
Treball, Talent i Tecnologia 
Comarca de l’Alt Penedès

Diagnosi de la cadena de valor de l’alimentació i les 
begudes 



Índex
1. Objectius
2. Fases del projecte
3. Principals dades socioeconòmiques
4. Mapa de la cadena de valor agroalimentària
5. Reptes de la digitalització a la cadena de valor

a. Reptes de la digitalització de les empreses
b. Reptes de la digitalització de les persones treballadores
c. Bones pràctiques identificades

6. Principals línies de treball
a. Projectes a desenvolupar
b. Perfils professionals a potenciar
c. Itineraris formatius a treballar



01
Objectius del 

projecte



Dissenyar un pla de formació de noves competències digitals que permeti el desenvolupament 
competencial de les persones, especialment pels col·lectius més vulnerables.

1-Objectius

Objectiu general

Identificar els reptes de transformació digital de la cadena de valor
alimentària de la comarca de l’Alt Penedès.

Objectius específics

Traçar el mapa de la cadena de valor i els principals reptes de l’alimentació i les 
begudes de l’Alt Penedès.

Determinar els perfils professionals necessaris per superar-los, adaptat a la 
realitat i necessitats del territori.



02
Fases del
projecte



Fase 1. Anàlisi i 
diagnosi de la 
situació actual

Fase 2. Aliances 
estratègiques

Fase 3. 
Desenvolupament 

competencial de les 
persones

Fase 4. Proposta 
d’impuls de la 

capacitat productiva

2. Fases del projecte



03
Principals dades 

socioeconòmiques



Demografia
Mercat de

treball

Activitat 
econòmica

Principals dades socioeconòmiques 



182,9
habitants per km2

per sota dels 239 de 
la mitjana catalana.

50% 
de la població

Vilafranca del Penedès i 
Sant Sadurní d’Anoia 

Demografia
Mercat de 

treball
Activitat 

econòmica

75% 
població en 

municipis de 
menys de 2.500 

habitants.

Distribució de la població de 
l’Alt Penedès

0,3%
13,0%

24,3%

14,0%

48,4%

0,0%

Fins a
500 habitants

De 501
a 2.000

habitants

De 2.001
a 5.000

habitants

De 5.001
a 10.000
habitants

De 10.001
a 50.000
habitants

Més de
50.000

habitants

Distribució de la població a l’Alt Penedès segons mida de municipis

110.502
habitants

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat.

3.1-Demografia



• Un 49,9% són homes i un 50,1% són dones.
• Creixement lleugerament positiu derivat de la 

immigració (saldo positiu a partir del 2014).
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3.1-DemografiaDemografia
Mercat de 

treball
Activitat 

econòmica

110.502
habitants

Evolució de la població de l’Alt Penedès (2001-2021)

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat.



Evolució de la migració de l’Alt Penedès (2002-2020)
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Demografia
Mercat de 

treball
Activitat 

econòmica
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Naixements Defuncions Creixement natural

Creixement natural de l’Alt Penedès (2000-2019)

• Reducció dels naixements a partir del 2010.
• Mortalitat estable fins el 2019 entre les 800 i les 1.000 

persones.

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat.

• Cau la immigració amb la crisi del 2008 i es recupera a partir del 2014 fins el 2019.
• Reducció de les emigracions a partir del 2012.
• Saldo migratori positiu els últims anys al voltant de les 1.000 persones anuals.

3.1-Demografia
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Gràfic 3. Piràmide de població de l’Alt Penedès. Any 2020

Dones Homes

Piràmide de població 
equilibrada, però 
regressiva.

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat.

65,8%
de població en edat de 

treballar
(16 a 65 anys)

16,4%
de població

menor de 16 anys

17,8%
de població

+65 anys

35,9%

Índex de dependència global
51,9 % no està en edat de treballar

Índex de dependència juvenil

24,9 persones joves inactives per cada 100 
en edat de treballar
Índex de dependència senil
27,1 persones grans inactives per cada 100 
en edat de treballar

Índex envelliment

101,1, hi ha més gent gran que persones 
joves ja que es supera el 100%.

Índex de sobre envelliment

19,8 persones de més de 85 anys per cada 
100 majors de 65

Demografia
Mercat de 

treball
Activitat 

econòmica 3.1-Demografia



Demografia
Mercat de

treball

Activitat 
econòmica

Principals dades socioeconòmiques 



45.920
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Evolució de la població ocupada 47.374
Persones
Ocupades
(juliol 2021)

3.2-Mercat de treball

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat.

La xifra més alta 
des del 2012.

Demografia
Mercat de
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Activitat 
econòmica



3.2-Mercat de treball
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Evolució dels afiliats i autònoms

Assalariats Autònoms

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat.

39.686
Persones

Assalariades
(83,4%)

7.917
Persones

autònomes
(16,6%)

Dades globals

Demografia
Mercat de

treball

Activitat 
econòmica
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Evolució de la població desocupada (2020-2021)

3.2-Mercat de treball

Font: Elaboració pròpia a partir de l’OTMP.

5.093
Persones 
aturades

(setembre 2021)

40,9 % 59,1 %

Demografia
Mercat de

treball

Activitat 
econòmica

48%
Del total de persones 

aturades

2.448
Persones aturades a la 

cadena de valor 
alimentària



El perfil modal de la persona a l’atur és:

• Dona

• Més de 45 anys.

• Situació d’atur de més de 12 mesos de durada.

• Nivell formatiu d’educació general o obligatòria.

3.2-Mercat de treballDemografia
Mercat de

treball

Activitat 
econòmica
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Nombre de registrats a la borsa (XALOC) 

2019 2020 2021

• El 2021, es van registrar 2.864 persones i s’hi van publicar 509 ofertes laborals.

• Tendències creixents a la comarca arran de la pandèmia excepte a Vilafranca del Penedès.

• La majoria dels registrats a Vilafranca del Penedès, Gelida i Santa Margarida i els Monjos són dones i majors de 40 anys.

• En canvi, a Sant Sadurní d’Anoia i la resta de la comarca són menors de 29 anys.

Vilafranca del
Penedès

Sant Sadurní
d'Anoia

Gelida Santa Margarida i
els Monjos

Resta dels
municipis

Distribució dels demandants en funció de l'edat (XALOC)

menors de 20 anys entre 20 i 29 anys entre 30 i 39 anys

entre 40 i 49 anys majors de 49 anys

3.2-Mercat de treballDemografia
Mercat de

treball

Activitat 
econòmica

Font: Elaboració pròpia a partir dels Serveis Locals d’Ocupació.



Demografia
Mercat de

treball

Activitat 
econòmica

Principals dades socioeconòmiques 



13.090,00 €

14.752,00 €

14.630,00 €
14.390,00 €

13.922,00 €

13.417,00 €

202020192018201720162015

RFDB a l’Alt Penedès

3.3-Activitat econòmicaDemografia
Mercat de

treball

Activitat 
econòmica

Font: Hermes amb dades del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Diputació de Barcelona

Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB)

Alt Penedès
13.090€

per habitant

Barcelona província
16.411€

per habitant

• Caiguda arrel de la pandèmia
• Vilafranca i Sant Sadurní amb una 

RFBD superior a la mitjana comarcal.
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3.3-Activitat econòmicaDemografia
Mercat de

treball

Activitat 
econòmica

Font: Elaboració pròpia a partir de l’OTMP.

-9,1%
A causa de la pandèmia

3.166
Empreses a la comarca 
(setembre 2020)



04
Mapa de la 
cadena de 

valor



Font: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI). 

Estructura de la cadena de valor



Mapa de la 
cadena de valor

Font: Elaboració pròpia a partir de SABI.



Resum per tipus d'activitat (agrupació 2)
nº 

empreses
en %

nº 
treballadors

en % Volum de vendes (en €) en %

Producció agrícola 147 14,8% 1.318              12,5% 67.131.295,47 €                2,5%
Proveïdors de productes i serveis auxiliars 72 7,3% 1.663              15,8% 518.354.327,88 €             19,2%
Industria i productors agroalimentaris 243 24,5% 4.741              45,0% 1.425.609.865,55 €          52,7%
Cadenes de distribució - comerç a l'engròs 117 11,8% 1.167              11,1% 623.187.578,63 €             23,0%
Comerç tradicional 76 7,7% 570                  5,4% 35.913.923,07 €                1,3%
HORECA 334 33,7% 1.067              10,1% 35.865.552,59 €                1,3%
Gestió de residus 1                 0,1% 6                      0,1% 140.565,97 €                     0,0%

TOTAL 990 100% 10.532,00       100% 2.706.203.109,16 €           100%

4-Mapa
Resum per tipus d'activitat (agrupació 1)

nº 
empreses

en %
nº 

treballadors
en % Volum de vendes (en €) en %

Agricultura, ramaderia i caça 134            13,5% 1.314              12,5% 66.678.487,30 €                2,5%
Silvicultura i explotació forestal 12               1,2% 2                      0,0% 452.808,17 €                     0,0%
Pesca i aqüicultura 1                 0,1% 2                      0,0% -  €                                   0,0%
Indústries de productes alimentaris 56               5,7% 1.656              15,7% 546.649.339,91 €             20,2%
Fabricació de begudes 187            18,9% 3.085              29,3% 878.960.525,64 €             32,5%
Fabricació d'emvasos i embalatges 21               2,1% 1.162              11,0% 401.929.850,30 €             14,9%
Indústries químiques 3                 0,3% 66                    0,6% 14.126.454,58 €                0,5%
Fabricació de productes metàl·lics 12               1,2% 148                  1,4% 27.995.115,84 €                1,0%
Fabricació de maquinària i equips ncaa 15               1,5% 152                  1,4% 18.398.440,46 €                0,7%
Gestió de residus 1                 0,1% 6                      0,1% 140.565,97 €                     0,0%
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9                 0,9% 91                    0,9% 51.859.070,04 €                1,9%
Intermediaris 5                 0,5% 14                    0,1% 1.099.750,02 €                  0,0%
Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 117            11,8% 1.167              11,1% 623.187.578,63 €             23,0%
Comerç al detall 76               7,7% 570                  5,4% 35.913.923,07 €                1,3%
Serveis de menjar i begudes 334            33,7% 1.067              10,1% 35.865.552,59 €                1,3%
Estudis tècnics 1                 0,1% 11                    0,1% 762.454,24 €                     0,0%
Activitats veterinaries 2                 0,2% 4                      0,0% 500.510,58 €                     0,0%
Activitats de lloguer 1                 0,1% 1                      0,0% 30.000,00 €                        0,0%
Activitats relacionades amb el mercat laboral 2                 0,2% 4                      0,0% 122.592,25 €                     0,0%
Activitats de suport a les empreses n.c.o.p 1                 0,1% 10                    0,1% 1.530.089,57 €                  0,1%

TOTAL 990             100% 10.532             100% 2.706.203.109                    100%

Font: Elaboració pròpia a partir de SABI.

Cadena de valor per tipus 
d’activitat



Resum per tipus d'activitat (agrupació 2)
nº 

empreses
en %

nº 
treballadors

en % Volum de vendes (en €) en %

Producció agrícola 147 14,8% 1.318              12,5% 67.131.295,47 €                2,5%
Proveïdors de productes i serveis auxiliars 72 7,3% 1.663              15,8% 518.354.327,88 €             19,2%
Industria i productors agroalimentaris 243 24,5% 4.741              45,0% 1.425.609.865,55 €          52,7%
Cadenes de distribució - comerç a l'engròs 117 11,8% 1.167              11,1% 623.187.578,63 €             23,0%
Comerç tradicional 76 7,7% 570                  5,4% 35.913.923,07 €                1,3%
HORECA 334 33,7% 1.067              10,1% 35.865.552,59 €                1,3%
Gestió de residus 1                 0,1% 6                      0,1% 140.565,97 €                     0,0%

TOTAL 990 100% 10.532,00       100% 2.706.203.109,16 €           100%

La industria i productors 
agroalimentaris

4-Mapa
Resum per tipus d'activitat (agrupació 1)

nº 
empreses

en %
nº 

treballadors
en % Volum de vendes (en €) en %

Agricultura, ramaderia i caça 134            13,5% 1.314              12,5% 66.678.487,30 €                2,5%
Silvicultura i explotació forestal 12               1,2% 2                      0,0% 452.808,17 €                     0,0%
Pesca i aqüicultura 1                 0,1% 2                      0,0% -  €                                   0,0%
Indústries de productes alimentaris 56               5,7% 1.656              15,7% 546.649.339,91 €             20,2%
Fabricació de begudes 187            18,9% 3.085              29,3% 878.960.525,64 €             32,5%
Fabricació d'emvasos i embalatges 21               2,1% 1.162              11,0% 401.929.850,30 €             14,9%
Indústries químiques 3                 0,3% 66                    0,6% 14.126.454,58 €                0,5%
Fabricació de productes metàl·lics 12               1,2% 148                  1,4% 27.995.115,84 €                1,0%
Fabricació de maquinària i equips ncaa 15               1,5% 152                  1,4% 18.398.440,46 €                0,7%
Gestió de residus 1                 0,1% 6                      0,1% 140.565,97 €                     0,0%
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9                 0,9% 91                    0,9% 51.859.070,04 €                1,9%
Intermediaris 5                 0,5% 14                    0,1% 1.099.750,02 €                  0,0%
Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 117            11,8% 1.167              11,1% 623.187.578,63 €             23,0%
Comerç al detall 76               7,7% 570                  5,4% 35.913.923,07 €                1,3%
Serveis de menjar i begudes 334            33,7% 1.067              10,1% 35.865.552,59 €                1,3%
Estudis tècnics 1                 0,1% 11                    0,1% 762.454,24 €                     0,0%
Activitats veterinaries 2                 0,2% 4                      0,0% 500.510,58 €                     0,0%
Activitats de lloguer 1                 0,1% 1                      0,0% 30.000,00 €                        0,0%
Activitats relacionades amb el mercat laboral 2                 0,2% 4                      0,0% 122.592,25 €                     0,0%
Activitats de suport a les empreses n.c.o.p 1                 0,1% 10                    0,1% 1.530.089,57 €                  0,1%

TOTAL 990             100% 10.532             100% 2.706.203.109                    100%

Font: Elaboració pròpia a partir de SABI.

45%
Dels treballadors

53%
De la facturació

24,5%
De les empreses



Resum per tipus d'activitat (agrupació 2)
nº 

empreses
en %

nº 
treballadors

en % Volum de vendes (en €) en %

Producció agrícola 147 14,8% 1.318              12,5% 67.131.295,47 €                2,5%
Proveïdors de productes i serveis auxiliars 72 7,3% 1.663              15,8% 518.354.327,88 €             19,2%
Industria i productors agroalimentaris 243 24,5% 4.741              45,0% 1.425.609.865,55 €          52,7%
Cadenes de distribució - comerç a l'engròs 117 11,8% 1.167              11,1% 623.187.578,63 €             23,0%
Comerç tradicional 76 7,7% 570                  5,4% 35.913.923,07 €                1,3%
HORECA 334 33,7% 1.067              10,1% 35.865.552,59 €                1,3%
Gestió de residus 1                 0,1% 6                      0,1% 140.565,97 €                     0,0%

TOTAL 990 100% 10.532,00       100% 2.706.203.109,16 €           100%

4-Mapa
Resum per tipus d'activitat (agrupació 1)

nº 
empreses

en %
nº 

treballadors
en % Volum de vendes (en €) en %

Agricultura, ramaderia i caça 134            13,5% 1.314              12,5% 66.678.487,30 €                2,5%
Silvicultura i explotació forestal 12               1,2% 2                      0,0% 452.808,17 €                     0,0%
Pesca i aqüicultura 1                 0,1% 2                      0,0% -  €                                   0,0%
Indústries de productes alimentaris 56               5,7% 1.656              15,7% 546.649.339,91 €             20,2%
Fabricació de begudes 187            18,9% 3.085              29,3% 878.960.525,64 €             32,5%
Fabricació d'emvasos i embalatges 21               2,1% 1.162              11,0% 401.929.850,30 €             14,9%
Indústries químiques 3                 0,3% 66                    0,6% 14.126.454,58 €                0,5%
Fabricació de productes metàl·lics 12               1,2% 148                  1,4% 27.995.115,84 €                1,0%
Fabricació de maquinària i equips ncaa 15               1,5% 152                  1,4% 18.398.440,46 €                0,7%
Gestió de residus 1                 0,1% 6                      0,1% 140.565,97 €                     0,0%
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9                 0,9% 91                    0,9% 51.859.070,04 €                1,9%
Intermediaris 5                 0,5% 14                    0,1% 1.099.750,02 €                  0,0%
Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 117            11,8% 1.167              11,1% 623.187.578,63 €             23,0%
Comerç al detall 76               7,7% 570                  5,4% 35.913.923,07 €                1,3%
Serveis de menjar i begudes 334            33,7% 1.067              10,1% 35.865.552,59 €                1,3%
Estudis tècnics 1                 0,1% 11                    0,1% 762.454,24 €                     0,0%
Activitats veterinaries 2                 0,2% 4                      0,0% 500.510,58 €                     0,0%
Activitats de lloguer 1                 0,1% 1                      0,0% 30.000,00 €                        0,0%
Activitats relacionades amb el mercat laboral 2                 0,2% 4                      0,0% 122.592,25 €                     0,0%
Activitats de suport a les empreses n.c.o.p 1                 0,1% 10                    0,1% 1.530.089,57 €                  0,1%

TOTAL 990             100% 10.532             100% 2.706.203.109                    100%

Font: Elaboració pròpia a partir de SABI.

Activitats amb major 
nombre d’empreses



Resum per tipus d'activitat (agrupació 2)
nº 

empreses
en %

nº 
treballadors

en % Volum de vendes (en €) en %

Producció agrícola 147 14,8% 1.318              12,5% 67.131.295,47 €                2,5%
Proveïdors de productes i serveis auxiliars 72 7,3% 1.663              15,8% 518.354.327,88 €             19,2%
Industria i productors agroalimentaris 243 24,5% 4.741              45,0% 1.425.609.865,55 €          52,7%
Cadenes de distribució - comerç a l'engròs 117 11,8% 1.167              11,1% 623.187.578,63 €             23,0%
Comerç tradicional 76 7,7% 570                  5,4% 35.913.923,07 €                1,3%
HORECA 334 33,7% 1.067              10,1% 35.865.552,59 €                1,3%
Gestió de residus 1                 0,1% 6                      0,1% 140.565,97 €                     0,0%

TOTAL 990 100% 10.532,00       100% 2.706.203.109,16 €           100%

4-Mapa
Resum per tipus d'activitat (agrupació 1)

nº 
empreses

en %
nº 

treballadors
en % Volum de vendes (en €) en %

Agricultura, ramaderia i caça 134            13,5% 1.314              12,5% 66.678.487,30 €                2,5%
Silvicultura i explotació forestal 12               1,2% 2                      0,0% 452.808,17 €                     0,0%
Pesca i aqüicultura 1                 0,1% 2                      0,0% -  €                                   0,0%
Indústries de productes alimentaris 56               5,7% 1.656              15,7% 546.649.339,91 €             20,2%
Fabricació de begudes 187            18,9% 3.085              29,3% 878.960.525,64 €             32,5%
Fabricació d'emvasos i embalatges 21               2,1% 1.162              11,0% 401.929.850,30 €             14,9%
Indústries químiques 3                 0,3% 66                    0,6% 14.126.454,58 €                0,5%
Fabricació de productes metàl·lics 12               1,2% 148                  1,4% 27.995.115,84 €                1,0%
Fabricació de maquinària i equips ncaa 15               1,5% 152                  1,4% 18.398.440,46 €                0,7%
Gestió de residus 1                 0,1% 6                      0,1% 140.565,97 €                     0,0%
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9                 0,9% 91                    0,9% 51.859.070,04 €                1,9%
Intermediaris 5                 0,5% 14                    0,1% 1.099.750,02 €                  0,0%
Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 117            11,8% 1.167              11,1% 623.187.578,63 €             23,0%
Comerç al detall 76               7,7% 570                  5,4% 35.913.923,07 €                1,3%
Serveis de menjar i begudes 334            33,7% 1.067              10,1% 35.865.552,59 €                1,3%
Estudis tècnics 1                 0,1% 11                    0,1% 762.454,24 €                     0,0%
Activitats veterinaries 2                 0,2% 4                      0,0% 500.510,58 €                     0,0%
Activitats de lloguer 1                 0,1% 1                      0,0% 30.000,00 €                        0,0%
Activitats relacionades amb el mercat laboral 2                 0,2% 4                      0,0% 122.592,25 €                     0,0%
Activitats de suport a les empreses n.c.o.p 1                 0,1% 10                    0,1% 1.530.089,57 €                  0,1%

TOTAL 990             100% 10.532             100% 2.706.203.109                    100%

Font: Elaboració pròpia a partir de SABI.

Activitats amb major 
nombre de treballadors



Resum per tipus d'activitat (agrupació 2)
nº 

empreses
en %

nº 
treballadors

en % Volum de vendes (en €) en %

Producció agrícola 147 14,8% 1.318              12,5% 67.131.295,47 €                2,5%
Proveïdors de productes i serveis auxiliars 72 7,3% 1.663              15,8% 518.354.327,88 €             19,2%
Industria i productors agroalimentaris 243 24,5% 4.741              45,0% 1.425.609.865,55 €          52,7%
Cadenes de distribució - comerç a l'engròs 117 11,8% 1.167              11,1% 623.187.578,63 €             23,0%
Comerç tradicional 76 7,7% 570                  5,4% 35.913.923,07 €                1,3%
HORECA 334 33,7% 1.067              10,1% 35.865.552,59 €                1,3%
Gestió de residus 1                 0,1% 6                      0,1% 140.565,97 €                     0,0%

TOTAL 990 100% 10.532,00       100% 2.706.203.109,16 €           100%

4-Mapa
Resum per tipus d'activitat (agrupació 1)

nº 
empreses

en %
nº 

treballadors
en % Volum de vendes (en €) en %

Agricultura, ramaderia i caça 134            13,5% 1.314              12,5% 66.678.487,30 €                2,5%
Silvicultura i explotació forestal 12               1,2% 2                      0,0% 452.808,17 €                     0,0%
Pesca i aqüicultura 1                 0,1% 2                      0,0% -  €                                   0,0%
Indústries de productes alimentaris 56               5,7% 1.656              15,7% 546.649.339,91 €             20,2%
Fabricació de begudes 187            18,9% 3.085              29,3% 878.960.525,64 €             32,5%
Fabricació d'emvasos i embalatges 21               2,1% 1.162              11,0% 401.929.850,30 €             14,9%
Indústries químiques 3                 0,3% 66                    0,6% 14.126.454,58 €                0,5%
Fabricació de productes metàl·lics 12               1,2% 148                  1,4% 27.995.115,84 €                1,0%
Fabricació de maquinària i equips ncaa 15               1,5% 152                  1,4% 18.398.440,46 €                0,7%
Gestió de residus 1                 0,1% 6                      0,1% 140.565,97 €                     0,0%
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9                 0,9% 91                    0,9% 51.859.070,04 €                1,9%
Intermediaris 5                 0,5% 14                    0,1% 1.099.750,02 €                  0,0%
Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 117            11,8% 1.167              11,1% 623.187.578,63 €             23,0%
Comerç al detall 76               7,7% 570                  5,4% 35.913.923,07 €                1,3%
Serveis de menjar i begudes 334            33,7% 1.067              10,1% 35.865.552,59 €                1,3%
Estudis tècnics 1                 0,1% 11                    0,1% 762.454,24 €                     0,0%
Activitats veterinaries 2                 0,2% 4                      0,0% 500.510,58 €                     0,0%
Activitats de lloguer 1                 0,1% 1                      0,0% 30.000,00 €                        0,0%
Activitats relacionades amb el mercat laboral 2                 0,2% 4                      0,0% 122.592,25 €                     0,0%
Activitats de suport a les empreses n.c.o.p 1                 0,1% 10                    0,1% 1.530.089,57 €                  0,1%

TOTAL 990             100% 10.532             100% 2.706.203.109                    100%

Font: Elaboració pròpia a partir de SABI.

Activitats amb major 
volum de facturació
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Reptes de 
digitalització 

de les 
empreses

Reptes de 
digitalització 

de les 
persones 

treballadores

Reptes de digitalització a la cadena de valor

Bones pràctiques identificades



L’Àrea 5G del Penedès de l’Estratègia s’aplica en els àmbits:
• Sector sociosanitari – Simulador 4DHealth a l’Anoia
• Sector de mobilitat i vehicle connectat – Circuit Idiada, 

Circuit Parc Motor de Castellolí.
• Mèdia i entreteniment – Laboratori de RV d’i2CAT a 

Neàpolis, formació i iniciatives com MedGaims.
• Talent – nou models empresarials arrel del teletreball i 

l’atracció de talent des de TIC Anoia.

Es fa palesa la necessitat de que el conjunt del Penedès 
desenvolupi una estratègia de desplegament de la xarxa 5G en el 
marc del desenvolupament del sector agroalimentari com un 
àmbit prioritari de modernització i de transformació digital.

5-DigitalitzacióEmpreses Personal
Bones 

pràctiques 



5-Digitalització
Mapa de cobertura 5G a l’entorn de la comarca

Font: nPerf.com



La industria 4.0

Instrument de diagnosi gratuït, modern i de qualitat 
que permet a les empreses avaluar el grau de 
maduresa en relació al paradigma de la industria 4.0

Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme d’Espanya.

Àrees d’influència de la digitalització de l’empresa.
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Aplicacions 
Client

Dades 
DigitalsAutomatització

Connectivitat

Principals tecnologies 
impulsades per part de 
les empreses 
observades

Empreses entrevistades

Empreses enquestades

Ponderació mitjana de 0 a 5, on:

0 – No disposa de la tecnologia

5 – Utilitza la tecnologia de 
manera professionalitzada

Més de 40 empreses consultades.

Font: Elaboració pròpia a partir d’entrevistes i enquestes.



33%

67%

Sí No

7%

40%

26,50% 26,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

No crec que aporti
grans beneficis

Important, però
encara no ho he

aplicat

Necessari i ja hem
plantejat objetius

Ja és una realitat

Valoració de l'impacte de la digitalització a l'empresa.

Per el 67% de les empreses, no és una 
prioritat la contractació de personal 
especialitzat en aspectes digitals.

El 93% de les empreses enquestades 
perceben la digitalització com un 
factor important de competitivitat.

Contractació de personal especialitzat en aspectes digitals

Empreses Personal
Bones 

pràctiques 

Font: Elaboració pròpia a partir d’entrevistes i enquestes.



54%

15%

0%

8%

23%

0% 20% 40% 60%

Maquinària

Millora de processos

Nous productes

Digitalització

Altres

Expectatives d’inversió són reduïdes en aquest àmbit 
i se centren sobretot en maquinària i altres elements 
d’infraestructura.

5-Digitalització
Empreses Personal

Bones 
pràctiques 

El 54% considera que la inversió en digitalització 
és positiva, però només el 8% considera que el 
retorn de la inversió és eficient.

8%

46%

46%

Eficient No ho sé Equilibrat

Previsió d'inversions de les empreses segons tipusRetorn de la inversió

Font: Elaboració pròpia a partir d’entrevistes i enquestes.



66%

27%
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Manca de capacitat
financera

Manca de qualificació del
personal

No trobem la tecnologia
adequada

No és una necessitat

Principals limitacions a la introducció de noves tecnologies

Les empreses consideren que la principal barrera 
pel seu impuls es la falta de capacitat financera i 
la manca de personal qualificat a l’empresa.

5-Digitalització
Empreses Personal

Bones 
pràctiques 

Un dels principals dubtes rau en la 
incorporació de perfils o 
externalització del servei.

Font: Elaboració pròpia a partir d’entrevistes i enquestes.



Incorporació de nous 
models agrícoles

Terciarització de 
l’activitat agrària

Garantir el relleu 
generacional

Tendències en les 
estratègies de negoci

01 02 03

Font: ESTUDI: SECTORS ECONÒMICS I EMERGENTS I FORMACIÓ PROFESSIONAL A LA RMB: AGROALIMENTARI
Fundació BCN Formació Professional



Incorporació de 
nous models 
agrícoles

• Necessitat de reduir costos i millorar la 
competitivitat.

• Aposta per la sostenibilitat I la circularitat a 
través de l’aprofitament d’excedents o 
subministrament de recursos a alters 
activitats.

• Aposta per la conservació del sòl i la reducció 
de l’impacte Ambiental.

• Aposta per noves tècnies que de precissió amb 
les noves eines I solucions tecnològiques.

01

Empreses Personal
Bones 

pràctiques 



Terciarització de 
l’activitat agrària

• Millora de la competitivitat i la integració 
d’altres activitats en la proposta de valor.

• Ampliació del model de negoci amb serveis 
complementaris (transformació i distribució 
del producte).

• Integració vertical.

02

Empreses Personal
Bones 

pràctiques 



Garantir el relleu 
generacional

• El 65% dels titulars de les explotacions 
agrícoles són homes de més de 65 anys –
abandonament i pèrdua de força laboral.

• Necessitat de formació de persones menors 
de 40 anys.

• Reducció del sòl agrícola i increment de la 
població a la Regió Metropolitana de 
Barcelona.

03

Empreses Personal
Bones 

pràctiques 



Càrrecs professionals L’estudi identifica els següents càrrecs, ordenats per grau de 
qualificació:

+

Cap d’explotació Responsable de producció i 
gestió comercial

Capatàs 4.0 Operaris agrícoles 
especialitzats

Auxiliars agrícoles
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sistemes ERP, CRM,…

Programes de videotrucades

Missatgeria instantània

Processador de textos

Fulls de càlcul

Descàrrega, emmagatzematge i…

Ús del correu electrònic

Navegadors web

No sap utilitzar-ho Bàsic Intermedi Avançat Ns/Nc

Els principals reptes dels treballadors

La gestió, l’anàlisi i la interpretació de dades.
La creació de continguts digitals.
L’ús de plataformes de comunicació.

Les principals fortaleses

Ús del correu electrònic
Operacions bàsiques amb arxius i informació.
Missatgeria instantània.
Processador de textos.

Empreses Personal
Bones 

pràctiques 

Font: Elaboració pròpia a partir d’entrevistes i enquestes.



0 200 400 600 800 1000 1200

Programari d'Ofimàtica

Infraestructures de comunicació

Sistemes Operatius

Altres

Vilafranca del Penedès Sant Sadurní d'Anoia

Gelida Santa Margarida i els Monjos

Resta dels municipis de la comarca

Els coneixements informàtics dels 
registrats al XALOC es centren en el 
programari d’Ofimàtica (70%)

El 73% de les ofertes laborals 
publicades al XALOC no 
especificaven cap requisit 
informàtic mentre que el 25% 
exigien coneixements en el 
programari d’Ofimàtica

Empreses Personal
Bones 

pràctiques 

Font: Elaboració pròpia a partir de Serveis Locals d’Ocupació.



20%

80%

Realització d'activitats formatives en l'àmbit digital

Sí No

Per part de les empreses...

Les principals formacions que es mencionen passen per:
• Gestió de la web i xarxes socials.
• Fulls de càlcul nivell avançat.

Quan a la periodicitat:
• Menys d’una vegada a l’any.
• Algunes ocasions entre 1 i 2 cops l’any.

Empreses Personal
Bones 

pràctiques 

Font: Elaboració pròpia a partir d’entrevistes i enquestes.



Dins de la cadena de valor, ens trobem dos principals 
perfils de persones treballadores:

Perfils administratius

Les habilitats digitals no són considerades un 
problema, ja que formen part de les tasques 
del dia a dia.

Perfils d’operari o de peó

La gran majoria d’empreses presenta graus
de tecnificació poc elevats, amb posicions i 
perfils amb pocs requeriments en tècniques i 
habilitats digitals.

5-DigitalitzacióEmpreses Personal
Bones 

pràctiques 
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Principals bones pràctiques identificades

Gestió i optimització de 
sistemes de regadiu.

Control de la qualitat i la 
contaminació del sòl a 
causa de la ramaderia.

Tecnologia blockchain per a la 
millora de la transparència en la 
cadena de subministraments.

Estratègies de precisió en 
la viticultura basades en 

dades.

Gestió de recursos humans 
en explotacions agràries.

Ús de programari específic 
per a la millora de la gestió 

de processos.

Digitalització del sector de 
la distribució i logística.

Digitalització del procés de 
comercialització i venda.
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Projectes i 
àmbits de 
treball

Indústries i 
productors 

agroalimentaris

Explotacions 
agropecuàries

Proveïdors de 
productes  i serveis 

auxiliars

Comerç a l’engròs 
(majoristes en 

origen i en destí)

Punts de venda i 
cadenes de distribució

HORECA

Agricultura i 
indústria alimentària

Proveïdors de productes i 
serveis auxiliars

Punts de venda i 
restauració

P1. Projecte per a la digitalització de 
la viticultura.

P2. Campanya de comunicació per la 
descoberta de perfils digitals a la 
cadena de valor. L’analista de dades.

P3. Programa formatiu en 
tecnificació de processos del 
sector vitivinícola.

P4. Programa d’assessorament 
en la digitalització de petits i 
micro cellers

P6. Programa d’assessorament tècnic i 
formació per a la transformació digital 
de proveïdors de productes i serveis 
auxiliars.

P9. Programa 
d’assessorament tècnic i 
formació en la digitalització 
del comerç i la restauració

P7. Realitat Virtual i 
Augmentada en 
productes alimentaris

P8. Projecte de 
digitalització del sector 
del comerç i la restauració

Projectes transversals

P5. Jornada “Smart factory al 
sector del packaging”.

P11. Programa “El paper de la dona en 
la cadena de valor agroalimentària”.

P12. Programa d’assessorament tècnic 
i formació en la transformació digital 
de l’economia social i solidària.

P10. Impuls de la tecnologia 
blockchain a la cadena de valor 
agroalimentària.

Ba
ul
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Digitalització de 
la viticultura

Objectiu

Promoure la digitalització de 
les explotacions vitivinícoles 
per fer front a la millora de 
l’eficiència, l’anticipació a 
reptes meteorològics i l’impuls 
de pràctiques més sostenibles.

P r o j e c t e  1  – E n  c u r s
o Creació d’una xarxa de 39 estacions de

recopilació d’informació meteorològica.

o Programari específic per al tractament i la
difusió de la informació. Aplicació amb alertes

o Sessions formatives per a viticultors, tècnics i
Agents de Defensa Vegetal (ADV)

o Col·laboració de la Central de Compres
Vitivinícoles (CCV), Sencrop (proveïdor de la
xarxa de sensors) i Rimpro / Vitinet
(proveïdor de sistema).



Descoberta 
de l’analista 
de dades
Objectiu

Impulsar una campanya de 
comunicació amb influencers
per descobrir la professió 
d’analista de dades en el 
sectors agroalimentaris.

P r o j e c t e  2  – P r o p o s t a

o Objectiu d’aproximar els oficis del sector
agrícola a la població jove i potenciar el perfil
d’analista de dades.

o Lligar-ho amb centres de formació per tal
d'impulsar formacions vinculades a aquest
perfil.

o Creació d’un vídeo promocional i col·laboració
amb la plataforma adolescents.cat



Formació en 
maquinària 
agrícola 4.0
Objectiu

Impulsar el relleu generacional i 
la professionalització dels 
operaris agrícoles vinculats a 
processos mecanitzats.

P r o j e c t e  3  – P r o p o s t a
o Adquisició de les habilitats digitals bàsiques

per poder treballar amb la nova maquinaria
agrícola.

o Donar visibilitat a càrrecs professionals que
s’estan reconvertint gràcies a la tecnologia.

o Generar un nou interès entre les noves
generacions pel que fa a les oportunitats
laborals en el món rural.

o Detecció d’agents impulsors, disseny dels
continguts i materials formatius, disposició
de l’equipament necessari per a la posada en
pràctica i docència.



Assessorament 
per a la 
digitalització
Objectiu

Assessorar a les empreses per 
a la detecció de processos i 
àmbits susceptibles de ser 
digitalitzats.

P r o j e c t e s  4 ,  6 ,  9  i  1 2

Diagnòstic i assessorament individualitzat al teixit
econòmic.

o Programa d’assessorament en la digitalització
de petits i micro cellers.- E n c u r s .

o Programa d’assessorament tècnic i formació
per a la transformació digital de proveïdors de
productes i serveis auxiliars – packaging.

o Programa d’assessorament tècnic i formació
en la digitalització del comerç i la restauració

o Programa d’assessorament tècnic i formació
en la transformació digital de l’economia social
i solidària.



Jornada Smart
Factory -
Packaging
Objectiu

Generar debat i descoberta de 
noves tecnologies aplicades al 
sector del packaging.

Jornada celebrada a Sant Pere 
de Riudebitlles de la mà del 
clúster del Packaging.

P r o j e c t e  5  - R e a l i t z a t

o Exposició del concepte de la industria 4.0 i les
seves implicacions al món empresarial.

o Detecció de casos pràctics d’industria 4.0
aplicats al sector del packaging.

o Taula rodona amb representants del sector.

o Taller de cocreación per a la detecció dels
principals reptes de les empreses del sector.



VR i RA en els 
productes 
alimentaris
Objectiu

Fomentar l’ús de les noves 
tecnologies de Realitat Virtual i 
Realitat Augmentada per a la 
promoció del producte 
alimentari.

P r o j e c t e  7  – P r o p o s t a o Elaboració de continguts digitals de caràcter
pedagògic.

o Difusió a través de codis QR/NFC a les cartes
dels restaurants i etiquetes dels productes.

o Gamificació i interacció per a la descoberta de
les característiques dels productes
alimentaris.

o Directori de punts de venda.

o Promoció i posada en valor del producte local
vinculat a la Xarxa de Productes de la Terra
(oli, mel, Gall del Penedès, Préssec de l’Ordal,
Poma de Pontons i ànec).



Digitalització 
del comerç i la 
restauració
Objectiu

Introducció de tecnologia per a 
la generació d’informació a 
temps real dels punts de venda 
i la seva posterior interpretació 
amb IA.

P r o j e c t e  8  – P r o p o s t a
o Impuls d’una prova pilot per a la digitalització

dels punts de venda.

o Generació de dades per a la millora de la
presa de decisions (trànsit indoor i outdoor,
reputació,...).

o Millora de l’experiència de compra al punt de
venda físic i interacció amb la marca.

o Impulsar models de consum més sostenibles.

o Coneixement de les expectatives i
necessitats de les persones consumidores.

o Difusió de promocions.



Blockchain a 
l’alimentació i 
les begudes
Objectiu

Explorar la viailitat de la 
tecnologia blockchain en les 
diferents baules de la cadena 
de valor.

P r o j e c t e  1 0  – P r o p o s t a

o Creació d’un grup de treball per a l’impuls del
blockchain amb el suport de diferents
agrupacions empresarials i clústers.

o Impuls de sessions formatives al voltant de la
tecnologia blockchain.

o Exposició de casos pràctics.

o Impuls de tallers de cocreació i disseny de
proves pilot.

o Observació dels resultats i anàlisi
d’escalabilitat.



La dona en la 
cadena de valor 
agroalimentària
Objectiu

Incrementar el paper de la dona 
en la cadena de valor 
agroalimentària i reforçar 
l’emprenedoria.

P r o j e c t e  1 1  – P r o p o s t a

o Selecció de dones emprenedores com a
ambaixadores de les diferents baules de la
cadena de valor.

o Impuls d’una campanya de comunicació amb
les ambaixadores.

o Organització d’un hackaton de la dona
emprenedora – Concurs d’idees
emprenedores.

o Suport a la posada en marxa de les idees de
negoci guanyadores (assessorament,
formació i incentius).



11
Perfils professionals a 

potenciar



Mecànica i manteniment 
d’equips tècnics

Ús i gestió de nova 
maquinària agrícola

Automatització de 
processos i maquinària

Hostaleria / Barista Màrqueting i 
comunicació digital

Generació i tractament 
de dades

Interpretació i 
visualització de dades

Gestió empresarial i 
sistemes ERP

Assessors i consultors 
en transformació digital 

de la cadena de valor

Desenvolupament de 
software específics

Tècnics d’enoturisme

Principals perfils a potenciar:



3
Itineraris formatius a 

treballar



Operari agrícola especialitzat

Comunicació i màrqueting digital 
de productes alimentaris

Eines digitals avançades per a 
càrrecs administratius

Itineraris 
formatius a 
treballar

Component pràctic i 
professionalitzador



Operari agrícola 
especialitzat

Curs enfocat a potenciar un 
conjunt de competències i 
habilitats que permeti 
incrementar el valor afegit de 
les diferents tasques dels 
operaris agrícoles:

I t i n e r a r i  1
o La tecnologia aplicada a la maquinària

agrícola.

o Noves eines per optimitzar els processos
diaris.

o Introducció a la traçabilitat alimentària. Marc
legal i obligacions de la indústria alimentària.
Desenvolupament del pla de traçabilitat.

o Les aplicacions i el desenvolupament de
programari per facilitar la digitalització de
processos interns.



Comunicació i 
màrqueting de 
productes 
alimentaris
Dirigit a donar resposta a la 
necessitat de donar visibilitat al 
producte alimentari i a la generació de 
llocs de treball que puguin cobrir 
persones amb coneixements del món 
agroalimentari, així com de les 
diferents tipologies de producció 
alimentària.

I t i n e r a r i  2

o Programari de disseny i creació de continguts
digitals.

o Edició de vídeo i fotografia.

o Eines de comunicació a través de les eines
digitals (xarxes socials, reputació online,
web,...).

o Publicitat a internet (SEO i SEM).

o E-commerce i eines de venda online.

o Sistemes de relació amb la clientela (CRM)



Eines avançades 
per a càrrecs 
administratius
Dirigit a potenciar el paper del càrrecs 
que treballen en tasques de caràcter 
administratiu a les diferents 
empreses que conformen la cadena 
de valor. Es planteja el repte de 
promoure l’enfortiment de posicions 
que estan acostumades al tractament 
de dades, el desenvolupament de 
tasques administratiu i la gestió 
empresarial.

I t i n e r a r i  3

o Ús i gestió de fulls de càlcul (tipus Excel) i
bases de dades.

o Generació, tractament i anàlisi de dades.

o Introducció a la traçabilitat alimentària. Marc
legal i obligacions de la indústria alimentària.
Desenvolupament del pla de traçabilitat.

o Introducció a la programació i
desenvolupament de software.

o Sistemes de gestió empresarial – ERP.
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daleph@daleph.com


