utilitzen la tecnologia més bàsica per 

a la seva operativa.  
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Programari

Cap Altres
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Quines eines digitals de gestió de les següents són les que utilitzeu per el 
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Per a la comunicació i col·laboració amb proveïdors i altres agents de l'entorn, prop del 
90% utilitza Correu electrònic i/o Missatgeria instantània, sent-la eina més utilitzada. En 
una segona franja el 20% de les empreses afirma utilitzar Vídeo i Servidors al Núvol (Drive, 
Intranet). El 10% utilitza a més Aplicatius oficials (Institucions públiques) i un 6% un altre 
tipus d'eines.  

No obstant això, més del 9% no utilitza cap eina per a comunicació i col·laboració amb 
proveïdors. 

 

Particularment, van fer esment d’utilitzar les següents tecnologies principals: ERP, Internet 
i ofimàtica, Xarxes socials, CRM. 

 

88%

23% 18%
11% 6% 9%
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Respecte a quina tecnologia creuen que pot ser clau en el futur, el 65% de les empreses, 
considera que són les Plataformes de col·laboració i comunicació en línia. A certa 
distància, en segon i tercer lloc fan esment a la IoT (Internet of the Things) i el Big Data 
amb el 27% i 22% respectivament. Així mateix, només el 19% de les empreses enquestades 
li assigna importància a l'Automatització i virtualització de processos (robòtica, impressió 
3D, RPA, ...) i el 16% a la Intel·ligència Artificial. Una cadena de valor a on les empreses 
majoritàries són de contacte amb el consumidor final, aquestes prioritzen el 
desenvolupament futur tecnològic en allò que li permeti el contacte amb el client i arribar 
a un major base de potencials clients.  

 

Aquesta visió no permet prendre consciència, tal com s’ha comentat anteriorment, en 
buscar tecnologies que li permetin transformar el seu funcionament intern i millorar la 

seva gestió interna.  
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Artificial

Blockchain No ho se
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Tanmateix, les empreses detecten certes necessitats no cobertes a nivell tecnològic, on 
la digitalització és la necessitat més esmentada, seguida de l’automatització de dades i 
processos i el CRM. S'adverteix que un 14% reconeix no saber quines són les seves 
necessitats en l'àmbit tecnològic, mentre que el mateix percentatge afirma no tenir cap 
necessitat. 

 

La gestió de la informació que es fa dels clients no es troba digitalitzada i, en un alt 
percentatge, la informació del client es controla de manera manual i no 

automatitzada.  
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Necessitats no cobertes en l'àmbit de la tecnologia



 100  

 

El baix nivell tecnològic de la 
cadena, és percebut per les 
empreses que la composen, 
ja que més del 50% dels 
entrevistats considera que el 
seu personal no està 
degudament preparat per a 
l'ús de la tecnologia a 
l'empresa. 

 

 

Especialment, la necessitat formativa més ressaltada és en matèries de col·laboració i 
comunicació a través de les tecnologies digitals, amb un 68% d’empreses que ho 
assenyalen.  

El 46% de les empreses considera que necessiten formació en màrqueting digital, un 35% 
de la cadena en temes d'automatització de processos i un 30% en seguretat a internet. 
En menor mesura es fa esment a la formació en desenvolupament de continguts digitals 
i Informació i alfabetització de dades. 

 

68%
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38%

32%

22%

5%

Colaboració i comunicació a través de tecnologies
digitals
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NO
51%
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49%

Creieu que el vostre personal està degudament preparat 
per a l'ús de la tecnologia a la vostra empresa?
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Aquesta tendència en un ús baix de la tecnologia també es pot comprovar analitzant les 
inversions realitzades, on el 60% de les empreses diuen que les inversions que han fet en 
temes tecnològics representa no més del 10% de les seves inversions i en total, gairebé el 
90% de les empreses no han invertit més del 25% en aspectes tecnològics. Només el 5% 
reconeix una inversió superior al 50% en tecnologia. 

 

Continuant amb la diagnosi sobre digitalització de les empreses, en consultar-les si tenen 
programes de gestió (ERP), més del 82% va assegurar comptar amb algun. Indagats 
sobre quin sistema de gestió utilitzen, s'observa que la majoria utilitza Navision. També es 
van comentar A3 i Sage i altres menys coneguts o fets a mida per a l’empresa. També es 
fa esment al TPV com a eina de gestió de cobraments, en un 22%. 
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8,1%
5,4%

Quin percentatge de les inversions realitzades recentment a l'empresa 
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Els programes esmentats són utilitzats per les empreses, principalment per realitzar 
tasques de Comptabilitat i Facturació, Vendes, Gestió administrativa i control d’Estocs. En 
menor mesura, les empreses van esmentar utilitzar-los en Producció i magatzem, Gestió 
de projectes, contacte amb Proveïdors, Logística i Servei dels treballadors/es. 

 

Addicionalment, es va consultar a les empreses quines altres tecnologies fan servir a 
banda de l’ERP. Més del 40% va assenyalar diferents eines del paquet office, sobre tot l'ús 
d'Excel. Es va observar, a més, que prop del 20% de les respostes van comentar TPV com 
una altra eina. 

També es van fer esment entre les respostes, l’ús de correu electrònic, CRM, mesures de 
seguretat informàtica, Apps per a take a way, Optima suit, maquinària digitalitzada, 
Trusttrack (per les rutes) i Carta en QR. 
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Les empreses van manifestar diverses necessitats que els pot ajudar a créixer o ser més 
competitius. Aquestes es van agrupar per tema, identificant-se les següents. 

Les més esmentades van ser programa de gestió interna, plataforma per vendre, 
potenciar xarxes socials i digitalització de la producció. 

Tot i que en menor mesura, també es van comentar el Canvi de flota de vehicles, ample 
de banda, cobertura mòbil, PDAs pels venedors, nou dispositius vinculats a ERP (tauletes, 
gestió al núvol, lectors de codis de barra), BI i anàlisi de dades, millor ús Office, factura 
electrònica, ciberseguretat i Realitat virtual per a clients (showroom). 

S’observa que les empreses assenyalen com a necessitat millorar l’ús d’Office. Cal 
recordar que aquesta suit ofimàtica va ser comentada com una de les eines digitals més 
utilitzades. 

D'altra banda, el 10% dels enquestats va manifestar no tenir cap necessitat tecnològica. 
Es va observar que aquestes respostes van ser donades pel grup d'empreses més petites 
(1 a 50 treballadors). 
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Prop del 25% de les empreses encara no té presència a la web, aquest grup està compost 
per empreses principalment del sector venda al detall, seguides per HORECA i en menor 
proporció, empreses del sector primari. 

 

 

Les empreses que tenen presència a la web, principalment la utilitzen per tenir 
posicionament o brindar informació de l'empresa, mentre que en segon lloc esmenten 
l'E-commerce. Finalment, tot i que en menor mesura, també esmenten usar la web per 
mostrar els seus productes. 
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El 85% de les empreses utilitzen xarxes socials, el percentatge que no utilitza xarxes està 
representat pel grup d'empreses més petites (menys de 50 treballadors). Facebook i 
Instagram, les dues xarxes més utilitzades. En menor mesura, les empreses tenen 
presència també a Twitter, LinkedIn i YouTube. S'adverteix que les empreses que més 
utilitzen LinkedIn pertanyen al segment d'11 a 50 treballadors.  
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De les empreses que utilitzen xarxes socials, més del 50% la gestionen de forma no 
professional, normalment la gerència o algun familiar o amistat o algú de l’empresa que 
però que no té coneixements professionals de gestió de xarxes socials. Més del 30% té 
contractat un servei professional extern per a la gestió de les seves xarxes i el 14% en té 
una gestió professional interna. 

 

L’ús que les empreses fan de les xarxes socials són de 4 tipus: Publicitari, on publiquen 
ofertes, promocions, etc.; presència, que bàsicament és ser-hi present; informativa, a on 
publiquen els seus productes, o instal·lacions i Venda, per rebre comandes.  

De les empreses que fan ús de les xarxes socials, es destaca el publicitari en primer lloc, 
seguit la presència i ús informatiu per a clients. Finalment, s'utilitzen també per publicar 
el menú o catàleg de productes i per vendre productes. I destaca el baix nivell de venda 
electrònica actual dins de les empreses enquestades. 

 

53,57%
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28%
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En aquest mateix sentit, es va observar que només el 27% del total de les empreses diuen 
utilitzar plataformes de vendes online i un altre 12% reconeix fer-ho per WhatsApp, cosa 
que demostra la necessitat de realitzar la venda de forma virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novament, s'observa que la major necessitat de digitalització es troba entre les empreses 
més petites. 
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Així mateix, sobre la totalitat de les empreses que no utilitzen plataformes de vendes, la 
majoria d’elles pertanyen al sector HORECA, manufactureres i indústria auxiliar. 

 

Mentre que les empreses que sí que utilitzen plataformes de vendes, en la seva majoria 
utilitzen webs o aplicacions alienes, només l'11% compta amb web pròpia i un altre 11% 
utilitza tant webs de tercers com de pròpia. 
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4.3.1.1 Resultats del qüestionari Maduresa digital 

En la present diagnosi s’ha demanat a les empreses fer un qüestionari que mesuri la seva 
maduresa digital. Els resultats s’han ponderat de la següent manera: 

 0 a 2,5 nivell molt deficient.  
 2,6 a 5,0 nivell insuficient.  
 5,1 a 7,5 nivell suficient.  
 7,5 o més, nivell alt.  

 

Com a resultat de les preguntes formulades, s'han establert 6 nivells de maduresa en la 
transformació digital de les empreses, que han obtingut les següents puntuacions: 

 

S'observa que el nivell de digitalització de les empreses de la cadena de valor és molt 
baix. Aprofundint en aquests valors, s'observa que la puntuació en Organització i 
Productes i serveis, es troba en el nivell "molt deficient", en contraposició a les empreses, 
que van assolir el nivell immediatament superior "insuficient". Aquests dos aspectes de la 
digitalització empresarial amb qualificació tan baixa, estan vinculats com es va veure, a 
l'aplicació de tecnologia en l'operació de les empreses i en els processos de producció 
en general. 

Igualment, s’observa també que els resultats són considerablement superiors en 
empreses més grans que en les empreses més petites.  
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Es reforça la idea que les empreses més digitalitzades són les de més dimensions i, en 
conseqüència, s'està engrandint la bretxa digital.  
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Igualment, a nivell segmentat de la cadena de valor, s'observa una millor qualificació en les empreses d’Indústria auxiliar, 
essent els segments de Sector primari, Venda al detall i HORECA, els de puntuacions més baixes en totes les àrees avaluades. 

Com a conclusió, cal destacar que la part de la cadena més digitalitzada no és una part exclusiva seva, es tracta de la 
indústria auxiliar, que és l'única que ha obtingut una puntuació mitjana de 4,74 en gairebé totes les àrees avaluades.  
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En l’anàlisi de cada àrea en particular, s’observa que a cultura digital, les empreses dels 
segments Indústria auxiliar és l’única amb una puntuació superior a 5. Segueix el segment 
de Manufactureres molt a prop d’aquesta puntuació. 

Per segments, es pot observar que cap aconsegueix passar d’un nivell insuficient; Serveis 
especialitzats, matèries primeres, distribució a l’engròs i indústria auxiliar es troben en 
aquest nivell. Per sota, en un nivell molt deficient, es situen la resta de segments, 
destacant el nivell extremadament baix del Sector primari. 
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En l’àrea d’experiència del client, cap segment ha obtingut una puntuació igual o superior 
a 5. El segment d’Indústria auxiliar torna a ser el que obté millor puntuació seguit 
novament, amb certa distància del segment de Manufactureres. 
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En l’àrea Infraestructura, de forma molt similar a les àrees comentades anteriorment, la 
puntuació més alta l’obté el segment Infraestructura, amb un 5,2. Cal destacar la nota 
extremadament baixa que han obtingut Sector primari, Venda al detall i HORECA.  

El mateix passa amb la puntuació en Organització, tot i que cap segment arriba a una 
puntuació de 5.  
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En el darrer grup de competències avaluades, s'observa que en Processos, tots els 
segments obtenen una discreta millor puntuació, tot i que només Industria Auxiliar 
aconsegueix un 5.  

Finalment, en relació a Productes i Serveis, és l’àrea amb puntuacions més baixes. De 
forma general, tots els segments queden lluny d’un aprovat. 
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4.4 Diagnosi del talent a la cadena de valor agroalimentària al Baix Llobregat 
Nord 

4.4.1 Perfil i situació del talent a la cadena de valor 

La franja etària més representada és la que es troba entre els 45 i 54 anys, seguida per 
la de 35 a 44 anys, és a dir que es tracta de persones en plena edat productiva. EL segon 
grup de representació està integrat per persones d'entre 55 i 64 anys en un 15% i persones 
d'entre 25 i 34 anys en un 11%. Mentre que els joves d'entre 16 i 24 tenen una representació 
del 6% sobre el total de la mostra. 

 

Respecte al nivell d'estudis, s'observa que la majoria de les persones ha assolit el nivell 
Batxiller o Formació professional (37%) i en segon lloc, hi ha un 24% de graduats en ESO. 
Mentre que en la següent franja, s’ubiquen les persones que només han obtingut un 
certificat escolar i els qui compten amb un grau universitari, màster o doctorat, ambdós 
representant un 14% de la mostra. Finalment, hi ha un 7% i només un 1% sense estudis.  
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El 68% de les persones 
enquestades, es troba 
actualment en recerca 
activa de feina, mentre 
que l'altre 32% està 
treballant.  

 

 

El personal que treballa en la 
cadena de valor té, en un gran 
marge (26%) estudis universitaris 
o superiors, mentre que el 34% 
disposa de formació 
professional o batxillerat. Només 
el 6% dels treballadors de la 
cadena de valor disposen del 
certificat escolar.  

 

Els treballadors de la cadena de 
valor que estan en actiu, en un 60% 
corresponen a persones entre 35 i 54 
anys. Només el 20% de la plantilla és 
menor de 34 anys i només el 6% és 
menor de 24 anys.  

 

 

 

 

En un futur a llarg termini, la cadena pot tenir problemes per trobar personal, ja que 
només el 20% de la plantilla és menor de 34 anys. 
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A aquesta dada, cal afegir una qüestió que es pot identificar com una dificultat futura 
afegida; dels pocs joves, d’entre 16 i 34 anys que es poden incorporar a la cadena, el nivell 
d’estudis principal és Batxillerat, certificat escolar i ESO. 

La cadena no està atraient personal jove qualificat. 

 

En relació a les persones en atur, podem observar que la majoria de persones en atur té 
o un graduat en ESO o Batxiller/FP, amb un 62% de representació que augmenta fins el 
80% si s’afegeixen les persones amb certificat escolar. Només el 14% de les persones 
disposa de formació universitària.  
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A aquesta circumstància, cal afegir que, el grup principal de persones en atur del territori 
té més de 45 anys, amb una representació del 58%. A això cal afegir que precisament és 
la franja d'edat amb menys formació i, que per tant, és la que més necessitats de 
formació requereix (el 46% dels aturats del territori són majors de 45 anys i amb una 
formació màxima de formació professional o batxillerat).  
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La cadena de valor agroalimentària al Baix Llobregat Nord està definida, com s’ha vist, 
per una majoria d’empreses dels segments Venda al detall i HORECA. Aquest aspecte fa 
que els perfils professionals majoritaris estiguin relacionats amb les vendes.  

El 34% de les empreses afirma que aquets són els perfils més habituals en els seus 
negocis. Seguidament, el perfil més habitual és el de tècnic i/o especialista i, en similar 
proporció, el personal d'administració i gestió i personal de magatzem, amb un 19, 16 i 15% 
successivament.  

Cal ressaltar que només un 4% dels perfils més habituals corresponen a personal 
informàtic. 

El personal de magatzem representa més del 15% i prop del 5% està conformat per 
personal informàtic. Mentre que el 4% restant es correspon amb personal investigador i 
altres perfils. 
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Com s’ha comentat, aquesta distribució encaixa perfectament amb l'estructura 
empresarial existent en la cadena de valor dintre del territori, ja que, degut a que la gran 
majoria d'empreses són dels segments HORECA i Venda al detall (representen més del 
77% del teixit empresarial), els llocs de treball que més genera la cadena en el territori són 
de vendes.  

En les entrevistes realitzades, el 76% de les empreses entrevistades han verbalitzat la 
necessitat de trobar personal amb competències adequades per atenció client i vendes. 
Més concretament, els perfils més demandats en el moment de l'estudi són cambrers i 
auxiliars de cuina per a HORECA. També es fa esment, en d'altres segments i de forma 
reiterada els llocs de comercials i venedors, els administratius i personal per a collita. 

En contraprestació, els llocs de treball tècnics o especialitzats (inclosos els llocs de feina 
d'operaris) són generats per totes les empreses de tota la cadena, independentment del 
segment. 

Tot i que en menor proporció, les empreses van assenyalar llocs de repartidors, I+D, 
cuiners, gestió e-commerce, logística, producció i mecànics. 
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El perfil de cambrer no només és el més necessitat per la cadena de valor, sinó que 
també és el perfil més difícil de cobrir. En aquest sentit, cal destacar que el 13% de les 
empreses que recerquen el perfil de cambrer/a fan èmfasi en la dificultat per cobrir 
aquest lloc per homes, donant compte que busquen aquesta condició en la selecció. 

 

En segon lloc, es destaquen els llocs d'oficis especialitzats, fent esment als vinculats amb 
la carnisseria, peixateria, tallador amb serra, carretoners, etc. 

El personal de cuina i els comercials es troben també entre els perfils més difícils de cobrir. 
Encara que en menor percentatge, també fan esment a pastissers, administratius (gestió 
de cobraments, màrqueting), personal per collita i tècnics I+D. 

En conseqüència, la cadena de valor necessita cobrir els següents perfils:  

 Àrea comercial i àrea logística-administrativa 
 Comptabilitat 
 Cuina i Sala, Ventes i operaris de manipulació d’aliments, Cambrer/a de sala de 

restaurant 
 KAM i comprador/es de matèries primes 
 Especialista obrador xarcuteria, Frigorista, Muntador de màquines de cafè 
 Operaris de fàbrica 
 Qualitat, APPCC, organització del treball a l'obrador, i treball directe a l'obrador 
 Projectistes i Mecànics/muntadors especialitzats 
 Tècnic I+D, operari producció, tècnic medi ambient 
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Respecte als coneixements específics, cal destacar l'atenció al client, en clara línia amb 
les dades expressades anteriorment. En segon lloc, formació especialitzada en cuina i 
pastisseria. 

 

Val a dir que, en aquesta àrea de coneixements bàsics necessaris, tot i no tractar-se 
exactament d'aquests, les empreses han aprofitat per fer esment a les ganes, la 
motivació i l'actitud com elements bàsics per començar a treballar. 
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D’altra banda, entre les dificultats per trobar professionals, les empreses fan esment 
principalment a:  

 La poca experiència.  
 La poca atracció motivadora del sector als treballadors.  
 Hi ha poca oferta de candidats per cobrir els llocs de treball.  
 Personal amb poca formació.  
 Alta rotació de personal.  
 Recerca de salaris més elevats en l’oferta d’altres cadenes de valor.  
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Consultats sobre formació contínua, més del 40% de les empreses enquestades va 
indicar que menys del 20% de la seva plantilla ha ampliat la seva formació amb accions 
específiques a les necessitats del seu sector i/o de la seva empresa, i més del 60% menys 
del 40%. Mentre que, a l'altre extrem, només el 14% va esmentar que un alt percentatge 
dels seus treballadors van realitzar formacions específiques. Cal ressaltar també que un 
11% afirma que ningú ha rebut formació específica.  

 

 

De les empreses de la cadena que consideren que el seu personal hauria d'ampliar la 
seva formació, el 25% consideren que hauria de ser en noves tecnologies (amb temes 
enfocats a la digitalització), igual percentatge en competències transversals (treball en 
equip, lideratge, gestió del temps, comunicació...).  

Amb menor incidència, es pensa que les formacions més necessàries haurien de ser les 
vinculades a temes de qualitat i coneixement tècnic (el 15% de les empreses consideren 
que els seus treballadors haurien de rebre formació en aquest aspecte).  

41%
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Menys del 20% Entre el 21% i el 40% Entre el 41% i el 60% Més del 80% Ningú

Percentatge de la plantilla ha ampliat la seva formació amb accions 
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Igualment, van identificar com a competències claus en el futur, les tecnològiques, 
comercials (negociació, tècniques de venda) i relacionals (treball en equip, comunicació, 
gestió emocional). Deixant relegades les de coneixement tècnic a un 15%. 

 

Aquest resultat entra en conflicte directe amb el fet que les empreses consideren que un 
dels seus punts febles és l'ús de les tecnologies, tal com es va veure en el apartat "Model 
de negoci".  

Les empreses consideren que en un futur les competències tecnològiques seran clau, 
però ho veuen a llarg termini i no com una realitat actual.  
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En la mateixa línia, es va consultar si el personal està degudament format en l'ús de les 
tecnologies digitals, a la qual cosa un 53% va respondre negativament. Aquestes 
empreses estan representades en la seva majoria pel segment més petit, és a dir, 
empreses d'entre 0 a 10 anys. 

 

Es pot comprovar que en el cas de les empreses més grans, el 100% afirma que el seu 
personal està degudament preparada per a l’ús de la tecnologia a la seva empresa. No 
obstant, això, entre les empreses compreses entre 51 i 250 persones treballadores, totes 
han afirmat que no és així. Entre mig, es troben les empreses més petites que afirmen 
que només una part de la plantilla està degudament preparada.  
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Per segments, les empreses fabricants opinen que el seu personal està degudament 
preparat, mentre que les empreses de matèries primeres opinen el contrari. Al segment, 
el 75% opina que no, mentre que el 75% de les empreses de Venda al detall i Indústria 
auxiliar opina que sí ho estan. Les empreses de Distribució a l’engròs i les manufactureres 
estan més dividides.  

 

Respecte a la formació, el 64% de les empreses consultades ha manifestat que el 
personal ha rebut formació en l’últim any. Cal ressaltar que gairebé 4 de 10 empreses 
afirma que el seu personal no hagi rebut cap formació durant l’últim any. 

 

Pel que fa a les empreses que no van capacitar el seu personal recentment, s’observa 
que totes responen a les empreses més petites. 

45%

75% 75%

50%

25%

100%

0%

55%

25% 25%

50%

75%

0%

100%

Distribució a
l'engrós

Venda al detall Indústria auxiliar Manufactureres HORECA Fabricants Matèries
primeres

Creieu que el vostre personal està degudament preparat per a l'ús de la tecnologia 
a la vostra empresa?

SI NO

64% 36%

El personal ha rebut formació en l'últim 
any?

Sí

No

24%

12%

64%

0-10 11-50

No Sí

El personal ha rebut formació en l'últim 
any?



 129  

Les empreses que sí que van brindar formació als seus treballadors en l'últim any, van 
manifestar haver-ho fet en els temes de: 

 tecnologia (MS Office, xarxes socials, ERP),  
 competències transversals (treball en equip, atenció al client) i  
 formacions tècniques i normatives (manipulació aliments, seguretat i igualtat, 

maridatge, maquinària).  

Davant la consulta de quines són les seves necessitats formatives vinculades amb 
tecnologia, la majoria va afirmar: Xarxes socials, posicionament web i venda online. En 
segon lloc, van fer esment a la millora les competències digitals, alfabetització i 
sensibilització tecnològica. En menys significació, es van apuntar temes vinculats a taules 
dinàmiques (Excel), ús de dispositius i digitalització de la producció i maquinària. 

Igualment, s’adverteix que el 24% manifesta que el seu personal no té necessitats 
formatives vinculades amb la tecnologia. Novament aquestes respostes, provenen de les 
empreses més petites. 
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Pel que fa a les necessitats formatives transversals, es van identificar com les més 
esmentades, les vinculades amb cuina, manipulació d’aliments i atenció al client. Es van 
repetir també, formacions relatives a vendes i lideratge. Es va observar també entre les 
més esmentades, una necessitat vinculada amb la tecnologia (coneixement d'ERP i 
funcionament de tablets).  

 Potenciar tècniques de venda i atenció al client 
 Temes de collita i poda. Formació en temes de fitosanitaris 
 En temes de manipulació d'aliments i enologia.  
 En temes d'assessorament en temes ecològics i aconseguir certificat ecològic 
 Atenció al client i servei de taula 
 Relacionades amb fitosanitaris 
 Atenció al client, gestió incidències, coneixement ERP, funcionament tablet, 

carretoner, gestió magatzem, carnet per conduir 
 Atenció al client i manipulació d'aliments 
 Atenció al client, embolicar productes 
 Atenció al client 
 Saber fer pla estratègic de futur i com implementar-lo 
 Lideratge, atenció client, tècniques comercials, carretoner 
 RRLL, noves màquines, enologia 
 Lideratge, gestió empresarial 
 Anglès 
 Tècniques de venda 
 Lideratge 
 Gestió administrativa (factures,…) 
 Competències, carretoners 
 Atenció al client, cuina 
 Anglès, negociació 

 

Es destaca un percentatge important 
(15%) que reconeix tenir necessitats 
formatives, però no pot identificar-les. 
Finalment es ressalta que el 5% de les 
empreses enquestades diu no tenir 
necessitats formatives de cap tipus. 
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4.4.2 Competències digitals 

Es va diagnosticar el nivell de competències digitals de la població del Baix Llobregat 
Nord, amb un qüestionari basat en el Marc europeu de competències digitals DIGCOMP.  

A través d'una sèrie de preguntes tipus test que, després d'identificar i sistematitzar les 
competències digitals, es va identificar el nivell de coneixement sobre les mateixes per 
part de les persones que van respondre el qüestionari. 

El Marc de Competències Digitals per a la Ciutadania de la Unió Europea (també conegut 
com a DigComp), determina les noves capacitats i competències digitals necessàries en 
el món laboral, el desenvolupament personal i la inclusió social. El DigComp ha estat 
desenvolupat pel Centre Comú d'Investigacions (JRC) de la Comissió Europea, com a 
resultat del projecte encarregat per les Direccions Generals d'Educació i Cultura 
juntament amb la d'Ocupació.  

Hi ha cinc àrees de competències, integrades cadascuna d'elles amb un nombre 
variable d'entre 3 i 6, fent un total de 21 competències. 

Hi ha definits vuit nivells competencials, els quals han estat definits a través de resultats 
de l’aprenentatge, fent servir verbs didàctics de la taxonomia de Bloom (d’acord amb el 
domini cognitiu) i inspirats per l’estructura i el vocabulari del Marc Europeu de Qualificació 
(European Qualifications Framework – EGF). A més, la descripció de cada nivell conté 
coneixements, habilitats i actituds definides per descriptores a cada nivell i a cada 
competència.  

Les àrees competencials i les seves competències són: 

1. Informació i alfabetització digital 
1.1. Navegar, cercar i filtrar dades, informació i continguts digitals 
1.2. Avaluar dades, informació i continguts digitals  
1.3. Gestió de dades, informació i continguts digitals 

 
2. Comunicació i col·laboració en línia 

2.1. Interactuar a través de tecnologies digitals 
2.2. Compartir mitjançant tecnologies digitals 
2.3. Participació ciutadana a través de les tecnologies digitals 
2.4. Col·laboració a través de les tecnologies digitals 
2.5. Comportament a la xarxa 
2.6. Gestió de la identitat digital 
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3. Creació de continguts digitals 
3.1. Desenvolupament de continguts 
3.2. Integració i reelaboració de contingut digital 
3.3. Drets d'autor (copyright) i llicències de propietat intel·lectual 
3.4. Programació 

 
4. Seguretat a la xarxa 

4.1. Protecció de dispositius 
4.2. Protecció de dades personals i privadesa 
4.3. Protecció de la salut i del benestar 
4.4. Protecció mediambiental 

 
5. Resolució de problemes 

5.1. Resolució de problemes tècnics 
5.2. Identificació de necessitats i respostes tecnològiques 
5.3. Ús creatiu de la tecnologia digital 
5.4. Identificar llacunes a les competències digitals 
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Els vuit nivells d’aptitud per a cadascuna de les 21 competències està estructurat de la manera següent: 

Principals claus que caracteritzen els nivells d’aptitud. 

Nivells Complexitat de les tasques Autonomia 
Domini 
cognitiu 

Bàsic 
1 Tasques senzilles Amb assistència Recordar 

2 Tasques senzilles Autònom amb assistència puntual Recordar 

Intermedi 

3 
Tasques ben definides i rutinàries i 
problemes relativament senzills. 

Per mi mateix/a Entendre 

4 
Tasques i problemes no rutinaris encara que 
ben definits 

Independent i adaptada a les meves 
necessitats 

Comprendre 

Avançat 

5 Diferents tasques i problemes. Assistència a altres Aplicar 

6 Tasques més complicades. 
Capaç d’adaptar-se a altres en contextos 
complexos 

Avaluar 

Altament 
especialitzat 

7 
Resoldre problemes complexos amb poca 
definició. 

Integrat per contribuir en la pràctica 
professional i en l’assistència a altres 

Crear 

8 
Resoldre problemes complexos amb la 
interacció de diversos factors. 

Proposar noves idees i processos en el sector Crear 
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La suma de les puntuacions de cada competència s'ha ponderat en base a 10 per tenir 
una puntuació d'1 a 10, de mode que l'avaluació final queda de la següent manera:  

 

 

 

Respecte als resultats obtinguts pels participants, s'observa que la mitjana general 
assolida, sobre les diferents àrees de competències digitals, és de 2,28 sobre 10. Això 
representa un nivell DigComp2 BÀSIC 2, tot i que amb un valor proper a l'inici del següent 
nivell (INTERMEDI 3). Això implica que el ciutadà mitjà pot recordar i dur a terme una tasca 
simple amb l’ajut d’algú amb competències digitals de forma puntual. 

En particular, ingressant a cadascuna de les àrees competencials avaluades, s’observen 
millors resultats en Informació, Seguretat i Resolució, trobant-se aquestes tres 
competències per sobre de la mitjana i ubicant-se individualment en el nivell INTERMEDI 
3. D’altra banda, s'observa una puntuació molt baixa en la competència Continguts amb 
un escaig 1,5.  

 

Des d’un punt de vista poblacional global, el nivell de competències digitals es baix i, 
clarament millorable, no arribant a un nivell Intermedi i d'autonomia suficient.  

Nivell bàsic 

1,00 - 2,5 

Nivell intermedi 

2,51 - 5,00 

Nivell avançat 

5,01 - 7,50 

Nivell altament 
especialitzat 

7,51 - 10,00 
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Aquesta mateixa tendència s’observa en classificar les respostes de persones que es 
troben actualment treballant i persones en recerca activa de feina, mantenint la corba 
dels resultats globals, encara que amb qualificacions de mitjana un punt superior en el 
primer grup respecte al segon. 

 

 

 

  

2,90

2,04

1,53

2,67
2,28

Competències generals

Informació Comunicació Continguts Seguretat Resolució

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Informacio Comunicacio Continguts Seguretat Resolucio

Nivells competències digitals. Atur i en Actiu

Actius Aturats
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Hem de destacar, que les necessitats de desenvolupament competencial no es veuen 
influenciades per les franges d'edat i, tot i que sí que hi ha canvis en alguna competència, 
es pot observar que de forma general, hi ha un nivell competencial similar, alhora que 
deficitari.  

Si destaquem les diferències per franja, en el grup de menor edat, existeix una marcada 
diferència entre les àrees Informació i les altres, comptant les persones joves amb una 
qualificació propera a 4 punts en aquesta àrea de competències, essent aquesta la 
qualificació més alta obtinguda per grups d’edat. No obstant això, aquest mateix grup, 
va obtenir la menor qualificació entre les diferents franges d’edat avaluades en l’àrea de 
Comunicació. 

D’altra banda, s’observa una corba similar entre els grups etaris intermedis, és a dir, les 
persones de 25-34, 35-44 i 45-54, tot i que amb diferents puntuacions. En els tres casos, 
l’àrea de competència Continguts, és la que menor qualificació va obtenir, amb un escàs 
1,28 entre les persones de 45 a 54 anys.  

Es destaca una puntuació per sobre de la mitjana en gairebé totes franges (llevat de la 
de major edat) en l'àrea de competència Informació i en les dues franges de major edat, 
una qualificació per sota de la mitjana en les de Resolució i Continguts. 

 

 

 

3,7
3,4 3,4

2,5
2,2

1,4

2,4

2,0 2,0
2,22,1 2,2

1,7

1,3
1,1

2,6

3,0

2,6
2,5

3,0

2,4

3,1

2,3 2,3

1,7

2,4

2,8

2,4
2,1 2,1

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Competències per franja d'edat

Informacio Comunicacio Continguts Seguretat Resolucio Promig competències
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Analitzant els resultats en relació al nivell de formació dels enquestats, s’observa que en 
general les persones que han assolit un major nivell d’estudis, van obtenir millors 
qualificacions en gairebé totes les competències. 

S’adverteix que els graduats universitaris o amb formació de postgrau, són els únics 
grups que van obtenir una qualificació superior a dos punts en totes les àrees de 
competències, obtenint una mitjana per nivell d’estudi de 3,1 el que equival a un nivell 
d’INTERMEDI B1. Els segueixen en qualificació, el grup de Diplomats, amb una qualificació 
general de 2,7, i es va desplegar en aquest sector, la baixa qualificació obtinguda en 
l’àrea de competències Continguts. Una corba molt similar, encara que amb menor 
puntuació mostra el grup amb formació en Batxillerat o Formació professional, obtenint 
una qualificació superior a la mitjana, només en Informació i en Seguretat. Mentre que 
els graduats en E.S.O. van obtenir qualificacions per sota de la mitjana, excepte en 
Informació i en Seguretat, que com s’ha vist, són les competències amb major 
qualificació en els resultats globals. Les persones que només s'han obtingut certificat 
escolar van obtenir una mitjana d'1,8 i finalment les persones sense estudis que van 
participar de l'enquesta van obtenir les qualificacions més baixes en totes les àrees de 
competències avaluades. 

En definitiva, podem veure una alta correlació entre el nivell d'estudis i les competències 
digitals que, encara que tenen un nivell Baix e (3 sobre 10) els doctorats, la cosa es 
complica amb persones amb menor nivell d'estudis.  

 

1,7

2,8
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1,7
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1,7
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3,3
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5 Conclusions 

Com a primera conclusió i abans d’abordar les conclusions generals sobre la diagnosi i 
el Pla d’acció, es vol fer una reflexió sobre la importància del caràcter supramunicipal de 
la Tecnoalimentària i la necessitat primera de continuar treballant en aquesta línia. 

5.1 Supramunicipalitat 

Actualment, en els sis municipis que s’ha analitzat en aquesta diagnosi, les competències 
de promoció econòmica i ocupació estan repartides i gestionades pels propis 
ajuntaments. Aquest projecte Tecnoalimentària, s’ha treballat des d’una visió 
supramunicipal amb cadascun dels ajuntaments participants. Aquesta situació i forma 
de treballar ha estat molt positiva i productiva, gràcies a l’esforç de totes les tècniques i 
tècnics que han participat. No obstant, també hi ha hagut barreres i dificultats que s’han 
pogut salvar gràcies a la implicació i dedicació de totes les tècniques i tècnics. Aquestes 
dificultats han estat principalment en la coordinació d’agendes dels sis ajuntaments, 
disponibilitats d’àrees per executar accions, etc.  

És per això que es proposa treballar des de l’inici el concepte de supramunicipalitat anant 
un pas més enllà, tant en els serveis com en les àrees de treball. Es proposa crear un ens 
supramunicipal de treball específic que coordini els ajuntaments implicats i que lideri el 
projecte. Les Regidories de cada Ajuntament estarien directament implicades en les 
decisions per planificar, plantejar estratègies i projectes conjunts així com per a garantir 
la correcte coordinació global del projecte. 

Aquest ens ha de ser el que aglutini i gestioni els recursos, orientant als ajuntaments que 
formen part del projecte en la promoció econòmica de la cadena de valor 
agroalimentària, en el marc de la Tecnoalimentària. Els respectius ajuntaments hauran 
de posar-se d’acord i fer coincidir un seguit d’iniciatives com ara el desenvolupament de 
línies d’actuació estratègiques i transversals. Però cal tenir en consideració que, els 
empresaris i les empresàries, els directius i les directives dels municipis, han de ser també 
els protagonistes del procés, de la mateixa manera que ho són els representants polítics.  

Amb la creació d’aquest nou ens de Promoció Econòmica supramunicipal de la cadena 
de valor agroalimentària, s’hauria d’encetar una fórmula de coparticipació en la definició 
d’objectius i en la presa de decisions. Cal tenir en consideració els avantatges que 
suposa una gestió supramunicipal concentrada en un sol òrgan que lideri les accions i 
serveis: 

 Més adaptació a les preferències locals (més coneixement necessitats). 
 Millor “accountability” (rendiment de comptes) i impacte al territori. 
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 Innovació en el disseny d’activitats i serveis, ja que s’adapten a les necessitats reals 
del territori. 

 Existència d’economies d’escala: Permet aprofitar els avantatges d’un canvi 
d’escala administrativa. 

 Beneficis d’una administració més professionalitzada i amb més coneixement en 
temes concrets, el que permet oferir serveis de més qualitat a les empreses i als 
ciutadans. 

5.2 Model de negoci 

Cal ressaltar que la recollida de dades i d’informació d’aquesta diagnosi i que ha 
motivat les següents conclusions, s’ha realitzat abans de la conjuntura actual 

d’augment significatiu dels preus amb la derivada d’inflació corresponent. 

Podem destacar tres aspectes principals de la cadena de valor agroalimentària al Baix 
Llobregat nord: 

 D'una banda, que la immensa majoria de les empreses que conformen aquesta 
cadena tenen menys de 50 persones treballadores, concretament el 71% de les 
empreses tenen menys de 10 treballadors i en un 92% les empreses tenen menys 
de 50.  

 D'altra banda, és una cadena de valor què està composta principalment per 
empreses que s'ubiquen al final de la mateixa, és a dir, empreses del segment 
HORECA i del segment Venda al detall. Més del 77% de les empreses de la cadena 
de valor s'ubiquen en aquests dos segments.  

 Finalment, també destacar que es tracta d'una cadena de valor en què la franja 
de facturació de la majoria d'empreses no supera el milió d'euros per empresa.  

Cal destacar que tot i ser una cadena de valor on predomina l'empresa petita, existeix 
una base consolidada de gran empresa amb més de 101 persones treballadores, la 
qual cosa permet disposar d'un teixit amb més d'un 5% d’empreses que es poden 

considerar tractores. 

Aquesta situació ens porta a vàries conclusions importants sobre les característiques de 
la cadena de valor i el seu grau de competitivitat i generació de riquesa i treball: 

La cadena de valor alimentària al Baix Llobregat nord és una cadena de valor que no 
genera nova riquesa al territori, sinó que la fa transitar de forma interna. El fet de ser una 
cadena de valor concentrada en el sector serveis, no facilita l'entrada de nova riquesa 
d'empreses o de persones de fora del territori com si succeiria si la cadena tingués un 
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major caràcter industrial. Gairebé la meitat de les empreses té un abast geogràfic local 
o comarcal, és a dir, que els seus clients són o bé del municipi o bé de la comarca.  

Les dades suggereixen que la cadena de valor agroalimentària al Baix Llobregat Nord 
està suportada en la seva majoria per empreses de consum, les quals tenen poca 

capacitat de generar riquesa al territori pel seu abast geogràfic, que en la majoria dels 
casos és local o comarcal. 

La majoria d’empreses que preveuen créixer properament esperen fer-ho per recuperar 
el que han perdut durant la crisi de la pandèmia, per tant no s’espera una situació de 
creixement orgànic sinó de recuperació. Tot i així, un terç de les empreses preveu 
mantenir-se i, per tant, no créixer. Es pot concloure que la cadena de valor està 
estancada a nivell de creixement. Tot i que aquesta circumstància es dona a diversos 
segments i grandàries d’empreses, la realitat és que novament, els segments més 
afectats per aquesta situació són HORECA, alhora que les indústries manufactureres. 
HORECA és, a més, el segment que més preveu no créixer sinó mantenir-se, mentre que 
el segment Venda al detall és el que més preveu baixar.  

No s’espera una situació de creixement orgànic sinó de recuperació del que s’ha 
perdut durant la pandèmia de la COVID-19. Les empreses més petites necessiten una 
major concentració d’ajudes i assessorament per tal de dinamitzar els seus negocis, 

generar nous models i aconseguir una millora en la digitalització per tal de fer-se més 
competitives. 

Mentre que les empreses grans manifesten una millor situació tecnològica i digital, la 
capacitat de digitalització de les petites també és menor, degut als mateixos motius 
comentats en el punt anterior: Falta de recursos econòmics i falta de coneixement, en 
aquest cas, sobre aspectes de digitalització de negoci. En aquest sentit, vàries empreses 
han manifestat que disposar d'un TPV forma part de la digitalització i per tant les 
inversions en digitalització o tecnologia es basen, principalment, en els processos de 
venda, com el cobrament i no tant en digitalització de processos o de gestió del negoci. 
Les empreses menys digitalitzades del territori són les més petites. Aquest fet, que no es 
dona en les empreses mitjanes i grans, genera una bretxa digital molt gran entre 
empreses mitjanes-grans i petites, i conseqüentment menys oportunitats futures de 
creixement i de competitivitat per a aquestes últimes. Les empreses petites són 
conscients d'aquest fet i troben que la digitalització és un aspecte molt important però 
no urgent ni prioritari, en part com ja s’ha comentat, per la falta de recursos econòmics. 



 145  

Els segments d’HORECA i venda al detall (on es concentren les empreses més petites) 
esdevenen els segments menys professionalitzats, amb més resistències a la 

digitalització i una menor capacitat de visió en la gestió del negoci. 

És important treballar amb les empreses per prendre consciència de la importància de 
la digitalització per als seus negocis.  

Respecte a les empreses que representen les activitats productives (sector primari, 
matèries primeres, manufactureres i fabricants), les empreses del sector primari 
representen un percentatge molt petit de la cadena de valor i estan atomitzades en 2 
municipis del territori, principalment, Collbató i Esparreguera.  

La presència d’empreses del Sector primari al territori és residual i corre un risc real de 
desaparèixer en un curt termini de temps. 

No es detecta una estructuració suficient al territori per a assumir una gran estructura 
d’empreses del sector primari. 

En l’anàlisi s’ha fet evident la necessitat de generar sinergies entre aquestes empreses, 
així com d’altres parts de la cadena. S’han detectat casos de desconeixement del teixit 
productiu al territori. Aquest fet fa que les empreses del territori hagin de sortir fora a 
buscar clients o proveïdors, quan seria possible trobar aquests recursos, bé dins del propi 
territori, altres parts del territori (com el Baix Llobregat Sud) i/o comarques veïnes, com 
l’Anoia, sense necessitat d’haver de sortir 

Fomentar la sinergia amb productors de la comarca de l’Anoia i el Baix Llobregat Sud, 
alhora que s’aporta la potencialitat de la distribució i industrialització del Baix Llobregat 

Nord. 

La cadena de valor agroalimentària del Baix Llobregat Nord no és percep com una 
cadena innovadora ni té perspectives de ser-ho. El 53% de les empreses de la cadena 
manifesta no ser una empresa innovadora i d’aquestes, el 27% no té intenció d’innovar 
pròximament. En el global de les empreses, el 42% no té intenció de cap mena d’innovació 
a curt termini. 

Les empreses reconeixen que la tecnologia i la innovació no són fortaleses pròpies. 
Aquestes fortaleses estan centrades en el coneixement del client i del mercat, però 
alhora aquest no es fonamenta en la digitalització. En un 18% dels casos, les empreses 
han afirmat que la tecnologia és una debilitat de la companyia. La tecnologia i la 
digitalització és, per tant, un dels grans reptes de la cadena de valor i caldria fomentar i 
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dur a terme polítiques d’incentivació i d’ajudes que apuntin en aquest sentit. Novament, 
les empreses més petites són les que surten més desfavorides donat que entre les 
empreses més grans un percentatge superior preveuen seguir creixent i tenen plans 
específics. Les empreses que millor posicionades estan a nivell tecnològic són les grans 
empreses distribuïdores.  

Les empreses que innoven ho fan en producte i equipament, però no en digitalització. 

 

Respecte a la igualtat d’oportunitats i tracte entre dones i homes, no es pot concloure 
que la cadena de valor sigui una cadena masculinitzada o feminitzada, donat que s’ha 
trobat força paritat de gènere. 

Les dones tenen alta representació en llocs administratius i de venda, alhora que en 
posicions que requereixen més capacitació, com qualitat i laboratori. 

Per la seva composició, a la cadena, la gran majoria d’empreses no ha implantat un pla 
d’igualtat ni han fet cap formació en aquesta matèria. Cal recordar que el requisit legal 
és tenir més de 50 persones treballadores.  

Cal no descuidar el manteniment de polítiques d’igualtat de gènere. 

 

En quant a estratègies de sostenibilitat, mediambient i economia circular, cal destacar 
que aquesta última està poc implantada entre les empreses de la cadena de valor. Tot i 
que el 51% de les empreses enquestades va respondre haver dut accions i polítiques en 
aquest àmbit, un cop profunditzat en aquest aspecte, es detecta que es tracten de 
polítiques o accions de reciclatge i eficiència energètica, aspectes que tot i que poden 
formar part de l’economia circular, no es pot entendre com a tal d’una forma íntegra. La 
majoria d’empreses no ha fet cap inversió en economia circular i les realitzades estan 
lligades, novament al reciclatge i l’estalvi energètic, és a dir, obligacions legals de gestió 
de residus i d’estalvi econòmic. 

Existeix poca consciència i coneixement del què és l’economia circular. Si volem 
aconseguir una cadena de valor al territori orientada cap a aquest model econòmic, 

caldrà fer polítiques de sensibilització 

 

 i mostrar els beneficis. 
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Respecte a la implementació de models amb alimentació saludable, cal destacar que 
gairebé totes les empreses d’alimentació afirmen disposar de productes saludables, no 
obstant, la majoria no en disposa de certificats que ho avalin.  

La visió que es té sobre alimentació saludable se sol centrar en aspectes de proximitat o 
aliments frescos. No hi ha una visió clara o unificada sobre què és l’alimentació saludable.  

Cal definir quin tipus de cadena de valor es vol pel territori i quins eixos estratègics 
l’han de integrar (producte saludable, km.0, etc.) per a poder establir una nova cadena 

de valor que sigui competitiva.  

 

5.3 Nivell tecnològic de les empreses de la cadena 

Respecte al nivell tecnològic de la cadena, la cadena es troba en un moment molt 
incipient de digitalització i s’han trobat moltes mancances en: 

 Nivell de coneixement sobre els beneficis de les tecnologies per al negoci. 

 Grau de coneixement de les tecnologies que es poden fer servir al negoci 

 Grau de digitalització de les empreses. Aquest és molt bàsic i a mesura que el nivell 
de complexitat de la tecnologia augmenta, el seu ús disminueix 

 Fluixa i poc adequada formació del personal en les tecnologies actuals a l’empresa 

Cal potenciar la capacitat i ús de la tecnologia i digitalització a les empreses, en 
especial de les petites, per tal que esdevinguin més competitives i gaudeixin d’una 

bona salut per a poder garantir un creixement orgànic. 

Només les grans empreses es troben en un nivell òptim, mentre que les empreses petites 
estan molt lluny d’un nivell acceptable. En aquest sentit, es detecta una situació 
contradictòria; d’una banda, la majoria de les empreses opina que la transformació 
digital és molt important, però només un 16% de les empreses afirma que la tecnologia 
està impulsant la transformació de l’empresa amb millores continues i un 8% afirma no 
donar-li importància a la tecnologia. A aquesta situació cal afegir que hi ha una 
consciència, sobre tot a les empreses petites que ja han fet prou, en aquest sentit, tot i 
reconèixer que la digitalització és un punt feble, i prop de la meitat de les empreses 
afirma no estar gaire informat o desconeix completament les eines digitals i 
tecnològiques que es fan servir al seu sector, principalment als segments HORECA i Sector 
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primari. A tot això cal sumar-li el fet que es fa poca inversió en tecnologia i que la 
percepció és de no ser empreses innovadores. 

Tot i que la puntuació que es dona a la importància de la transformació digital és alta, 
les empreses de la cadena de valor no la veuen aplicable, tot i reconèixer ser un punt 

feble. 

Cal potenciar la sensibilització i prendre consciència de transitar progressivament cap 
a la digitalització. S’ha d’aconseguir que les empreses de la cadena entenguin la 

importància de incorporar-la com un element que els hi permeti incrementar la seva  
competitivitat a molt curt termini. 

Això és de vital importància, atès que tot i que les empreses són conscients que s'ha de 
treballar la transformació digital i que serà un factor important en un futur immediat, 
reconeixen que no estan fent els esforços necessaris per a canviar aquesta realitat  

Respecte a l’ús que les empreses fan de la tecnologia i la digitalització, principalment 
aquesta es fa servir per a una comunicació i relació amb els clients i no relacionada amb 
els processos de negoci (automatització de processos, gestió del estocs, anàlisi de 
productes, etc.). Aquesta dada, no obstant, és coherent amb la tipologia de cadena de 
valor, amb la majoria d’empreses situades més a prop del client final que del procés 
productiu. 

L’ús de la pàgina web i les xarxes socials està força estès entre la cadena de valor, si bé, 
la seva gestió no es fa, en molts casos, de forma professional. Moltes empreses fan 
servir la web i les xarxes simplement per tenir presència, com un aparador online. Un 18% 
de les empreses no fa servir cap mena de canal digital per comunicar-se amb els 
clients, i un 27% no ho fa servir pe vendre els seus productes i/o serveis. Un 15% de les 
empreses no fa servir cap tipus de dispositiu o recurs digital. 

Tampoc els productes i els serveis estan adaptats a la realitat digital actual.  

En un món global digital, tenir presència a internet no és suficient. Els mitjans digitals de 
comunicació han de servir per generar valor afegit, cosa que no succeeix a la cadena 

de valor.  

El personal que treballa a la cadena de valor no té un nivell de coneixement digital 
adequat pel negoci. Falta formació en temàtiques vinculades a la digitalització i 
optimització de la tecnologia que hi ha a l’empresa. El 59% de les empreses no organitza 
formació contínua vinculada a la digitalització. Aquest punt enllaça, posteriorment amb 
el nivell global de la població en competències digitals.  
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5.4 Situació del talent a la cadena 

El perfil professional més habitual i més buscat a la cadena és el perfil relacionat amb 
vendes (comercials, venedors, cambrers, etc.), en línia amb la composició d’aquesta. 

La cadena, a dia d’avui, no pot crear nous llocs de treball. La majoria de llocs que es 
busca cobrir serveixen per restituir la situació post pandèmia. Novament, les empreses 
més afectades per aquesta situació són, per grandària, les petites, i per segments, 
l’HORECA i sector primari. Es preveu que aquesta situació es mantingui al menys durant 
els pròxims 2 anys.  

Una de les dificultats per trobar professionals està relacionada amb l’atractiu de la 
pròpia cadena ja que no és prou motivadora per atreure nou personal. 

La capacitat de generació de nous llocs de treball es veu limitada per la grandària de les 
pròpies empreses. Es detecta que aquestes empreses són les que menys capacitat de 
creixement tenen degut entre d’altres factors a: 

 una menor disponibilitat de recursos econòmics, 
 un dèficit en la capacitat de planificació estratègica del negoci, aquest punt degut a 

una falta de professionalització i de coneixements en gestió de negocis. 

Per la seva composició actual, no es pot esperar una aportació en el creixement de 
l’ocupació per part de la cadena, tret que es generin noves empreses i/o models de 

negoci i/o es digitalitzi. 

La cadena competeix al territori amb la cadena Automoció. Aquesta pot oferir sous 
més elevats i horaris més atractius i una vinculació superior amb la tecnologia i la 

digitalització. 

La creació de nous llocs de treball, i les que tenen previsió de creixement, es concentra 
en les empreses de major facturació i dimensió, principalment en aquelles de més de 50 
treballadors. Aquest fet és important, ja que indica que les empreses que són menys 
nombroses al territori són les que poden generar nous llocs de treball i, en canvi, les 
empreses petites són les que intentaran contenir el creixement de personal. Cal afegir 
que només les empreses dels segments Distribució a l’engròs i Serveis especialitzats han 
manifestat totes elles que estan disposades a contractar nou personal. Empreses que, 
tot i formar part de la cadena de valor, són externes als sectors alimentaris, amb altres 
línies de negoci, pel que l’impacte no és directe a la cadena.  
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El percentatge de persones joves que volen accedir a treballar o que hi treballen a la 
cadena és molt baix. Un 21% del personal que hi treballa té menys de 34 anys i un 16% de 
les persones en recerca activa de feina. 

S'ha de començar a pensar en la renovació generacional de la cadena, per a evitar un 
conflicte de mà d'obra futura (com ja està succeint actualment).  

En un període de 15 anys, es pot produir un problema de renovació de personal a la 
cadena perquè actualment la massa és superior als 40 anys, mentre que la gent jove 

no se sent atreta.  

Cal afegir que el segment serveis i el sector primari és, avui dia, poc atractiu per al 
personal més jove. 

Aconseguir que la cadena sigui atractiva pels joves, especialment amb alta 
qualificació ( per aportar innovació i millora d'experiències en el lloc de treball) 

El personal que treballa a la cadena està poc format; més del 40% de les empreses 
enquestades va indicar que menys del 20% de la seva plantilla ha ampliat la seva 
formació amb accions específiques a les necessitats del seu sector, un 11% afirma que 
ningú ha rebut cap formació, mentre que un 24% afirma no tenir necessitats formatives 
vinculades a la tecnologia.  

Una de les necessitats de formació vinculades a les noves tecnologies apareix a la 
competència de col·laboració i treball en línia. Aquesta circumstància coincideix que 
aquesta competència digital és una de les menys desenvolupades entre la població. 

Respecte a l’edat del personal a la cadena de valor, el grup etari principal és de més de 
45 anys, el que coincideix amb el grup amb menys formació. 

S'ha de formar a les persones de més de 45 anys, incidint en les que es troben a l’atur 
per a fomentar la seva formació continuada, generar noves sortides professionals i 

facilita la seva incorporació.  

Existeix la necessitat de formar en competències digitals a les persones que es troben a 
la recerca activa de feina. S’ha de posar èmfasi en les competències relacionades amb 
la capacitat de comunicació, treball de manera col·laborativa online i de manera 
significativa, en la capacitat de crear contingut digital, tant per les xarxes com de 
documents. 
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Respecte al nivell de competències de la població, aquest és molt baix en general, 
independentment de la situació professional, els estudis i l’edat.  

La puntuació obtinguda correspon al nivell BÀSIC 2.  

Les competències amb menor puntuació han estat Continguts i Comunicació, 
precisament les dues competències digitals que les empreses necessiten desenvolupar 
més.  

És necessari posar en marxa, sense diferenciar per franges d’edat, plans de formació 
en temàtiques de creació de contingut i comunicació/col·laboració 

Atès que la cadena de valor està atraient especialment a persones amb poca 
formació i que les persones que es troben en atur són persones amb formacions no 
superiors al batxillerat (en la seva majoria), cal posar en marxa accions formatives 

urgents de Desenvolupament de les 5 grans àrees competencials, en especial en les 
competències comentades anteriorment.  

 



 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’ACCIÓ 
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6 Pla d'acció 

Aquest Pla d’acció és un instrument de treball on s’inclouen els eixos estratègics i 
projectes amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de la cadena de valor 
detectades a la diagnosi. 

Objectiu central de l’estratègia: Generar oportunitats i donar resposta a les necessitats 
de les persones, les empreses, i el territori amb la finalitat de dinamitzar el teixit productiu, 
crear ocupació de qualitat i diversificar l’activitat econòmica de la cadena de valor 
agroalimentària al Baix Llobregat Nord. 

Més específicament, aquesta proposta de pla d’acció està alineada amb els objectius 
del programa Treball, Talent i Tecnologia, de la Diputació de Barcelona, en el que 
s’emmarca:  

1. Augmentar la inserció laboral i contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la força de 
treball (persones en situació d’atur, ocupades i inactives) cap a les ocupacions amb 
major demanda de competències digitals. 

2. Incrementar la participació de col·lectius vulnerables (dones, joves, aturats de llarga 
durada) en ocupacions industrials, científiques o tecnològiques. 

3. Implicar el teixit productiu en l’ecodisseny i execució dels projectes territorials per a 
optimitzar el seu impacte. 

4. Promoure aliances o compromisos institucionals per a alinear i optimitzar l’impacte 
d’iniciatives locals, amb la col·laboració públic-privada i la cooperació 
interadministrativa.  

Tot i això, la present proposta pretén anar més enllà dels objectius del TTT i fa una 
proposta integral, amb accions que s’emmarquen fora del programa. 

Per a aquest motiu, es troben dues grans línies d’actuació: 

A. Actuacions emmarcades dins del programa TTT 
B. Actuacions fora del programa TTT 

Dins de les actuacions emmarcades al programa TTT, s’han establert com eixos 
estratègics les línies d’actuació que marca el programa i que són:  

1. Aliances estratègiques.  
2. Desenvolupament competencial de les persones.  
3. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial.  
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Per a les actuacions forma del programa TTT, s’han establert com eixos estratègics els 
següents: 
1. Polítiques per a la definició de la cadena de valor al territori 
2. Aliances estratègiques públic-privades i públic-públiques 
3. Desenvolupament competencial de les persones 
4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial 

  



 156  

6.1 Actuacions emmarcades en el programa TTT 

A. Eix estratègic: Aliances estratègiques 

Objectius: Consolidar fórmules d’espais de col·laboració, cooperació i concertació. 
Fomentar la col·laboració públic-privada i la públic-pública i fer partícip tot el teixit 
socioeconòmic de la cadena de valor agroalimentària per traçar una estratègia 
coordinada, unitària i cohesionada. 

Actuacions:  

A.1 Jornades de networking tecnològic Baix Llobregat Nord 
A.2 Jornades de networking per fomentar la creació d’un HUB tecnològic al territori 

 

B. Eix estratègic: Desenvolupament competencial de les persones 

Objectius: Fomentar itineraris de millora de l’ocupabilitat actual i potencial de manera 
pal·liativa, preventiva i proactiva. Disminuir la bretxa tecnològica entre la població activa 
de la cadena de valor, millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció laboral en llocs de treball 
de qualitat. 

Actuacions: 

B.1 Formació en Competències digitals per a la gestió de dades: Eines digitals de suport 
per a la presa de decisions. 

B.2 Formació en traçabilitat i digitalització en la cadena de valor alimentació. 
B.3 Formació en competències digitals enfocades al món digital de la cadena de valor 

alimentació per a perfils professionals de comercial. 
B.4 Formació en competències digitals enfocades al món digital de la cadena de valor 

alimentació per a perfils professionals administratius. 
B.5 Formació en competències digitals enfocades al món digital de la cadena de valor 

alimentació per a perfils professionals d’operaris. 
B.6 Formació en competències digitals enfocades al món digital de la cadena de valor 

alimentació per a perfils professionals de responsables i supervisors. 
B.7 Formació en Desenvolupament de competències digitals per a la gestió 

professional de xarxes socials. 
B.8 Itinerari especialitzat de competències digitals aplicades a perfils professionals 

administratius de la cadena de valor alimentària. 
B.9 Itinerari especialitzat de competències digitals aplicades a perfils professionals 

comercials de la cadena de valor alimentària. 
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B.10 Itinerari especialitzat de competències digitals aplicades a perfils professionals 
operaris de la cadena de valor alimentària. 

B.11 Formació en competències i digitalització per a personal de cuina. 
B.12 Formació en competències d’atenció al client digitalització de la posició de 

cambrer. 
B.13 Formació en utilització de PDAs per codis de barra. 
B.14 Formació en competències digitals enfocades al món digital de la cadena de valor 

alimentació per a perfils professionals d’auxiliar de cuina 

 

C. Eix estratègic: Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit 
empresarial 

Objectius: Fomentar l’acompanyament a les empreses a (re)definir nous models de 
negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals, amb el propòsit d’impulsar la 
competitivitat del model productiu i acompanyar les empreses en el procés de 
digitalització i transformació tecnològica. 

Actuacions: 

C.1 Assessorament a les empreses de la cadena de valor agroalimentària en la seva 
transformació digital. 

C.2 Assessorament a les empreses de la cadena de valor agroalimentària en 
ciberseguretat 

C.3 Servei de suport als Ajuntaments en la detecció de necessitats de formació de les 
empreses i personal a contractar, mitjançant la visita de les empreses de la cadena 
de valor 

 



 158  

6.1.1 Cronograma previst per a les actuacions 

 Actuacions previstes 3r. Trimestre 2021 3r. Trimestre 2022 1r. Trimestre 2023 2n. Trimestre 2023 

A. Aliances estratègiques                           

A.1. Jornades de networking tecnològic Baix Llobregat Nord                           

A.2. Jornades de networking per fomentar la creació d’un HUB tecnològic al...                           

B. Desenvolupament competencial de les persones                           

B.1. Formació en Competències digitals per a la gestió de dades: Eines digitals...                           

B.2. Formació en traçabilitat i digitalització en la cadena de valor alimentació.                           

B.3. Formació en competències digitals enfocades al món digital de la...                           

B.4. Formació en competències digitals enfocades al món digital de la...                           

B.5. Formació en competències digitals enfocades al món digital de la...                           

B.6. Formació en competències digitals enfocades al món digital de la...                           

B.7. Formació en Desenvolupament de competències digitals per a la gestió...                           

B.8. Itinerari especialitzat de competències digitals aplicades a perfils...                           

B.9. Itinerari especialitzat de competències digitals aplicades a perfils...                           

B.10. Itinerari especialitzat de competències digitals aplicades a perfils...                           

B.11. Formació en competències i digitalització per a personal de cuina                           

B.12. Formació en competències d’atenció al client digitalització de la posició...                           

B.13. Formació en utilització de PDAs per codis de barra.                           

B.14. Formació en competències digitals enfocades al món digital de la...                           

C. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial                           

C.1. Assessorament a les empreses de la cadena de valor agroalimentària...                           

C.2. Assessorament a les empreses de la cadena de valor agroalimentària...                           

C.3. Servei de suport als Ajuntaments en la detecció de necessitats formació...              
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6.1.2 Descripció de les actuacions 

A. Eix estratègic: Aliances estratègiques 

Acció A.1  

Jornades de networking tecnològic Baix Llobregat Nord 

Objectiu específic:  

El programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens 
destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació 
econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la 
tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses 
cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.  

L’objectiu del servei és disposar d’un espai de trobada de les empreses del territori, 
que formin part de la cadena de valor per crear sinèrgies de col·laboració i de negoci 
entre elles i amb les empreses tecnològiques. 

Dirigit a: 

Empreses consolidades (micro, petites, mitjanes o grans) que treballen en la cadena 
de valor de l’alimentació. Es preveu donar servei al màxim d’empreses del territori que 
prèviament s’hagi seleccionat per les seves necessitats. 

Resultats esperats: 

Sinergia i col·laboracions entre les empreses de la cadena de valor agroalimentària 
al Baix Llobregat Nord i les empreses de solucions digitals i tecnològiques del territori. 

Persones destinatàries: 

Empresaris/àries 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Cronograma: 

2022 – 2023 
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Acció A.2  

Jornades de networking per fomentar la creació d’un HUB tecnològic 

Objectiu específic:  

Els HUBS tecnològics són concentracions d’empreses l’activitat de les quals es 
relaciona amb la tecnologia de forma directa o indirecta. Aquestes concentracions 
empresarials solen ocupar una zona geogràfica concreta. 

Un HUB tecnològic serveix per connectar empresa i establir sinergies per al seu 
creixement. Ofereix l'oportunitat de coincidir, conèixer-se, treballar junts o construir 
xarxes i comunitats. L’objectiu d’aquestes estructures o xarxes entre empreses 
tecnològiques és la cristal·lització de noves innovacions derivades de reunir en un 
mateix lloc molts empresaris amb interessos de desenvolupament comuns. 

L’objectiu del servei és disposar d’un espai de trobada d’empreses tecnològiques de 
dintre i fora del territori i empreses tractores de la cadena amb un valor tecnològic alt 
dintre del Baix Llobregat Nord, per tal de fomentar la creació d’un HUB tecnològic 
orientat a la indústria agroalimentària.  

Dirigit a: 

Empreses consolidades (micro, petites, mitjanes o grans) que treballen en la cadena 
de valor de l’alimentació.  

Resultats esperats: 

Sinergia i col·laboracions entre les empreses de la cadena de valor agroalimentària 
al Baix Llobregat Nord i les empreses de solucions digitals i tecnològiques del territori. 

Persones destinatàries: 

Empresaris/àries 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Creació del HUB 

Cronograma: 

2023 



 161  

 

B. Eix estratègic: Desenvolupament competencial de les persones 

Acció B.1 

Formació en Competències digitals per a la gestió de dades: Eines digitals 
de suport per a la presa de decisions 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar les competències digitals enfocades en la 
capacitat de crear continguts i la seva anàlisi amb softwares adequats. Desenvolupar 
el coneixement tècnic d’eines de tractament de dades a nivell avançat i desenvolupar 
les competències relacionades amb la creació de continguts i cerca, gestió i anàlisi 
d'informació.  

Dirigit a: 

Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena de valor. 

Resultats esperats: 

Adequar les competències de les persones treballadores i en situació d’atur a les 
necessitats de l’entorn productiu. 

Persones destinatàries: 

Persones que tinguin experiència i/o vulguin desenvolupar la serva tasca laboral 
dintre dels perfils professionals d’administració, responsables de producció i gerents 
de la cadena de valor agroalimentària. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Creació del HUB 

Cronograma: 

Es realitzaran 3 grups, un per a cada públic objectiu definit. La durada d’aquesta 
formació està prevista en 24 hores per a cada grup i es realitzarà l’últim trimestre de 
2022. 
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Acció B.2  

Formació en traçabilitat i digitalització en la cadena de valor alimentació. 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar les competències digitals transversals dels 
perfils gestors de comerços, gestors de restaurants, venedors/es i operaris de control 
de qualitat en l’àmbit de la cadena de valor agroalimentària. 

Dirigit a: 

Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena de valor. 

Resultats esperats: 

Desenvolupar les competències següents: 

 Autonomia en la utilització de dispositius i resolució de problemes.  
 Autonomia en processos operatius:  

o Dispositius necessaris per gestionar la traçabilitat i autocontrol en el 
sector d’alimentació. 

Persones destinatàries: 

Persones que tinguin experiència i/o vulguin desenvolupar la serva tasca laboral 
dintre dels perfils professionals de gerents, gestors, comercials i qualitat. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Resultats de la formació 

Cronograma: 

Es realitzaran 2 grups, un per als perfils de gerència i gestors i un per als perfils de 
comercial i qualitat. La durada prevista d’aqueta formació és de 20 hores per a cada 
grup entre la part teòrica i pràctica i es realitzarà l’últim trimestre de 2022.. 
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Acció B.3 

Formació en competències digitals enfocades al món digital de la cadena 
de valor alimentació per a perfils professionals comercials.  

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar les competències digitals transversals de 
personal en actiu de la cadena de valor que realitzin tasques de gestió del client o 
proveïdors des de la vessant comercial. 

Dirigit a: 

Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena de valor. 

Resultats esperats: 

Desenvolupar les competències següents: 

 Cerca, anàlisi i gestió d’informació amb mitjans digitals.  
 Comunicació i col·laboració a través de mitjans digitals.  
 Creació de continguts.  
 Autonomia en processos operatius:  

o Dispositius necessària per gestionar les xarxes socials, publicacions, 
pàgines web de venta i el màrqueting digital. 

Persones destinatàries: 

Persones en actiu, i persones en situació d’atur que tinguin experiència i/o vulguin 
desenvolupar la serva tasca laboral dintre dels perfils professionals comercial. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Resultats de la formació 

Cronograma: 

Es realitzaran un total de quatre grups d’aquesta acció formativa, dos per a cada 
nivell (inicial i intermedi). La durada prevista és de 25 hores per a cada grup i cada 
nivell entre la part teòrica i pràctica, i es realitzaran entre el 2022 i el 2023. 
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Acció B.4 

Formació en competències digitals enfocades al món digital de la cadena 
de valor alimentació per a perfils professionals administratius. 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar les competències digitals transversals de 
personal en actiu de la cadena de valor que realitzin tasques de gestió del client o 
proveïdors des de la vessant administrativa. 

Dirigit a: 

Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena de valor. 

Resultats esperats: 

Desenvolupar les competències següents: 

 Cerca, anàlisi i gestió d’informació amb mitjans digitals.  
 Comunicació i col·laboració a través de mitjans digitals.  
 Creació de continguts.  
 Autonomia en processos operatius:  

Dispositius necessària per gestionar les xarxes socials, publicacions, pàgines web de 
venta i el màrqueting digital. 

Persones destinatàries: 

Persones en actiu, i persones en situació d’atur que tinguin experiència i/o vulguin 
desenvolupar la serva tasca laboral dintre dels perfils professionals administratius. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Resultats de la formació 

Cronograma: 

Es realitzaran un total de cinc grups d’aquesta acció formativa, en dos nivell (inicial i 
intermedi). La durada prevista és de 25 hores per a cada grup i cada nivell entre la 
part teòrica i pràctica, i es realitzarà el primer grup el 2021 i la resta entre 2022 i 2023. 
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Acció B.5 

Formació en competències digitals enfocades al món digital de la cadena 
de valor alimentació per a perfils professionals d’operaris. 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar les competències digitals transversals de 
personal en actiu de la cadena de valor que realitzin tasques de producció i/o atenció 
al client o proveïdors per part dels operaris. 

Dirigit a: 

Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena de valor. 

Resultats esperats: 

Desenvolupar les competències següents: 

 Cerca, anàlisi i gestió d’informació amb mitjans digitals.  
 Comunicació i col·laboració a través de mitjans digitals.  
 Creació de continguts.  
 Autonomia en processos operatius:  

o Dispositius necessària per gestionar les xarxes socials, publicacions, 
pàgines web de venta i el màrqueting digital. 

Persones destinatàries: 

Persones en actiu, i persones en situació d’atur que tinguin experiència i/o vulguin 
desenvolupar la serva tasca laboral dintre dels perfils professionals d’operaris. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Resultats de la formació 

Cronograma: 

Es realitzaran un total de cinc grups d’aquesta acció formativa, en dos nivell (inicial i 
intermedi). La durada prevista és de 25 hores per a cada grup i cada nivell entre la 
part teòrica i pràctica, i es realitzarà el primer grup el 2021 i la resta entre 2022 i 2023. 
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Acció B.6 

Formació en competències digitals enfocades al món digital de la cadena 
de valor alimentació per a perfils professionals de responsables i supervisors. 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar les competències digitals transversals de 
personal en actiu de la cadena de valor que realitzin tasques de gestió del client o 
proveïdors per part dels responsables i supervisors. 

Dirigit a: 

Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena de valor. 

Resultats esperats: 

Desenvolupar les competències següents: 

 Cerca, anàlisi i gestió d’informació amb mitjans digitals.  
 Comunicació i col·laboració a través de mitjans digitals.  
 Creació de continguts.  
 Autonomia en processos operatius:  

o Dispositius necessària per gestionar les xarxes socials, publicacions, 
pàgines web de venta i el màrqueting digital. 

Persones destinatàries: 

Persones en actiu, i persones en situació d’atur que tinguin experiència i/o vulguin 
desenvolupar la serva tasca laboral dintre dels perfils professionals de responsables i 
supervisors. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Resultats de la formació 

Cronograma: 

Es realitzaran un total de quatre grups d’aquesta acció formativa, dos per a cada nivell 
(inicial i intermedi). La durada prevista és de 25 hores per a cada grup i cada nivell 
entre la part teòrica i pràctica, i es realitzaran entre el 2022 i el 2023. 
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Acció B.7 

Formació en Desenvolupament de competències digitals per a la gestió 
professional de xarxes socials. 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar i millorar les competències digitals dels 
perfils professionals de Gerència, comercial i màrqueting a mode de re-skilling, que 
permetin els participants ser més competents per optar a ocupar un nou lloc de 
treball en una empresa dins la cadena de valor de l’alimentació o bé desenvolupar-
ne el seu propi i esdevenir més competents i alineats amb les necessitats de venda 
digital de l’empresa. 

Dirigit a: Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena 
de valor. 

Resultats esperats: 

Desenvolupar les competències següents: 

 Comunicació i col·laboració a través de mitjans digitals. 
 Ciberseguretat  
 Creació de continguts digitals.  
 Autonomia en processos operatius:  

o Dispositius necessària per gestionar les xarxes socials, publicacions, 
pàgines web de venda i el màrqueting digital. 

Persones destinatàries: 

Persones en actiu, i persones en situació d’atur que tinguin experiència i/o vulguin 
desenvolupar la serva tasca laboral dintre dels perfils professionals comercial, 
màrqueting i gerents. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Cronograma: 
Es preveu realitzar dos grups, un dirigit a Gerència i Comercial i un per a Comercial i 
Màrqueting. La durada de la formació és de 40 hores per a cada grup i es realitzarà 
l’últim trimestre de 2022. 
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Acció B.8  

Itinerari especialitzat de competències digitals aplicades a perfils 
professionals administratius de la cadena de valor alimentària. 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar i millorar les competències digitals tant de 
base com específiques per als perfils professionals administratius a mode de re-
skilling, que permetin els participants ser més competents per optar a ocupar un nou 
lloc de treball en una empresa dins la cadena de valor de l’alimentació. 

L’itinerari comptarà amb una part de competències transversals i una part específica 
per al perfil professional o lloc de treball. 

Dirigit a: Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena 
de valor. 

Resultats esperats: 

Desenvolupar les competències següents: 

 Autonomia i resolució de problemes 
 Cerca, gestió i anàlisi d’informació amb eines digitals  
 Comunicació i col·laboració virtual. Eines, Comunicació escrita (xats) i oral 

videotrucades 
 Tràmits digitals: certificats i serveis digitals 
 Ciberseguretat 

Persones destinatàries: 

Persones en actiu, i persones en situació d’atur que tinguin experiència i/o vulguin 
desenvolupar la serva tasca laboral dintre dels perfils professionals d’administratiu, 
responsables de producció i gerents. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Cronograma: 

Es preveu realitzar dos grups un per a cada perfil professional. La durada de la 
formació és de 64 hores per a cada grup i es realitzarà l’últim trimestre de 2022 
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Acció B.9 Itinerari especialitzat de competències digitals aplicades a perfils 
professionals comercials de la cadena de valor alimentària. 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar i millorar les competències digitals tant de 
base com específiques per als perfils professionals comercials a mode de re-skilling, 
que permetin els participants ser més competents per optar a ocupar un nou lloc de 
treball en una empresa dins la cadena de valor de l’alimentació. 

L’itinerari comptarà amb una part de competències transversals i una part específica 
per al perfil professional o lloc de treball. 

Dirigit a: Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena 
de valor. 

Resultats esperats: 

Desenvolupar les competències següents: 

 Autonomia i resolució de problemes 
 Cerca, gestió i anàlisi d’informació amb eines digitals  
 Comunicació i col·laboració virtual. Eines, Comunicació escrita (xats) i oral 

videotrucades 
 Tràmits digitals: certificats i serveis digitals 
 Ciberseguretat 

Persones destinatàries: 

Persones en actiu, i persones en situació d’atur que tinguin experiència i/o vulguin 
desenvolupar la serva tasca laboral dintre dels perfils professionals comercials. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Cronograma: 

Es preveu realitzar dos grups un per a cada perfil professional. La durada de la 
formació és de 92 hores per a cada grup i es realitzarà l’últim trimestre de 2022 
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Acció B.10 Itinerari especialitzat de competències digitals aplicades a perfils 
professionals operaris de la cadena de valor alimentària. 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar i millorar les competències digitals tant de 
base com específiques per als perfils professionals d’operaris de producció a mode 
de re-skilling, que permetin els participants ser més competents per optar a ocupar 
un nou lloc de treball en una empresa dins la cadena de valor de l’alimentació. 

L’itinerari comptarà amb una part de competències transversals i una part específica 
per al perfil professional o lloc de treball. 

Dirigit a: Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena 
de valor. 

Resultats esperats: 

Desenvolupar les competències següents: 

 Autonomia i resolució de problemes 
 Cerca, gestió i anàlisi d’informació amb eines digitals  
 Comunicació i col·laboració virtual. Eines, Comunicació escrita (xats) i oral 

videotrucades 
 Tràmits digitals: certificats i serveis digitals 
 Ciberseguretat 

Persones destinatàries: 

Persones en actiu, i persones en situació d’atur que tinguin experiència i/o vulguin 
desenvolupar la serva tasca laboral dintre dels perfils professionals operaris de 
producció 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Cronograma: 

Es preveu realitzar dos grups un per a cada perfil professional. La durada de la 
formació és de 76 hores per a cada grup i es realitzarà l’últim trimestre de 2022 
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Acció B.11  

Formació en competències i digitalització per a personal de cuina. 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar les competències digitals transversals dels 
perfils Cuiners/es i auxiliars de cuina amb coneixements digitals per a la gestió d’una 
cuina. 

Dirigit a: Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena 
de valor. 

Resultats esperats: 

Desenvolupar les competències següents: 

 Autonomia en la utilització de dispositius digitals i resolució de problemes.  
 Autonomia en processos operatius:  

o Dispositius necessaris per gestionar una cuina (estocs, comandes, 
escandalls, consums, etc.) 

Persones destinatàries: 

Persones en actiu que desenvolupin la posició de cuiner/a i/o auxiliar de cuina a 
restaurants, bars o d’altres establiments d’hostaleria i restauració, així com persones 
en situació d’atur que tinguin experiència i/o vulguin desenvolupar la serva tasca 
laboral dintre del perfil professional esmentat. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Resultats de la formació 

Cronograma: 

Es preveu realitzar quatre grups. La durada de la formació és de 60 hores per a cada 
grup i es realitzarà l’últim trimestre de 2022 i primer trimestre de 2023 
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Acció B.12  

Formació en competències d’atenció al client digitalització de la posició de 
cambrer. 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar les competències digitals transversals dels 
perfils Cambrers/es amb coneixements digitals per atendre a clients. 

Dirigit a: Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena 
de valor. 

Resultats esperats:  

Les competències que es proposen desenvolupar són: 

 Autonomia en la utilització de dispositius digitals i resolució de problemes.  
 Autonomia en processos operatius:  

o Dispositius necessaris per atendre comandes, cobrar i atendre a clients. 

Persones destinatàries: 

Enfocat a persones en actiu que desenvolupin la posició de cambrer de restaurant, 
bar o d’altres establiments d’hostaleria i restauració, així com persones en situació 
d’atur que tinguin experiència i/o vulguin desenvolupar la serva tasca laboral dintre 
del perfil professional esmentat. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Resultats de la formació 

Cronograma: 

Es preveu realitzar quatre grups. La durada de la formació és de 60 hores per a cada 
grup i es realitzarà l’últim trimestre de 2022 i primer trimestre de 2023 

  



 173  

Acció B.13  

Formació en utilització de PDAs per codis de barra. 

Objectiu específic:  

Aquesta formació busca aportar els coneixements teòrics i pràctics per a fer servir 
una PDA, imprimir etiquetes i fer servir un programa de gestió d’inventaris que els hi 
serveixi en el món laboral a perfils professionals relacionats amb gestió de magatzem, 
logística, tant en segments com la distribució com l’industrial. 

Dirigit a: Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena 
de valor. 

Resultats esperats: 

Coneixements teòrics i pràctics d’utilització d’una PDA per a Picking, gestió d’estocs i 
magatzem. 

Persones destinatàries: 

Enfocat a persones en actiu, així com persones en situació d’atur que tinguin 
experiència i/o vulguin desenvolupar la serva tasca laboral dintre dels perfils 
professionals esmentats de magatzem i logística i d’altres que tinguin la necessitat 
de fer servir la PDA com a lector de codis. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Resultats de la formació 

Cronograma: 

La durada de la formació és de 25 hores per grup i es preveu realitzar dos grups, un 
dirigit al segment de la cadena de valor de distribució i l’altre als segments primari i 
industrial. Es realitzarà durant l’últim trimestre de 2022. 
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Acció B.14 

Formació en competències digitals enfocades al món digital de la cadena 
de valor alimentació per a perfils professionals d’auxiliar de cuina. 

Objectiu específic:  

L’objectiu de la formació és desenvolupar les competències digitals transversals de 
personal en actiu de la cadena de valor que realitzin tasques d’auxiliar de cuina. 

Dirigit a: Persones treballadores i en situació de recerca activa de feina a la cadena 
de valor. 

Resultats esperats: 

Desenvolupar les competències següents: 

 Autonomia en mitjans digitals per atendre al client que fa una comanda 
presencialment, a domicili o comunicar incidències al seu responsable. 

 Autonomia en aplicacions per a la gestió de l’inventari de les primeres matèries 
necessàries per a l’elaboració dels menús. 

Persones destinatàries: 

Persones en actiu, i persones en situació d’atur que tinguin experiència i/o vulguin 
desenvolupar la serva tasca laboral dintre dels perfils professionals d’auxiliars de 
cuina. 

Indicadors: 

Nombre de participants a les jornades 

Resultats de la formació 

Cronograma: 

Es realitzaran un grup d’aquesta acció formativa, en nivell inicial. La durada prevista 
és de 25 hores, i es realitzarà l’últim trimestre de 2021. 

  



 175  

C. Eix estratègic: Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit 
empresarial 

Acció C.1  

Assessorament a les empreses de la cadena de valor agroalimentària en la 
seva transformació digital. 

Objectiu específic:  

L’objectiu del servei és donar resposta a la necessitat de realitzar un acompanyament 
i assessorament personalitzat en el procés de transformació digital de les empreses 
participants en el projecte. 

Els punts globals que es volen treballar són:  

 Realitzar una diagnosi personalitzada sobre el negoci i el grau de digitalització 
actual.  

 Assessorament sobre les diferents eines que es poden fer servir per assolir la 
transformació digital 

 Crear un pla d’acció i implementació de transformació digital personalitzada 
a cada empresa.  

Dirigit a: 

Està dirigit a empreses consolidades (micro, petites, mitjanes o grans) que treballen 
en la cadena de valor de l’alimentació. Es preveu donar servei a un màxim de 12 
empreses del territori. 

Persones destinatàries: 

Empresaris/àries 

Indicadors: 

Nombre d’empreses que s’adhereixen a l’acció 

Nombre de plans d’acció i implementació 

Cronograma: 

La durada d’aquesta acció és de 144 hores. Està previst realitzar dues edicions que es 
duran a terme entre l’últim trimestre de 2022 i el primer semestre de 2023 
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Acció C.2  

Assessorament a les empreses de la cadena de valor agroalimentària en 
ciberseguretat 

Objectiu específic:  

L’objectiu del servei és oferir un assessorament a les empreses de la cadena de valor 
agroalimentària sobre ciberseguretat i com disposar d’unes comunicacions fiables i 
segures aplicant capes de protecció en diferents nivells per assegurar-ne la 
protecció. 

Els punts globals que es volen treballar són:  

• Realitzar una diagnosi personalitzada sobre el negoci i el grau de vulnerabilitat 
digital actual. 

• Assessorament sobre les diferents eines que es poden fer servir per assolir la 
protecció i seguretat de les dades, la informació i les comunicacions. 

• Crear un pla d’acció i implementació d’eines de ciberseguretat 
personalitzada a cada empresa.  

Dirigit a: 

Està dirigit a empreses consolidades (micro, petites, mitjanes o grans) que treballen 
en la cadena de valor de l’alimentació. Es preveu donar servei a un màxim de 12 
empreses del territori. 

Persones destinatàries: 

Empresaris/àries 

Indicadors: 

Nombre d’empreses que s’adhereixen a l’acció 

Nombre de plans d’acció i implementació  

Cronograma: 

La durada d’aquesta acció és de 144 hores. Està previst realitzar dues edicions que es 
duran a terme entre l’últim trimestre de 2022 i el primer semestre de 2023 
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Acció C.3 

Servei de suport als Ajuntaments en la detecció de necessitats de formació 
de les empreses i personal a contractar, mitjançant la visita de les empreses 

de la cadena de valor. 

Objectiu específic:  

L’objectiu del servei és oferir un servei de recolzament als ajuntaments per visitar les 
empreses de la cadena de valor al territori i dur a terme una detecció de necessitats 
formatives i de contractació de personal amb la finalitat de dissenyar accions 
formatives alineades amb les necessitats de les empreses i una cartera de posicions 
a cobrir per les mateixes. 

Dirigit a: 

Està dirigit a empreses consolidades (micro, petites, mitjanes o grans) que treballen 
en la cadena de valor de l’alimentació. Es preveu donar servei a un màxim de 12 
empreses del territori. 

Persones destinatàries: 

Tècnics i tècniques de promoció econòmica dels ajuntaments de Tecnoalimentària 

Indicadors: 

Nombre d’empreses visitades 

Nombre d’accions formatives dissenyades 

Nombre de perfils professionals a cobrir detectats 

Cronograma: 

La durada d’aquesta acció és de 6 mesos, entre gener i juny de 2023. 
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6.2 Actuacions fora del programa TTT 

D. Eix estratègic: Polítiques per a la definició de la cadena de valor al territori 

Necessitat derivada: De la diagnosi realitzada i de la presentació a nivell polític dels 
resultats preliminars de l’informe es desprèn la necessitat de definir una estratègia a 
nivell polític, en primer lloc sobre quin tipus de cadena de valor agroalimentària es vol 
per al territori, quins han de ser els eixos estratègics i com ha de ser la seva composició 
de forma que tingui capacitat de generar més riquesa i ocupació als municipis que 
lideren aquest projecte.  

Objectiu: Per a satisfer aquesta necessitat detectada es proposen un conjunt d’accions 
amb la finalitat d’establir les bases polítiques, tècniques i de recursos per a definir els 
eixos estratègics de la cadena de valor agroalimentària futura al Baix Llobregat Nord i 
establir la seva base de gestió per fer-la possible. 

Accions: 

D.1 Crear un pla estratègic mancomunat o Pla Director per desenvolupar la cadena de 
valor agroalimentària futura al Baix Llobregat Nord. 

D.2 Definir una estratègia mancomunada per a abordar els aspectes fiscals e 
impositius per atraure al territori empreses de la cadena de valor (lligat al pla 
estratègic o Pla Director). 

D.3 Creació d’un ens supramunicipal de coordinació i gestió de la continuïtat del 
projecte Tecnoalimentària.  

D.4 Posar en marxa una estratègia de comunicació mancomunada per impulsar la 
imatge de la cadena de valor i fomentar que sigui més atractiva com a espai per 
treballar i desenvolupar-se, sobretot en la població jove.  

D.5 Crear un fons econòmic de subvencions per a la contractació de personal de la 
cadena de valor.  

D.6 Crear un fons propi per executar formacions enfocades a la digitalització i 
formacions específiques de les professions de la cadena de valor: operaris, atenció 
al client, manipuladors d’aliments, tall de peix, etc.  

D.7 Crear una oficina d’assessorament per a la creació d’empreses de solucions digitals 
per a la cadena de valor (associada al HUB). 

D.8 Acció estratègica de definir la visió de menjar saludable en el territori i així posar en 
marxa accions que fomentin la creació de productes o serveis alineats al concepte 
definit. 
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E. Eix estratègic: Aliances estratègiques 

Necessitat derivada: De la diagnosi es desprèn la necessitat de fomentar les sinergies 
entre les empreses de la cadena de valor per tal d’optimitzar els recursos i aprofitar el 
teixit productiu que hi ha dins del territori. D’altra banda, territoris limítrofs com l’Anoia i el 
Baix Llobregat Sud, amb una forta implantació del sector Primari pot ser profitós per a les 
empreses. 

Objectius: Per satisfer aquesta necessitat detectada, es proposen un conjunt d’accions 
amb la finalitat de consolidar fórmules d’espais de col·laboració, cooperació i 
concertació. Fomentar la col·laboració públic-privada i la públic-pública i fer partícip tot 
el teixit socioeconòmic de la cadena de valor agroalimentària per traçar una estratègia 
coordinada, unitària i cohesionada. 

E.1 Fira Tecnoalimentària. Espai de trobada bianual on les empreses de la cadena de 
valor poden exposar els seus productes i serveis i es convidaran altres territoris.  

E.2 Jornades de networking intercomarcal al voltant del sector primari, per tal 
d’aprofitar els recursos i teixit productiu de territoris limítrofs amb forta presència del 
Sector primari, com l’Anoia o el Baix Llobregat Sud i que no disposen de la 
potencialitat industrial del Baix Llobregat Nord. 

E.3 Jornades de networking de productors amb empreses d’altres segments de la 
cadena de valor per potenciar i promocionar els productes de Km0 o els serveis 
d’última milla. 

E.4 Crear un guardó (es pot vincular a la Fira) entre les empreses del territori on es 
premiïn les empreses que desenvolupen i innoven en productes saludables.  

E.5 Fomentar l’ecoturisme en els espais d’agricultura i associacions territorials per 
apropar a la ciutadania l’alimentació de proximitat. 

E.6 Facilitació als Ajuntaments per crear i promoure un HUB tecnològic de la cadena de 
valor agroalimentària 
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F. Eix estratègic: Desenvolupament competencial de les persones 

Necessitat derivada: De la diagnosi es desprenen les necessitats de: 1. professionalitzar i 
formar les persones que formen o que en volen formar part de la cadena de valor i 2. 
facilitar i ajudar les empreses en els processos de cerca de personal. Lligat a l’eix 
estratègic de Polítiques per a la definició de la cadena de valor al territori, una oferta 
mancomunada d’accions formatives i borsa de treball conjunta poden alleugerar 
aquesta necessitat. 

Objectius: Per a satisfer aquesta necessitat detectada, es proposen un conjunt d’accions 
amb la finalitat de fomentar itineraris de millora de l’ocupabilitat actual i potencial de 
manera pal·liativa, preventiva i proactiva. Disminuir la bretxa tecnològica entre la 
població activa de la cadena de valor, millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció laboral 
en llocs de treball de qualitat. 

F.1 Crear una borsa de treball específica per a la cadena de valor al territori per tal que 
pugui donar resposta de la forma més immediata possible a les demandes 
d’ocupació de les empreses. 

F.2 Realitzar reunions amb les diferents associacions de comerç, hostaleria, etc. del 
territori lligades a la cadena de valor per tal de fomentar que els cursos que es 
dissenyin estiguin alineats amb les necessitats de la cadena de valor i fomentar la 
participació de persones en actiu i en recerca activa de feina.  

F.3 Crear una homologació d’aules de Certificat de Professionalitat d’atenció al client 
per als segments HORECA i Venda al detall. 
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G. Eix estratègic: Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit 
empresarial 

Necessitat derivada: De la diagnosi es desprèn la necessitat de sensibilitzar i assessorar 
les empreses en matèries que les ajudin a ser més sostenibles, inclusives, competitives i 
igualitàries. Moltes empreses, sobre tot les més petites, desconeixen les eines tant 
tecnològiques como no tecnològiques que poder fer els seus negocis més competitius i 
sostenibles. 

Objectius: Per satisfer aquesta necessitat detectada, es proposen un conjunt d’accions 
amb la finalitat de fomentar l’acompanyament a les empreses a (re)definir nous models 
de negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals, amb el propòsit d’impulsar la 
competitivitat del model productiu i acompanyar les empreses en els processos de 
digitalització i transformació tecnològica i/o energètica.  

 
G.1 Crear una oficina que assisteixi en l’assessorament a les empreses de la cadena de 

valor per: 
o Accedir als Fons Next Generation i acompanyament en la seva tramitació.  
o Crear plans de viabilitat del negoci i els faciliti oferir millors condicions als 

treballadors i així ser un sector més atractiu.  
o Aconseguir certificats de qualitat relacionats amb la proximitat, producte 

ecològic i saludable. 
o Dissenyar nous models de negoci a la cadena de valor per part d’emprenedors  
o A les empreses de segments HORECA i Venda al detall en competències de 

gestió empresarial. 
o Crear plans d’eficiència energètica en empreses industrials per potenciar la 

instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres tecnologies afins. 
o Iniciar processos d’internacionalització d’aquelles empreses de la cadena de 

valor que poden exportar el seu producte.  
G.2 Accions de sensibilització a les empreses en economia circular, alimentació 

saludable i polítiques d’igualtat. 
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7 Annex 

7.1 Annex 1. Avaluació per cada competència dels resultats de l’enquesta 
d’autoavaluació de les competències digitals. 

Després d’analitzar els resultats globals segmentats d’acord amb diferents criteris, 
s’exposen els resultats obtinguts per competències dins de cada àrea.  

Cada competència està conformada per quatre preguntes que determinen el nivell de 
coneixement sobre la competència avaluada, d’aquesta manera, els participants poden 
haver respost totes les preguntes bé, només algunes o cap. A continuació, es mostren els 
resultats obtinguts:  

Àrea de competència 1: Informació i alfabetització digital. 

Aquesta àrea competencial està formada per 3 competències. Es pot observar que la 
població té un nivell competencial més alt en la competència sobre gestió de dades, 
informació i continguts digitals i ha de treballar per desenvolupar més la competències 
sobre navegació, cerca i filtratge de dades, informació i continguts digitals. 
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Àrea de competència 2: Comunicació i col·laboració  

Està formada per 6 competències, sent la que necessita més suport per desenvolupar la 
relacionada amb la col·laboració a través de les tecnologies digitals, comportament a 
les xarxes, gestió de la identitat digital i la participació ciutadana a través de les format 
digitals. En canvi, existeix un major domini en les competències d’interactuar a través de 
tecnologies digitals i compartir mitjançant tecnologies digitals.  

En cas de posar en marxa accions de formació com hem comentat anteriorment, seria 
prioritari treballar sobre aquestes quatre competències.  
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Àrea de competència 3: Creació de continguts digitals 

Aquesta competència està formada per 4 competències. Es pot observar que tres 
d'aquestes tenen un nivell molt baix i, en l'única que té un nivell una mica més elevat és 
la de drets d'autor i llicències de propietat intel·lectual. Per aquest motiu, aquesta és una 
àrea competencial que s'ha de treballar urgentment.  
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Àrea de competència 4: Seguretat a la xarxa  

De les quatre competències que la conformen, només té un nivell una mica més elevat 
la relacionada amb la protecció de dades personals i privadesa. En canvi, a les altres 3 
competències, el nivell és molt deficitari.  
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Àrea de competència 5: Resolució de problemes. 

Està formada per 4 competències, el nivell és baix en les 4, sobretot en Ús creatiu de la 
tecnologia digital.  
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