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Resum executiu
La pandèmia de la COVID-19 ha generat una crisi econòmica mundial d’una magnitud superior
a la gran recessió del 2008 (l’FMI preveu una caiguda del PIB del 3% el 2020), i Espanya n’és
un dels països més afectats (el Banc d’Espanya preveu una caiguda del PIB del 6,8%, que
podria arribar a ser del 12,4%).
En aquest entorn, les previsions macroeconòmiques del Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda apunten a una caiguda del PIB de Catalunya d’entre el 7,6% (en
l’escenari base) i un 8,8% per al 2020.
Davant d’aquesta situació de crisi socioeconòmica, són nombrosos els laboratoris d’idees
(think tanks) i les empreses consultores de referència que han publicat documents d’anàlisi, de
prospectiva i de recomanacions, entre els quals hi ha una coincidència molt pronunciada (amb
èmfasi en mesures contundents de política monetària i fiscal que n’assegurin la solvència i la
liquiditat i que en permetin mantenir l’activitat empresarial i l’ocupació).
Cal destacar el document elaborat per Orkestra, atès que, a més de l’anàlisi global, aporta una
visió des de la política autonòmica molt interessant, en la qual conceptualitza la resposta de
les autoritats públiques en dues fases: una de resistència (que uns altres anomenen resiliència)
davant la pandèmia, en la qual són fonamentals els instruments de política monetària i fiscal, en
l’àmbit europeu i estatal; i, una de reconstrucció i renovació de l’economia i la societat, en la qual
tenen més sentit les polítiques proactives, de competència autonòmica.
Atès tot el que s’ha exposat anteriorment, Orkestra formula una sèrie de recomanacions per a
les polítiques públiques en la fase de resiliència i per tal d’assentar les bases de reconstrucció i
renovació:
– Cuidar la dimensió temporal de les accions.
– Desenvolupar la intel·ligència sobre possibles escenaris i impactes sobre empreses,
sectors i col·lectius.
– Analitzar la controvèrsia entre relocalització i globalització, així com tornar a la situació
anterior i tenir estratègies de renovació, amb una èmfasi especial sobre l’ocupació a curt
termini.
– Integrar les organitzacions intermèdies (clústers, agències de desenvolupament local,
cambres de comerç, etc.) en la resposta a la crisi.
– Definir possibles escenaris de renovació econòmica i social desitjables des del punt de
vista dels grans reptes (emergència climàtica, transició demogràfica i revolució digital).
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– Desenvolupar accions i polítiques a mitjà-llarg termini amb una alta sensibilitat envers els
escenaris desitjables assenyalats anteriorment.
A Catalunya, malgrat que la indústria no ha estat tan afectada per la crisi com alguns serveis,
la producció va caure al març un 11,5 %; l’ocupació, un 2,2 %, i les exportacions, un 13,2 %
interanual.
A més, a un terç dels afiliats a la seguretat social se’ls van tramitar expedients de regulació
temporal d’ocupació (ERTO).
Tanmateix, cal advertir que no tota la caiguda de l’activitat i l’ocupació del primer trimestre del
2020 es pot atribuir al confinament derivat de l’emergència sanitària, el qual va començar el 14
de març, atès que la indústria catalana ja registrava taxes de variació interanual negatives.
L’afectació de la crisi sobre la indústria en termes agregats amaga, però, impactes molt
dispars entre els diferents sectors que la componen. Pel que fa als sis sectors més grans de la
indústria, que junts representen gairebé el 60 %, l’impacte ha estat el següent:
1. El sector químic sembla que resisteix relativament bé el primer impacte de la crisi pel que
fa a la producció i les vendes a l’exterior; l’afectació pels ERTO és elevada però està força
per sota de la mitjana de la indústria.
2. El sector alimentari, després d’uns mesos a la baixa, va tenir un cert impuls en el
moment inicial de la crisi gràcies, en part, al sector exterior; l’afectació dels ERTO és molt
inferior a la mitjana.
3. Quan va irrompre la crisi de la COVID-19 a mitjans de març, el sector de l’automòbil
ja estava immers en una trajectòria a la baixa i en un moment de profundíssima
transformació. Però, al març, l’aturada econòmica va fer caure intensament tant la
producció com les vendes exteriors. Aquest és, a més, un dels sectors més afectats (en
termes absoluts i relatius) pels ERTO, per la qual cosa serà el que requerirà una atenció
més urgent i preferent de les polítiques públiques.
4. El sector de fabricació de productes metàl·lics va quedar bastant afectat, per sobre de
la mitjana de la indústria, pel que fa als quatre indicadors de conjuntura analitzats; això és
conseqüència de la seva dependència del conjunt de l’economia.
5. El sector farmacèutic va ser el que va rebre un impacte més favorable de la crisi, i ja
venia d’una sendera de creixement dels últims cinc anys. A diferència de la majoria de
sectors, va augmentar la producció, l’ocupació i les exportacions; els ERTO han afectat
un proporció ínfima dels afiliats.
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6. L’impacte inicial de la crisi sobre la producció i la distribució d’energia elèctrica i gas ha
estat relativament positiu, tant en termes de producció com d’ocupació, i els ERTO han
tingut una incidència molt baixa.
Més enllà dels sis sectors més grans de la indústria en termes de projectes d’avaluació de
viabilitat (VAB), hi ha altres branques que, malgrat que no són quantitativament tan importants,
han tingut indicadors especialment negatius.
7. El sector del tèxtil, confecció, cuir i calçat ja havia reduït la producció abans de la crisi,
però va patir especialment en el moment inicial; l’ocupació i les exportacions van quedar
molt afectades. Destaca l’afectació negativa que hi han tingut els ERTO, especialment en
la producció de cuir i calçat.
8. Les indústries extractives han experimentat caigudes importants en la producció
i exportacions que, probablement, no es poden atribuir a la crisi de la COVID-19. No
obstant això, és el tercer sector industrial amb més proporció d’afiliats afectats per ERTO.
Vist aquest impacte sectorial de la crisi, en aquest document s’exposa una anàlisi estratègica
dels àmbits sectorials de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de
Catalunya (RIS3CAT) que va més enllà de l’actual crisi, amb l’objectiu que Catalunya continuï
sent un país industrial. La indústria ha jugat un paper fonamental en la configuració de la
Catalunya moderna i és molt rellevant des del punt de vista econòmic perquè representa
gairebé el 20 % del PIB o més del 50 % si es consideren els serveis a la producció, però també
va associada a valors molt presents en la nostra societat, com ara la cerca de resultats a mitjà i
llarg termini, l’esforç, la superació, l’autoexigència i la innovació.
Tanmateix, Catalunya, com les societats del nostre entorn, s’enfronta a desafiaments, com
ara la globalització, els avenços tecnològics, el canvi de model industrial –l’esvaïment de les
fronteres entre la indústria i els serveis– la sostenibilitat i la quarta revolució industrial o, si ho
preferiu, la digitalització i allò que s’anomena Indústria 4.0.
L’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és
la resposta de Catalunya a l’exigència de la Comissió Europea per tal que els estats i
les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l’especialització
intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s’ajustin al seu
potencial d’innovació.
La RIS3CAT promou la visió de Catalunya com un país de base industrial, amb una economia
oberta, competitiva i sostenible, i que combina talent, creativitat, un teixit empresarial
diversificat i un sistema propi de recerca d’excel·lència, en el marc d’una societat dinàmica,
emprenedora i inclusiva.
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L’era postCOVID-19 tindrà una economia amb nous hàbits i regulacions basades en la reducció
de les interaccions amb contacte proper i amb restriccions d’higiene i de mobilitat viatgera.
La disrupció actual canviarà a nivells sense precedents la manera com mengem, treballem,
comprem, fem exercici, gestionem la nostra salut, ens socialitzem i invertim el nostre temps
lliure. I tot això mentre gestionem la crisi sanitària com a prioritat. Fins que no hi hagi una
vacuna, l’escenari serà d’alts i baixos continuats en la disrupció de com treballem i vivim durant
els propers dos anys, de manera que donarà lloc a nous hàbits que romandran fins molt
després de la crisi de la COVID-19 o que, fins i tot, han vingut per quedar-s’hi.
Per això, és clau que les empreses, les administracions i tots els agents del sistema coneguin
les principals tendències que afecten la indústria catalana, especialment aquelles relacionades
amb l’entorn dels diferents negocis, l’evolució de la seva demanda, el comportament dels
clients i els consumidors o la dinàmica del mercat global, entre d’altres. Aquest coneixement
és important per treballar amb vista a la millora de la competitivitat sectorial i és per això que,
en aquest document, es proporciona una anàlisi estratègica dels set àmbits de la RIS3CAT:
indústria alimentària; indústries de la química, l’energia i els recursos; sistemes industrials;
manufactures de disseny; indústries culturals i de l’experiència; indústries de la salut i ciències
de la vida, i indústries de la mobilitat i l’automoció.
Un cop vist l’impacte sectorial de la crisi i les estratègies en el marc de la RIS3CAT, es
combinen aquestes dues anàlisis: es creua l’impacte del xoc de demanda causat per la
pandèmia en els diferents sectors i negocis amb la magnitud i tipologia dels desafiaments
estratègics als quals ja havien de fer front abans de la crisi.
El resultat és una matriu, de caràcter il·lustratiu i indicatiu, que posiciona els diferents sectors i
negocis en quatre categories amb diferents necessitats de polítiques i accions de suport per
tal de minimitzar l’impacte de la crisi i millorar-ne la posició competitiva:
– Sectors i negocis seriosament amenaçats per la crisi provocada per la COVID-19
– Sectors i negocis amb certes oportunitats originades per la nova situació
– Sectors i negocis sòlids amb un impacte limitat i temporal de la crisi provocada per la
COVID-19
– Sectors i negocis potencialment beneficiats per la crisi provocada per la COVID-19
En el treball, també s’identifiquen les possibles mesures de política industrial adreçades a la
millora competitiva segons la posició dels sectors i negocis en els diferents quadrants de la
matriu.
Finalment, se suggereix que les diferents mesures que s’adoptin siguin de curt, mitjà i llarg
termini, amb especificitats pròpies per a cada període, i es proposen una sèrie d’activitats que
l’Administració ha d’implementar.
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De tots els sectors que tenen més pes dins la indústria catalana, el de l’automoció ha estat,
fins al moment, el més perjudicat per l’aturada de l’activitat motivada per la pandèmia.
Efectivament, la crisi de la COVID-19 en la indústria de l’automoció es genera des de l’oferta
i des de la demanda: des de l’oferta, perquè la totalitat de la cadena de subministrament ha
resultat interrompuda, i, des de la demanda, perquè l’activitat comercial ha quedat suspesa.
La indústria de l’automoció és d’una importància singular per a Catalunya, ja que es tracta d’un
sector estructural i estructurant: estructural per la seva dimensió, atès que representa el 10%
de l’economia catalana exporta molt, i és, també, estructurant perquè ha generat una activitat
econòmica important al seu entorn. La seva cadena de valor aplega més de 500 empreses
amb producte identificat, 325 de les quals es troben a la cadena principal de valor. La indústria
de l’automoció a Catalunya conforma un clúster paradigmàtic constituït per les empreses
fabricants, però, també, per un nodrit ecosistema de centres de recerca i innovació i altres
institucions al servei del sector.
El sector de l’automoció afronta globalment una concurrència extraordinària de reptes com
mai abans, en la seva llarga història, havien coincidit. A Catalunya, aquests reptes tensaran
la indústria i li exigiran esforços extraordinaris i moviments estratègics adequats per tal de fer
front a les amenaces i aprofitar les moltíssimes oportunitats que se’n deriven. La situació de
partida en aquesta cursa, però, no és la millor: una inversió industrial que es redueix un 8,4 %
interanual el 2019, en contrast amb el creixement general de l’1,5 % en el total de la indústria, i
una previsió encara pitjor, -14 % per al 2020, això sense descomptar l’efecte de la COVID-19.
Per aquesta raó, el govern de la Generalitat, per mitjà de la Direcció General d’Indústria i
amb la participació del Consell Català de l’Empresa, ha impulsat el Programa de suport a la
indústria de la mobilitat i de l’automoció 2020-2025, un conjunt de 48 actuacions concretes
i amb dotació pressupostària per tal d’acompanyar el sector en la seva transformació cap a
solucions d’alt valor afegit en la mobilitat del futur.
En aquest context, amb l’aparició del virus s’ha precipitat una crisi de profunditat extraordinària
en el sector com ja s’ha esmentat anteriorment. Un cop reiniciada l’activitat fabril i comercial,
és obligat tornar a revisar els reptes que havien servit per definir les actuacions del programa.
La protecció de la liquiditat i l’ocupació de les empreses passen a ser els primers objectius que
s’identifiquen com a fase de reescalat de l’activitat, una fase que es preveu que es perllongui
durant els propers mesos, abans d’arribar a una situació de nova normalitat.
Per tal d’ajudar la indústria catalana a fer front a la gravetat de la situació, es posa en marxa un
paquet de quatre grans mesures de suport, les dues primeres prioritàries en el Programa de
suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció, i dues més de caràcter transversal creades
per a l’ocasió:
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1. Programa de noves oportunitats de negoci (NON) en la indústria de la mobilitat i l’automoció
2. Servei d’acompanyament a la transformació digital de la indústria de l’automoció
3. Programa de transició de la reconversió del sector de proveïdors del sector de l’automoció
4. Línia d’ajut directe a les micro i petites empreses
A banda d’aquest conjunt d’instruments, la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ han posat
a disposició de les empreses instruments de suport per ajudar-les a superar la crisi, com
ara el programa ProACCIÓ 4.0, els cupons a la competitivitat empresarial postCOVID-19,
els programes de suport a projectes d’inversió empresarial, les estructures de suport
a la competitivitat empresarial, el Canal Empresa, l’ACCIÓ Virtual Desk i el mercat web
(marketplace) de productes COVID-19.
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1. Introducció
El 2019 l’economia mundial havia entrat en una fase de desacceleració a causa de les tensions
comercials entre la Xina i els Estats Units i a un cert esgotament del cicle econòmic expansiu.
Però, el 2020, la pandèmia de la COVID-19 ha canviat sobtadament el panorama, ja que, a
part de la seva vessant sanitària, ha provocat una crisi econòmica d’una magnitud molt més
gran que la gran recessió del 2008. L’FMI preveu, en el seu escenari base, una caiguda del PIB
mundial del 3,0 % per al 2020, però si la pandèmia no es pot contenir durant la segona meitat
del 2020, l’impacte podria ser gairebé tres punts percentuals més gran. Per al 2021, preveu un
rebot en el PIB mundial del 5,8 % en l’escenari base, però dependrà molt de com evolucioni la
crisi sanitària.
La zona euro és una de les més afectades per aquesta crisi mundial, de manera que l’FMI
preveu caigudes del PIB superiors al 6 % a gairebé tots els seus països membres, entre els
quals destaquen Itàlia (-9,1 %) i Espanya (-8,0 %). A més de ser els països més afectats per
l’extensió del virus, en el cas d’Espanya l’afectació econòmica més gran deriva del seu mercat
de treball, caracteritzat per una sensibilitat superior al cicle econòmic i una precarietat més
gran, així com per una especialització productiva molt centrada en sectors molt afectats pel
tancament de l’activitat (turisme, oci i comerç). En línia amb això, el Banc d’Espanya preveu
diversos escenaris per al 2020, que van des d’una caiguda del PIB del -6,8 % per al 2020 fins
al -12,4 %.
En aquest entorn, les previsions macroeconòmiques del Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda apunten a una caiguda del PIB d’entre el 7,6 % (en l’escenari base) i
un 8,8 %. Per al 2021, es preveu un rebot, en l’escenari base, del 6,5 % del PIB, basat tant en
la demanda interna com externa, el qual no aconseguiria recuperar la pèrdua del 2020, pel
deteriorament patrimonial de les empreses i la incertesa sobre les perspectives econòmiques.
En l’escenari més pessimista, la recuperació seria del 5,1 %.
La caiguda de l’activitat prevista per al 2020 afectarà, evidentment, el mercat de treball,
de manera que la taxa d’atur es podria arribar a situar entre el 17,1 % i el 18,0 %. Amb la
recuperació del 2021, podria tornar a baixar fins a un 14,2 % o un 15,9 %, segons l’escenari.
Davant d’aquesta situació de crisi socioeconòmica, són nombrosos els laboratoris d’idees
(think tanks) i empreses consultores de referència que han publicat documents d’anàlisi,
de prospectiva i de recomanacions. Hi ha aproximacions de caràcter més aviat sociològic,
entre les quals destaca la del professor Yuval Noah Harari1, que posa de relleu la manca de
lideratge per part del governants en la gestió de la crisi i, sobretot, la falta de coordinació en
1

Article publicat al Financial Times el 20/03/2020: “The world after coronavirus”.
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compartir informació crítica per combatre la pandèmia. Afirma que «Només sortirem d’aquesta
tempesta amb allò que ens fa realment humans: la cooperació conscient a gran escala. És
necessari compartir coneixement, tecnologia i bones pràctiques, en l’àmbit global i també en
el local, per tallar la corba de contagis tan aviat com sigui possible. Cal que aprenguem dels
que ho han fet bé».
Xavier Ferràs2 ha escrit, també, sobre la situació provocada per la pandèmia i es mostra
optimista sobre la sortida, tot citant John Stuart Mill: «Em sorprèn la rapidesa amb la qual els
països es recuperen de la devastació. Un enemic destrossa un país, només queda la ruïna,
però pocs anys després tot torna a ser com abans».
Ferràs opina que sortirem de la crisi més ràpidament del que pensem gràcies a l’energia
emprenedora, la necessitat de renéixer i la voluntat de reconstruir. Tanmateix, no és tan optimista
pel que fa a la capacitat d’aprenentatge i les lliçons que en quedaran. «Afortunadament --diu--,
aquesta no és una crisi de recursos naturals, de capital, deute o treball. No és una crisi de
tecnologia o de coneixement. No s’han destruït actius físics (edificis, carreteres, màquines). Ha
estat una crisi d’imprevisió. El factor limitador --conclou--, ha estat la capacitat organitzativa», i
sospira perquè la propera crisi d’aquestes característiques ens agafi més preparats.
També hi ha nombroses aproximacions a la crisi de caràcter més econòmic, com ara les de
Bruegel3, Harvard Business Review4, McKinsey5 o Boston Consulting Group6, en les quals hi
ha una coincidència molt pronunciada tant en l’anàlisi com en les recomanacions (amb èmfasi
en mesures contundents de política monetària i fiscal que assegurin la solvència i la liquiditat
i que permetin mantenir l’activitat empresarial i l’ocupació). Cal destacar el document elaborat
per Orkestra7, atès que, a més de l’anàlisi global, aporta una visió des de la política autonòmica
molt interessant.
Aquest institut de competitivitat entén que la crisi actual s’ha generat per xocs d’oferta i de
demanda que es reforcen mútuament. Pel costat de l’oferta, hi ha interrupcions de les cadenes
globals de subministrament, interrupcions derivades de les mesures locals posades en marxa
pels governs i una reorientació de recursos cap al sistema sanitari. Pel de la demanda, hi ha
una activitat menor derivada de les mesures locals de contenció de la pandèmia, una caiguda
dels ingressos de les empreses i de la ciutadania, així com un entorn d’incertesa que afecta el
consum i la inversió.

2
3

4
5
6
7

Reconstrucción del blog “Innovación 6.0”, de Xavier Ferràs: https://xavierferras.com/blog/
Bruegel és un dels més prestigiosos laboratoris d’idees (think tanks) europeus sobre polítiques econòmiques amb seu a
Brussel·les. Demertzis, M.; Sapir, A.; Tagliapietra, S.; i Wolf, G. B. “An effective economic response to the coronavirus in
Europe”. Policy Contribution Issue (Març, 2020) núm. 6.
What Coronavirus Could Mean for the Global Economy, P.Carlsson-Szlezak, M. Reeves, P. Swartz, març de 2020
Sneader, K.; Singhal , S. Beyond Coronavirus: the path to the next normal, 24 març 2020.
Navigating the COVID-19 Crisis, Boston Consulting Group
Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad: Los impactos socio-económicos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. 29 d’abril de 2020
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Orkestra conceptualitza la resposta de les autoritats públiques en dues fases: una de
resistència davant la pandèmia, i una de reconstrucció i renovació de l’economia i la
societat. Durant el confinament, s’està en la primera fase (amb bona part del teixit econòmic
en “pausa”) i, a mesura que es va desescalant, s’anirà entrant en la segona.
Durant la fase de resistència, que altres consultores com McKinsey anomenen de resiliència, la
prioritat, des del punt de vista econòmic, ha de ser evitar la destrucció de capacitat productiva
i d’ocupació i, en particular, procurar que els xocs d’oferta i de demanda esmentats no derivin
en un col·lapse del crèdit que podria accelerar la destrucció de l’activitat. En aquesta fase, els
instruments de política monetària i fiscal, de competència europea i estatal, són fonamentals,
si bé també cal anar posant les bases per a la fase de reconstrucció i renovació, la qual cau
més en l’àmbit competencial autonòmic. En la fase de resistència/resiliència, els instruments
no convencionals de política monetària (compra massiva de títols i, fins i tot, monetització de
deute públic) són de gran ajuda. En política fiscal, l’elevat endeutament espanyol fa que el
marge sigui estret pel risc de ser objecte d’atacs en els mercats financers. Tot i això, fins ara el
govern espanyol ha impulsat mesures destinades a:
– donar suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables (subsidi d’atur, renda mínima,
etc.),
– flexibilitzar els mecanismes d’ajust temporal de l’activitat (ERTO),
– garantir la liquiditat (préstecs, avals, etc.).
Quant als potencials impactes microeconòmics o sectorials durant aquesta fase, depenen
d’una sèrie de factors determinants, entre els quals destaquen els següents:
– Les mesures adoptades pels governs per forçar el tancament de certes activitats
(hostaleria, oci, etc.).
– El grau d’inserció en les cadenes globals de subministrament (les empreses que hi estiguin
més vinculades estaran més afectades per la seva interrupció).
– El grau de servitització de les empreses (les que prestin més serveis, estaran menys
afectades que les vinculades exclusivament a béns d’equip i duradors).
– El grau i la sofisticació de la digitalització de les empreses (els productes i serveis digitals
estaran menys afectats que els béns tangibles).
– La salut financera de les empreses (les micro i les petites acostumen a ser més
vulnerables que les mitjanes i grans).
Pel que fa a la fase de reconstrucció i renovació, és el moment en el què tenen més sentit les
polítiques proactives, de competència autonòmica, on s’identifiquen cinc eixos que cal tenir en
compte:
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1. La periodificació: l’encert depèn de tenir una anàlisi diagnòstica sobre quins sectors,
empreses i persones estan afectats i en quins moments, així com treballar amb diferents
escenaris.
2. L’oportunitat per fer front als grans reptes estructurals, com ara l’emergència climàtica,
les transicions demogràfiques i la revolució digital, clarament interrelacionats amb els
impactes de la COVID-19 i amb les respostes que aquesta crisi requereix; per exemple,
l’augment del teletreball redueix les emissions de CO2.
3. La redefinició de les cadenes de valor: es planteja com una de les principals oportunitats
per avançar en la transició sostenible des de la perspectiva productiva; s’ha produït una
relocalització relativa (per exemple, en subministraments sanitaris) que cal consolidar per
tal de reduir emissions.
4. L’equilibri entre la tornada a la normalitat i la reorientació d’activitats, amb la possibilitat
d’explotar el potencial de conceptes com l’economia col·laborativa, el teletreball, la realitat
virtual o la indústria 4.0.
5. La necessitat de marcs de col·laboració renovats entre empreses, governs, universitats
i ciutadania, amb el suport d’organitzacions i plataformes intermèdies (agències de
desenvolupament local, clústers...). Aquí poden ser d’utilitat conceptes com el valor
compartit o la innovació oberta o col·laborativa.
Atès tot el que s’ha exposat anteriorment, Orkestra formula una sèrie de recomanacions
per a les polítiques públiques en la fase de resiliència i per tal d’assentar les bases per a la
reconstrucció i la renovació:
– Cuidar la dimensió temporal de les accions.
– Desenvolupar intel·ligència sobre possibles escenaris i impactes sobre empreses, sectors i
col·lectius.
– Analitzar la controvèrsia entre relocalització i globalització, així com tornar a la situació
anterior i tenir estratègies de renovació, amb èmfasi especial sobre l’ocupació a curt
termini.
– Integrar les organitzacions intermèdies (clústers, agències de desenvolupament local,
cambres de comerç, etc.) en la resposta a la crisi.
– Definir possibles escenaris de renovació econòmica i social desitjables des del punt de
vista dels grans reptes (emergència climàtica, transició demogràfica i revolució digital).
– Desenvolupar accions i polítiques a mitjà-llarg termini amb una alta sensibilitat envers els
escenaris desitjables assenyalats anteriorment.

RIS3CAT

14

1. Introducció

Amb aquestes recomanacions presents, aquest document sobre l’afectació de la crisi sobre la
indústria catalana, s’estructura en els apartats següents: l’apartat segon que analitza l’impacte
de la crisi sobre la indústria catalana, a la llum de les dades disponibles i amb un enfocament
sectorial tan detallat com sigui possible. L’apartat tercer fa una diagnosi competitiva dels
principals sectors de la indústria per tal que, en el quart, es puguin presentar les estratègies
de futur que els són aplicables. El cinquè apartat exposa les actuacions concretes que
s’han posat o es posaran en marxa de manera urgent per a la resiliència, la reconstrucció
i la renovació de la indústria catalana. El darrer apartat, finalment, reflexiona sobre els
aprenentatges i les oportunitats derivades de la crisi provocada per la COVID-19.
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La crisi de la COVID-19 afecta el conjunt de l’economia, atès que el PIB total cau un 4,8 %
durant el primer trimestre. La construcció és el sector més afectat (-8,4 %), seguit de la
indústria (-5,1 %), els serveis (-4,5 %) i l’agricultura (-2,8 %).
Figura 1. PIB total i VAB industrial a Catalunya. Índexs encadenats en volum.
Percentatge de variació interanual.
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En termes d’afiliació a la Seguretat Social, els resultats són similars, atès que, amb dades d’abril, la
caiguda interanual de l’afiliació a la indústria és del -2,8 %, mentre que per al conjunt de l’economia
és del -4,1 %. Els sectors més afectats són la construcció (-6,6 %) i els serveis (-4,3 %).
La indústria catalana estava en un procés de desacceleració des de principis de 2018 i, des
del darrer trimestre d’aquell any, registrava taxes de variació interanual negatives, per la qual
cosa no tota la caiguda del VAB del primer trimestre del 2020 és atribuïble al confinament
derivat de la COVID-19, el qual va començar el 14 de març. I el mateix es pot afirmar en termes
d’afiliacions a la seguretat social. Quan es va iniciar la brusca aturada econòmica, la indústria
es trobava, ja, en una situació de contracció.
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La indústria abasta les divisions 5 a 39 de la Classificació catalana d’activitats econòmiques
(CCAE-2009). Els principals sectors a Catalunya, en termes de VAB, són el químic (12,4 %),
l’alimentari (12,1 %) i el de l’automòbil (10,7 %), segons les dades del 2017 de l’Estadística
estructural d’empreses del sector industrial (EIE). Aquests tres sectors conjuntament
representen més d’un 35 % del VAB industrial. En un segon nivell, amb un pes d’entre el 7,0 %
i el 8 % cadascun, hi ha els sectors de fabricació de productes metàl·lics, el farmacèutic i el de
producció i distribució d’energia elèctrica i gas. Aquests sis sectors acumulen prop del 58 %
del VAB industrial.
Figura 2. Pes dels sectors industrials a Catalunya, 2017. Percentatge sobre el VAB industrial.
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L’afectació esmentada de la crisi de la COVID-19 sobre la indústria en conjunt amaga, però,
impactes molt diferents entre els diversos sectors que la composen. Els indicadors que permeten
una anàlisi conjuntural sectorial són l’índex de producció industrial (IPI), el qual va caure un 11,5 %
el març per al conjunt de la indústria; les afiliacions a la seguretat social, les quals van patir una
disminució del 2,2 %; els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), els quals afecten
el 33,1% dels afiliats; i les exportacions, les quals van disminuir el març un 13,2 %.
Tot seguit, s’analitzen els sis sectors més importants de la indústria, així com els que han tingut
una afectació més negativa d’entre la resta.

El sector químic sembla que resisteix relativament bé el primer impacte de la crisi
– Aquest sector va iniciar una desacceleració que es va traduir en disminucions de la
producció en els dos darrers exercicis (-0,5 % i -2,5 %). Seguint aquesta tendència, el gener
i febrer de 2020 es va produir, també, una reducció de la producció acumulada del 2,8 %.
Amb la irrupció de la crisi el mes de març, la producció no va quedar tan afectada com en
altres sectors industrials i va disminuir només un 0,3 %, una de les xifres més baixes de la
indústria, la qual en conjunt va disminuir la producció un 11,5 % el mes de març.
– Malgrat la disminució de l’activitat industrial, l’afiliació a la seguretat social va augmentar un
0,7 % respecte del primer trimestre del 2019, a diferència del que va passar al conjunt de la
indústria (-2,2 %). No obstant això, la forta aturada que es va produir a mitjans de març va
fer que un 20,1 % dels afiliats es veiessin afectats per un ERTO. Val a dir que, malgrat que
aquest xifra d’afectació dels ERTO sigui molt elevada en termes absoluts (6.914 persones),
situa aquest sector en una posició que no és del tot dolenta amb relació al conjunt de la
indústria (33,1 % d’afectació), ja que es troba entre els deu sectors industrials amb menys
afectació sobre un total de 29.
– Les vendes al mercat exterior tampoc situen el sector químic en una mala posició, ja que
van augmentar en el moment de començar la crisi (+5,2 % respecte del març del 2019).

Després d’uns mesos a la baixa, l’alimentació va tenir un cert impuls en el moment
inicial de la crisi gràcies, en part, al sector exterior.
– L’alimentació representa el 12,1 % del VAB industrial però, si s’hi afegeixen les begudes,
arriba fins al 14,3 %. Malgrat que el 2019 i en els dos primers mesos del 2020, el sector de
l’alimentació i begudes va mostrar signes de debilitat (l’IPI va disminuir un 0,5 % i un 4,2 %
acumulat, respectivament), l’inici de la crisi va representar una certa millora per al sector
(+1,5 % interanual el març de 2020) com a conseqüència d’un increment de la demanda
per causa de la incertesa de l’emergència sanitària, a diferència del que va passar a tota la
indústria. En termes acumulats, la producció va disminuir un 2,3 % el primer trimestre de 2020.
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– El comportament a la baixa de la producció en el primer trimestre es va veure reflectit,
també, en una disminució de l’afiliació a la seguretat social, més intens en les begudes
(-3,4 %) que no pas en l’alimentació (-1,4 %). Aquests sectors també es van comportar
de manera molt diferent pel que fa als ERTO, ja que en l’alimentari només l’11,6 % dels
afiliats es va veure afectat, mentre que en les begudes, la xifra es va enfilar fins al 34,5 %,
segurament com a conseqüència del tancament de bars, restaurants, locals d’oci (i hotels
uns dies més tard), així com per la disminució de les relacions socials.
– Tot i que la producció no va millorar al primer trimestre, les vendes a l’exterior van mostrar
un molt bon comportament, amb un increment del 16,7 % respecte del primer trimestre
del 2019. L’inici de la crisi també va afavorir les exportacions d’aquest sector, que el març
les va incrementar un 19,9 % interanual (enfront del -13,2 % en el conjunt de la indústria).
Aquests bons resultats són, en gran mesura, atribuïbles a l’alimentació, ja que les seves
exportacions van augmentar un 18,8 % el primer trimestre de 2020 (21,8 % al març);
en canvi, les de begudes van disminuir un 3,5 % el primer trimestre de 2020 (amb un
augment del 2,2 % al març).

En el sector de l’automòbil, plou sobre mullat
– Quan va irrompre la crisi de la COVID-19 a mitjans de març, aquest sector ja estava
immers en una trajectòria a la baixa i en un moment de profundíssima transformació, com
ho mostra el fet que l’IPI del 2019 ja va ser un 3,6 % inferior al del 2018 i que el gener i
febrer va disminuir un 0,5 % acumulat. Però el març, el tancament dels concessionaris, les
dificultats en el subministrament i l’aturada de l’economia en general van obligar a aturar
les cadenes de producció i l’IPI va caure un 43,8 %, la baixada més acusada de tota la
indústria amb diferència (aquesta dada fa referència al material de transport, el qual inclou
els vehicles, remolcs i semiremolcs, així com els altres mitjans de transport, com ara
motocicletes, transports navals, ferrocarrils i transports aeroespacials).
– L’afiliació en el sector de l’automòbil va disminuir durant el primer trimestre un 3,4 %, molt
menys que la producció. Tanmateix, aquest és un dels sectors més afectats pels ERTO, ja
que el 84 % dels afiliats s’hi van veure involucrats. Pel que fa als altres mitjans de transport,
l’ocupació també va disminuir (-1,1 %), si bé no va quedar tan afectada pels ERTO (només
un 17,4 % dels afiliats, enfront del 33,1 % per al conjunt de la indústria).
– Pel que fa a les vendes a l’exterior, l’automòbil és, també, d’un dels sectors més
perjudicats, ja que el mes de març va disminuir un 39,4 % interanual. Però, com en el
cas de la producció, les exportacions ja estaven afectades per la desacceleració existent
abans de la crisi de la COVID-19 (un -4,4 % el 2019 i un -18,5 % el primer trimestre del
2020).
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El sector de fabricació de productes metàl·lics va quedar bastant afectat, a causa
de la seva dependència del conjunt de l’economia
– Igual que en altres sectors, la producció de productes metàl·lics ja mostrava un
comportament negatiu en els mesos previs a l’esclat de la crisi de la COVID-19: l’any 2019
va disminuir un 0,5 %. Però el març de 2020, l’IPI va caure un 16,8 % interanual (i també
la metal·lúrgia, que té un pes de l’1,6 %), per sobre de la mitjana de la indústria, i això va
representar una reducció del 6,6 % el primer trimestre de 2020. L’evolució del sector de
productes metàl·lics està vinculada al comportament de l’economia en general: d’una
banda perquè respon a la demanda dels productes intermedis i finals per a la indústria
(sobretot de branques com ara l’automoció, la fabricació de béns d’equipament elèctrics i
no elèctrics i l’electrònica) i la construcció; d’altra banda, perquè depèn del consum final,
que demana béns duradors per reposició o renovació.
– D’acord amb el comportament de la producció, l’afiliació va caure un 4,0 % en el sector
dels productes metàl·lics durant el primer trimestre (xifra bastant semblant al 5,3 % de la
metal·lúrgia i superior a la mitjana de la indústria). L’afectació dels ERTO sobre els afiliats
ha estat del 38,6 % en el sector dels productes metàl·lics (44,1 % en la metal·lúrgia), xifres
superiors a la mitjana de la indústria, però que no són ni de bon tros de les més elevades.
– Les vendes a l’exterior van quedar igualment afectades per la crisi de la COVID-19 i el
març van caure un 13,4%, valor semblant a la reducció del total de les exportacions de
béns per al conjunt de la indústria.

El sector farmacèutic va ser el que va rebre un impacte més favorable de la crisi,
però ja venia d’una sendera de creixement dels últims 5 anys
– A diferència de molts altres sectors, els productes farmacèutics ja van augmentar la
producció el 2019 (0,5 %), si bé en menor mesura que els anys precedents. Els dos
primers mesos del 2020 van mostrar, també, un creixement acumulat del 5,1 % com a
conseqüència d’un mes de gener a la baixa, i un mes de febrer amb un creixement del
13,5 % que potser ja feia entreveure un increment de la demanda, si no a casa nostra, en
altres llocs del món. Amb l’esclat de la crisi el març del 2020, el sector va incrementar la
producció un 4,8 %, de manera que el primer trimestre del 2020 va augmentar un 5 ,0%
acumulat, fet que el converteix en el sector que més bé va evolucionar en aquest període i
aquell en el qual la crisi va tenir un impacte més favorable en termes de producció.
– D’acord amb aquesta evolució tan favorable, els afiliats a la seguretat social van créixer un
2,9 % el primer trimestre i els ERTO van afectar només el 0,9 % dels afiliats. Aquestes dades
el converteixen, també, en el sector amb una evolució més favorable pel que fa a l’ocupació.
– Les vendes a l’exterior, que l’any 2019 ja van mostrar un increment espectacular del
23,3%, van començar el 2020, també, un creixement acumulat en el primer trimestre del
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28,2 %. Aquest creixement, no només va tenir lloc al març (25,5 %), sinó que el gener i
febrer també van augmentar les exportacions un 41,9% i un 18 ,0%.

L’impacte inicial de la crisi sobre el sector de l’energia elèctrica i del gas ha estat
relativament positiu
– Les dades sobre producció del sector d’energia elèctrica i gas posen de manifest un
impacte relativament positiu de la crisi (+1,6 % interanual el març).
– Com a conseqüència, els afiliats a la seguretat social van créixer un 1,4 % el primer
trimestre de 2020, i esdevé un dels cinc sectors, sobre una trentena, que va fer augmentar
els afiliats. En consonància, els ERTO van afectar només el 4,4 % dels afiliats, cosa que el
converteix en el tercer sector amb menys afectació.
Més enllà dels sis sectors més importants de la indústria catalana en termes del VAB, cal
fer esment a altres branques que, malgrat que no són quantitativament tan importants, han
experimentat indicadors especialment negatius. Dins d’aquest grup, cal destacar el sector del
tèxtil, la confecció, el cuir i el calçat i les indústries extractives.

El sector tèxtil, confecció, cuir i calçat ja havia reduït la producció abans de la crisi,
però va patir especialment en el moment inicial; l’ocupació i les exportacions també
s’han vist molt afectades.
– Les indústries tèxtils, de la confecció, del cuir i el calçat representen un 4,0% del VAB
industrial. En concret, el 2,5 % correspon a les indústries tèxtils, l’1,1 % a la confecció i el
0,4 % al cuir i el calçat. Aquest sector va patir intensament el moment inicial de la crisi,
amb una disminució de la producció del 23,2 % el mes de març, més del doble de la
mitjana de la indústria. Tanmateix, ja va presentar variacions negatives el 2019 (-4,1 %) i els
dos primers mesos del 2020 (-2,8 % acumulat).
– En consonància amb aquesta baixada de la producció, els afiliats a la seguretat social
també van disminuir el primer trimestre del 2020 (un -11,5 % en la confecció, un -5,0 %
en el tèxtil i un -2,6 % en el cuir i calçat, xifres molt superiors a la mitjana de la indústria,
-2,2 %). Però, amb la crisi, un percentatge molt elevat dels afiliats van patir un ERTO: un
92,4 % a la indústria del cuir i calçat, un 56,0 % en la confecció i un 55,4 % en el tèxtil, de
manera que tots tres es troben entre els deu sectors més afectats pels ERTO, entre una
trentena de sectors industrials i molt per sobre de la mitjana de la indústria (33,1 %).
– El març del 2020, les vendes a l’exterior van disminuir un 34,2% (un -23,5 % el tèxtil, un
-40,3 % la confecció i un -31,2 % el cuir i calçat), molt per sobre de la mitjana (-13,2 %).
Aquestes caigudes tan intenses contrasten fortament amb l’evolució de les exportacions
els dos mesos previs a la crisi i, per tant, se li poden atribuir.
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Les indústries extractives han experimentat caigudes importants en la producció i
les exportacions que, probablement, no es poden atribuir a la crisi de la COVID-19
– Les indústries extractives tenen un pes del 2,1 % sobre el VAB industrial i estan
especialment concentrades en els minerals no metàl·lics ni energètics. El sector va
experimentar la segona caiguda més important de la producció (un -32,7 % interanual el
març), si bé cal tenir en compte que el 2019 ja havia patit una davallada del 10,3 %, la més
gran del conjunt de la indústria, i que els dos primers mesos de l’any la caiguda va ser del
35,5 % acumulat, per la qual cosa la caiguda del març probablement no és atribuïble a la
crisi de la COVID-19.
– Malgrat la caiguda de la producció, l’afiliació gairebé no es va veure afectada (un -0,7 % el
primer trimestre). En canvi, el sector destaca per ser el tercer amb més afiliats afectats per
ERTO (un 83,6 % el maig).
– Pel que fa a les exportacions, el març van caure un 21,0 % interanual, una de les caigudes
més pronunciades de la indústria.
A tall de resum, i sobre la base de la informació proporcionada pels indicadors estadístics
disponibles en el moment de redactar aquest document (maig del 2020), dels sis sectors
més importants de la indústria catalana, el que està afectat més greument per la crisi de la
COVID-19 és el de l’automòbil, per la qual cosa serà el que requerirà una atenció més urgent
i preferent de les polítiques públiques. De la resta, cal destacar l’impacte de la crisi sobre el
sector tèxtil, la confecció, el cuir i el calçat.
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Taula 1. Resum d’afectació sectorial de la crisi
Sector

Producció

Afiliació

Erto

Exportacions

Indústries químiques
Productes alimentaris i begudes
Automòbil
Productes metàl·lics
Productes farmacèutics
Energia elèctrica i gas
Tèxtil, confecció, cuir i calçat
Indústries extractives
Font: elaboració pròpia.

Taula 2. Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Catalunya. Març del 2020 (p)
Índex

Variació
interanual.
% mes

Variació
interanual.
% acumulat

Índex general (IPI)

102,2

-11,5

-5,6

Indústries extractives

63,6

-32,7

-34,3

Indústries manufactureres

102,4

-12,7

-6,0

Indústries d’alimentació i begudes

103,2

1,5

-2,3

Indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat

102

-23,2

-9,9

Indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats

91,7

0,3

-4,2

Indústries químiques

114,5

-0,3

-1,9

Fabricació de productes farmacèutics

133,5

4,8

5,0

Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

106,6

-12,9

-5,9

92,3

-11,8

-2,0

Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics

109,6

-16,8

-6,6

Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics

107,9

-5,7

4,7

Fabricació de maquinària i equips mecànics

98,1

-19,0

-13,2

Fabricació de material de transport

67,9

-43,8

-16,1

Altres indústries manufactureres

91,6

-27,8

-17,1

Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

101,4

1,6

-1,2

Subministrament d’aigua

104,9

-8,7

-4,7

Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics

Unitats: Base 2015 = 100. Font: Idescat i INE.
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Taula 3. Afiliació a la seguretat social (règim general i autònoms). Catalunya.
Març de 2020. Trimestral
CCAE2009

Activitat
econòmica
Total de la indústria

Afiliacions
març de
2020
476.527

Variació
interanual
absoluta
-10.506

Variació
interanual %
-2,2

05

Antracita, hulla i lignit

18

-1

-5,3

06

Petroli i gas natural

0

0

0,0

07

Minerals metàl·lics

6

4

200,0

08

Minerals no metàl·lics ni energètics

2.555

-19

-0,7

09

Suport a les indústries extractives

42

5

13,5

10

Indústries de productes alimentaris

75.288

-1.079

-1,4

11

Fabricació de begudes

8.971

-320

-3,4

12

Indústries del tabac

0

0

0,0

13

Indústries tèxtils

17.566

-929

-5,0

14

Confecció de peces de vestir

11.326

-1.470

-11,5

15

Indústria del cuir i del calçat

3.479

-92

-2,6

16

Indústries de fusta i suro, excepte els mobles

8.831

-448

-4,8

17

Indústries del paper

11.629

-304

-2,5

18

Arts gràfiques i suports enregistrats

19.254

-1.004

-5,0

19

Coqueries i refinació del petroli

977

-47

-4,6

20

Indústries químiques

35.117

243

0,7

21

Productes farmacèutics

25.256

700

2,9

22

Cautxú i plàstic

24.444

136

0,6

23

Productes minerals no metàl·lics NCAA

11.633

-27

-0,2

24

Metal·lúrgia

8.860

-497

-5,3

25

Productes metàl·lics, excepte la maquinària

51.486

-2.160

-4,0

26

Productes informàtics i electrònics

6.887

-156

-2,2

27

Materials i equips elèctrics

13.066

-792

-5,7

28

Maquinària i equips NCAA

29.589

-595

-2,0

29

Vehicles de motor, remolcs i semiremolc

39.588

-1.397

-3,4

30

Altres materials de transport

3.768

-41

-1,1

31

Mobles

7.712

-79

-1,0

32

Indústries manufactureres diverses

8.674

-137

-1,6

33

Reparació i instal·lació de maquinària

20.014

-175

-0,9

35

Energia elèctrica i gas

4.818

65

1,4

36

Aigua

6.410

-141

-2,2

37

Tractament d’aigües residuals

1.066

26

2,5

38

Tractament de residus

17.856

229

1,3

39

Gestió de residus

341

-4

-1,2

Font: Observatori del Treball i Model Productiu.
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Taula 4. Persones treballadores afectades per un ERTO a la indústria. Catalunya (1)

Divisió econòmica
(CCAE-2009)
Total de la indústria

Persones
treballadores
afectades per
un ERTO

Afiliats al
RGSS,
març de
2020

Persones
afectades per
ERTO sobre
afiliats (%)

144.815

437.646

33,1

08

Minerals no metàl·lics ni energètics

1.983

2371

83,6

10

Indústries de productes alimentaris

8.251

71.070

11,6

11

Fabricació de begudes

2.926

8.472

34,5

13

Indústries tèxtils

8.882

16.027

55,4

14

Confecció de peces de vestir

4.738

8.454

56,0

15

Indústria del cuir i del calçat

3.020

3.268

92,4

16

Indústries de fusta i suro, excepte els mobles

2.415

6.292

38,4

17

Indústries del paper

2.632

11.252

23,4

18

Arts gràfiques i suports enregistrats

6.553

15.878

41,3

19

Coqueries i refinació del petroli

13

972

1,3

20

Indústries químiques

6.914

34.414

20,1

21

Productes farmacèutics

232

25.212

0,9

22

Cautxú i plàstic

7.693

23.448

32,8

23

Productes minerals no metàl·lics NCAA

3.589

10.505

34,2

24

Metal·lúrgia

3.496

7.936

44,1

25

Productes metàl·lics, excepte la maquinària

17.235

44.614

38,6

26

Productes informàtics i electrònics

2.836

6.366

44,5

27

Materials i equips elèctrics

4.685

12.742

36,8

28

Maquinària i equips NCAA

7.044

27.435

25,7

29

Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

33.012

39.302

84,0

30

Altres materials de transport

630

3.544

17,8

31

Mobles

4.150

5.871

70,7

32

Indústries manufactureres diverses

3.951

7.007

56,4

33

Reparació i instal·lació de maquinària

4.423

15.243

29,0

35

Energia elèctrica i gas

203

4.632

4,4

36

Aigua

313

6.357

4,9

37

Tractament d’aigües residuals

127

1.005

12,6

38

Tractament de residus

1.209

17.618

6,9

39

Gestió de residus

194

309

62,8

(1) No inclou els expedients que han de ser resolts pel Ministeri de Treball i Economia Social, atès que afecten
més d’una comunitat autònoma.
(2) D’acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques CCAE-2009
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Taula 5. Exportacions. Per branques d’activitat. Catalunya. Març del 2020 (p)
Valor

Variació
interanual.
% mes

Variació
interanual.
% acumulat

5.572,5

-13,2

-3,1

Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca

109,8

9,1

13,2

Productes energètics; extracció i refinació del petroli

112,1

-64,0

-15,3

Alimentació i begudes

852,9

19,9

16,7

Tèxtil, confecció, cuir i calçat

362,6

-34,2

-9,7

1.646,1

5,2

3,0

Metal·lúrgia i productes metàl·lics

329,7

-13,4

-7,0

Maquinària i equips mecànics

328,6

-14,4

-7,4

60,9

-21,5

-9,3

Equips elèctrics i electrònics

329,8

-10,2

-5,6

Vehicles de motor i altres materials de transport

702,7

-39,4

-18,5

Resta de branques d’activitat

649,1

-11,4

-5,1

88,2

13,0

41,8

Total d’exportacions

Indústries químiques

Màquines d’oficina, instruments de precisió i òptica

No classificats
Unitats: Milions d’euros. Font: Idescat.
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3. Anàlisi estratègica dels àmbits sectorials
de la RIS3CAT a Catalunya
3.1. Introducció
Catalunya és i ha de continuar sent un país industrial. La indústria ha jugat un paper fonamental
en la configuració de la Catalunya moderna i és molt rellevant des del punt de vista econòmic
perquè representa gairebé el 20 % del PIB o més del 50 % si es consideren els serveis a la
producció, però també va associada a valors molt presents en la nostra societat, com ara la
cerca de resultats a mitjà i llarg termini, l’esforç, la superació, l’autoexigència i la innovació.
Tanmateix, Catalunya, com les societats del nostre entorn, s’enfronta a desafiaments com
ara la globalització, els avenços tecnològics, el canvi de model industrial – l’esvaïment de les
fronteres entre la indústria i els serveis- la sostenibilitat i la quarta revolució industrial o, si es
prefereix, la digitalització i allò que s’anomena Indústria 4.0.
La Unió Europea respon a aquests desafiaments amb l’estratègia Europa 2020, la qual vol
aconseguir un desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador que passa per situar la
indústria i la innovació en el cor del model de creixement. La resposta europea deriva de
la constatació que les societats industrials tenen menys atur, són més exportadores, més
innovadores i més productives, i generen una ocupació més estable i de més qualitat. I,
no només això, sinó que les economies més industrials, com és el cas de l’alemanya, han
suportat millor la crisi mundial del 2008 que no pas les que van apostar per un model basat
en el desenvolupament dels serveis. És per això que, per primera vegada en molt de temps, hi
ha un consens polític i mediàtic que defensa la reindustrialització europea com la manera més
sòlida de créixer i crear llocs de treball.
L’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és
la resposta de Catalunya a l’exigència de la Comissió Europea que els estats i
les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a
l’especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3)
que s’ajustin al seu potencial d’innovació.
La RIS3CAT promou la visió de Catalunya com un país de base industrial, amb una economia
oberta, competitiva i sostenible, i que combina talent, creativitat, un teixit empresarial
diversificat i un sistema propi de recerca d’excel·lència, en el marc d’una societat dinàmica,
emprenedora i inclusiva en la qual conviuen multinacionals i empreses locals, sectors
consolidats i amb lideratge internacional i sectors tecnològics emergents.
Un dels principals reptes de la RIS3CAT és explorar i promoure noves formes de col·laboració
dels anomenats agents de la quàdruple hèlix (administració pública, agents de recerca i
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innovació, empreses i societat civil) per donar respostes innovadores i més efectives als
reptes que té la societat.
En aquest capítol es relaten, de manera sintètica i per a cadascun dels àmbits sectorials de
l’estratègia RIS3CAT:
– Una descripció de l’àmbit sectorial, els principals subsectors i negocis que l’integren i la
seva magnitud aproximada. Cal puntualitzar que, en l’àmbit de manufactures de disseny,
s’ha posat el focus en els sectors de moda i moble, i n’ha deixat fora sectors com ara la
joieria.
– Les principals tendències que afecten aquest àmbit sectorial amb relació a diferents
elements que influeixen en l’entorn de negoci i en la seva competitivitat (com, per
exemple, la demanda i les tendències en el comportament del consumidor, les tendències
en el terreny de les tecnologies que afecten específicament un determinat sector, el
comportament dels mercats globals i dels principals actors internacionals, etc.).
– Els principals reptes estratègics de cada àmbit sectorial ja presents quan va esclatar la
crisi de la COVID-19.
Abans d’entrar en aquesta anàlisi sectorial, cal recordar, esquemàticament, quins són els trets
bàsics de la indústria catalana i repassar-ne les fortaleses i els reptes.

Com és la indústria catalana?
– molt rellevant dins del conjunt econòmic (com s’ha dit, representa gairebé el 20 % del PIB
o més del 50 %, si es consideren els serveis a la producció),
– molt diversificada (els sectors que tenen un pes superior en termes de valor afegit són el
químic i l’alimentari, amb poc més del 12 % del total),
– de petita i mitjana dimensió (més del 99 % de les empreses té menys de 50 treballadors),
– tecnològicament heterogènia,
– molt concentrada territorialment,
– fortament clusteritzada,
– molt interdependent amb els serveis a la producció,
– molt oberta i exportadora,
– cada cop més innovadora.
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Quines són les fortaleses de la indústria catalana?
– la cultura industrial i la tradició emprenedora,
– el seu caràcter obert, amb una forta capacitat d’atracció d’empreses estrangeres i un
nombre creixent de multinacionals industrials catalanes,
– un sistema de ciència i tecnologia amb reconeixement internacional,
– la imatge de marca i de qualitat de vida de Barcelona, la qual genera una gran capacitat
per atraure talent,
– les seves connexions i infraestructures (port, aeroport, transport terrestre, emplaçament
logístic).

I quins en són els principals reptes?
– augmentar el pes de les activitats de més valor afegit,
– apropar l’R+D+I a la indústria,
– introduir serveis avançats a la indústria en la cadena de valor,
– augmentar la dimensió empresarial,
– incrementar el seu nivell d’innovació,
– millorar el capital humà i la qualitat de la formació professional,
– fer créixer els sectors intensius en coneixement i generadors de llocs de treball,
– transformar els sectors més tradicionals.
Per acabar, un apunt al context actual. L’era postCOVID-19 tindrà una economia amb nous hàbits
i regulacions basades en reduir les interaccions amb contacte proper i amb restriccions d’higiene
i de mobilitat viatgera. La disrupció actual canviarà a nivells sense precedents la manera com
mengem, treballem, comprem, fem exercici, gestionem la nostra salut, socialitzem i invertim el
nostre temps lliure. I tot això mentre gestionem la crisi sanitària com a prioritat. Fins que no surti
una vacuna, l’escenari serà de alts i baixos continuats en la disrupció de com treballem i vivim
durant els propers dos anys, de manera que resulti en nous hàbits que romandran fins molt
després de la crisi de la COVID-19 o que, fins i tot, han vingut per quedar-se.
És per això que és clau que les empreses dels diferents àmbits tinguin tots aquests factors
en compte per poder mesurar l’impacte de la situació actual en la seva organització i poder
adoptar respostes estratègiques adequades. El capítol 4 aborda l’anàlisi d’impacte de la
COVID-19 en diferents negocis de l’economia catalana i apunta possibles estratègies de futur
relacionades.
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3.2. Indústria alimentària
3.2.1. Descripció i tendències
El sector agroalimentari factura aproximadament 30.000 milions d’euros a Catalunya, i és una
de les principals indústries del país. Tot i que determinades activitats es localitzen en parts
concretes del territori, és present arreu de Catalunya.
El nucli del sector el constitueix la indústria transformadora: productes carnis, productes
lactis, productes vegetals, begudes, productes de fleca i pastes... Aquest nucli s’alimenta dels
proveïdors del sector primari (agricultura, ramaderia, pesca) i dels proveïdors d’ingredients,
matèries primeres i additius. La indústria càrnia és, amb un 30 % del volum de negoci, el
subsector més important.
El sector compta amb un nombre predominant d’empreses petites i mitjanes però, també,
amb grans empreses, algunes d’elles filials de grans multinacionals que tenen seu a Catalunya
i que s’han convertit en grans grups del mercat alimentari català i espanyol, amb marques
reconegudes pel consumidor final. Aquestes empreses són les que, sovint, lideren els
processos de transformació i d’innovació al sector.
Entre les tendències que caracteritzen el funcionament del sector cal destacar:
– La disminució de la importància del preu com a factor de compra (el consumidor valora
cada cop més aspectes com ara la qualitat, la sostenibilitat i la proximitat).
– Augment de les marques de distribució, amb una quota superior a la d’altres països
europeus.
– Canvis en la estructura de consum, amb nous models de baix-cost en els menjars fora de
la llar.
– Diferenciació i innovació mitjançant productes locals, ecològics, preparats o per emportar.

3.2.2. Principals reptes estratègics
– Conèixer millor el consumidor, per tal de segmentar l’oferta i elaborar productes de
més valor afegit és un dels reptes principals del sector. Un exemple d’estratègia en
aquest camp és l’establiment de xarxes de botigues (o d’espais de consum) pròpies o
franquiciades, així com impulsar la venda en línia, la qual ha mostrat les seves limitacions
durant la crisi de la COVID-19.
– Millorar la diferenciació de producte. Impulsar estratègies d’alimentació personalitzada;
etiquetes netes (clean labels); productes amb una base nutricional més saludable;
plats preparats de nova generació; productes del sector primari amb més valor afegit;
productes de proximitat.
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– Assolir l’excel·lència operativa mitjançant millores en la tecnologia i en els processos
productius, sobretot en el camp logístic; la traçabilitat dels productes i la seguretat de la
cadena alimentària.
– Expandir els mercats i impulsar la internacionalització del sector. En l’àmbit internacional,
calen estratègies diferencials per entrar en nous mercats. També cal aprofitar el
reconeixement global de la nostra gastronomia per fomentar l’expansió internacional de la
restauració organitzada.
– Aconseguir una dimensió empresarial superior. Una dimensió mínima és clau per invertir
en innovació, desenvolupar noves estratègies de comercialització i adaptar-se a les noves
tendències del mercat.
Figura 3. Mapatge del sector agroalimentari a Catalunya.
Polítiques públiques i normativa i legislació sectorial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
Conselleria d’Innovació, Universitat i Empresa, PRODECA, ACCIÓ, INCAVI, consells reguladors DO i IGP, i resta d’AP
(consells comarcals, ajuntaments, etc.).
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Font: El sector agroalimentari a Catalunya, Prodeca – ACCIÓ, elaborat per Cluster Development, 2020
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3.3. Indústries de la química, l’energia i els recursos
3.3.1. Descripció i tendències
Aquest àmbit sectorial agrupa quatre tipus d’activitats: la química, l’energia, l’aigua i els residus.
Tot i que, a primer cop d’ull, pot semblar un àmbit molt divers, totes les activitats comparteixen
el fet que són recursos (sovint escassos a Catalunya) necessaris per a un funcionament eficient
de la indústria i amb un component ambiental important.
La dimensió quantitativa de l’àmbit sectorial de la química, l’energia i els recursos ve donada
per una facturació de prop de 49.000 milions d’euros en conjunt i per una ocupació de 27.000
persones. També destaca que el polígon petroquímic de Tarragona és el més gran d’Espanya i
un dels més importants del sud d’Europa.
En un pla més qualitatiu, la justificació de l’elecció d’aquest àmbit sectorial com a prioritari rau
en la importància de tots aquests elements (química, energia, recursos naturals i residus) per
a un funcionament eficient de la indústria, així com en l’habilitat que hi ha en el teixit català
en la gestió de recursos escassos, ja que el Principat no disposa de matèries tan importants
com el petroli i l’aigua. A això, cal afegir-hi el posicionament internacional de Barcelona com
a ciutat intel·ligent (smart city) i com a laboratori per impulsar noves solucions de mobilitat,
edificació sostenible i smart grids (xarxa elèctrica modernitzada que utilitza la tecnologia de les
comunicacions per recollir informació, per exemple, sobre el comportament dels proveïdors i
els consumidors, de manera automatitzada, per millorar l’eficiència, el rendiment, l’economia i
la sostenibilitat de la producció i la distribució d’electricitat).
Les principals tendències del sectors de la química, l’energia i els recursos són:
– En el sector de la química:
– Evolució alcista dels costos energètics (precrisi COVID-19), els quals tenen una
incidència molt alta dins l’escandall de costos.
– Increment de les regulacions de seguretat i de medi ambient en tots els nivells de
l’Administració.
– Augment de la demanda (i l’oferta) de la química verda: la que s’ocupa del disseny de
productes i/o processos químics que redueixen i/o eliminen la utilització i la producció
de substàncies perilloses i, conseqüentment, de les iniciatives d’economia circular.
– En el sector de l’energia:
– Augmenta, a la societat, la conscienciació sobre el consum energètic responsable i la
necessitat d’una economia més respectuosa amb el medi ambient.
– El marc legal del sector elèctric es troba en constant evolució, cosa que aporta
incertesa per al desenvolupament de les seves activitats i la generació d’inversions.
– La ciutat de Barcelona és un pol de coneixement i d’aplicació de les innovacions a
l’entorn del concepte de ciutat intel·ligent (smart city).
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– En el sector de l’aigua:
– L’escassedat hídrica i l’estacionalitat característiques del clima de Catalunya han
afavorit històricament el desenvolupament d’habilitats en el camp de la gestió de
l’aigua. Els efectes del canvi climàtic fan preveure que aquestes habilitats seran cada
cop més necessàries en el futur.
– Hi ha un desenvolupament elevat de noves tecnologies, relatives a la gestió de
l’aigua, que tenen una forta capacitat d’adaptació al mercat.
– Augmenta la conscienciació de la societat sobre la necessitat de reduir el consum
d’aigua, atesa l’escassetat detectada.
– Cada cop més, es tendeix a un enfocament integral del cicle de l’aigua, que va
des de la gestió de conques fins al sanejament, passant per la potabilització i la
distribució.
– En el sector dels recursos:
– Catalunya disposa de capacitat instal·lada amb la tecnologia més avançada del
mercat per al tractament de residus industrials amb les millors condicions de
seguretat i de rendiment. Amb la crisi, el nombre d’empreses i de residus industrials
ha disminuït, per la qual cosa hi ha una gran capacitat instal·lada que pot ser
aprofitada per altres indústries o altres països.
– El sector de recursos català compta amb empreses que són molt competitives en les
seves especialitats i, fins i tot, en alguns casos, amb lideratge mundial.
– El model català de gestió de residus municipals és molt eficient i potencialment
exportable.
– El sector es caracteritza per l’àmplia diversitat de residus a recollir i tractar, en molts
casos, en quantitats reduïdes.

3.3.2. Principals reptes estratègics
– Aprofitar l’expertesa i la capacitat instal·lada en gestió de recursos (aigua i residus) per
potenciar la internacionalització de l’empresa catalana i l’atracció d’inversions. Catalunya
disposa d’unes de les tecnologies més modernes en el sector d’aigua i residus, cosa que
resulta molt atractiva per a administracions i inversors estrangers que vulguin veure els
sistemes en funcionament per al seu propi interès.
– Potenciar la integració de solucions de gestió de recursos més competitives en els sectors
més intensius en l’ús. Cal aprofitar les habilitats del teixit productiu català en l’ús de
tecnologies que representen una millora de la sostenibilitat ambiental quant a l’estalvi de
recursos: eficiència energètica, estalvi d’aigua, química verda, xarxes intel·ligents (smart
grids), etc.
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– Afavorir la cooperació entre la indústria i el sistema d’R+D+I. Per tal de superar la poca
connexió entre la indústria de la química, l’energia i els recursos i el sistema d’R+D+I,
cal crear una antena tecnològica específica per a aquests sectors que permeti, d’una
banda, conèixer el que es duu a terme als centres de recerca de referència nacionals i
internacionals, i, de l’altra, que faciliti la cerca de col·laboradors per al desenvolupament
de determinades activitats d’R+D.
– Potenciar una imatge positiva de la indústria de la química, de l’energia i els recursos com a
creadora de valor. L’efecte NIMBY (Not in my back yard), ciutadans organitzats en contra de
projectes d’instal·lacions en l’entorn immediat que consideren perillosos o desagradables,
i la imatge negativa que, a vegades, es projecta en aquet àmbit sectorial, representa un fre
important al desenvolupament de noves instal·lacions i infraestructures. Per aquest motiu,
és necessari, en primer lloc, millorar la percepció social d’aquests sectors i mostrar a la
societat l’impacte positiu que tenen les instal·lacions de gestió de recursos. En segon lloc,
cal orientar el marc legislatiu per tal que esdevingui motor d’activitat industrial.
Figura 4. Cadena de valor i mapa d’agents del sector de l’energia a Catalunya.
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Font: Actualització estratègica del sector de l’energia eficient a Catalunya, ACCIÓ elaborat per IDOM, 2015.
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Figura 5. Cadena de valor del sector de l’aigua a Catalunya.
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3.4. Sistemes industrials
3.4.1. Descripció i tendències
El sector dels sistemes industrials inclou les empreses dedicades a desenvolupar i proveir
sistemes i maquinària per tal que les indústries, de qualsevol activitat, funcionin de manera
eficient. Bàsicament, el nucli de la cadena de valor inclou els fabricants de maquinària
i equips, tant mecànics com elèctrics, que podem anomenar OEM (original equipment
manufacturers) o integradors de sistemes.
Es tracta d’un àmbit molt heterogeni amb empreses integrades en les cadenes de valor
d’altres sectors finals. A Catalunya, on el sector s’estima que factura més de 10.000 milions
d’euros, són rellevants els fabricants de maquinària per a l’automoció, els de maquinària per a
l’alimentació i els de maquinària per a l’envàs i l’embalatge. També cal esmentar la presència
de fabricants de sistemes industrials en moltes altres especialitats, com ara les rentadores
industrials o la maquinària per a l’hostaleria. En un pla més qualitatiu, aquest àmbit sectorial
és important en la mesura que dona consistència a tots els processos productius, sobretot
els industrials, els proveeix de tecnologia i, per tant, els fa més eficients.
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Les principals tendències en els sistemes industrials són:
– La globalització de les cadenes de valor, amb un paper cada cop més rellevant de països
com ara Xina, Índia i Brasil, no només en la fabricació, sinó també en l’R+D+I i el disseny.
– La digitalització i l’adopció de mètodes de producció i tecnologies de la informació
avançades.
– Augment dels serveis i de solucions que millorin els processos de producció dels clients.
– La sensibilització de la societat creixent envers la sostenibilitat i l’anomenada economia
circular.
– L’acceleració dels cicles de vida dels sistemes industrials que provoca un augment de la
inversió en R+D.

3.4.2. Principals reptes estratègics
– Millorar l’accés al client i el coneixement de les seves necessitats i fomentar la figura del
proveïdor integrador, la qual es basa en l’oferiment de solucions globals i transversals,
claus en mà, per cobrir les necessitats dels clients, més enllà d’oferir un producte concret.
– Assolir nivells superiors d’internacionalització, tot i que es tracta, en alguns casos, d’un
sector, ja, molt globalitzat. Cal crear un mapa global de mercats dels sistemes industrials
que permeti detectar països d’alt potencial, en els quals es puguin focalitzar els esforços i
fer una gestió activa de la internacionalització.
– Incorporar més tecnologia com a factor bàsic de competitivitat i fomentar l’ecodisseny
(incorporació de criteris ambientals en les fases de disseny, producció, distribució, ús,
reciclatge i tractament final dels productes) i integrar les KET (key enabling tecnologies
com la fotònica, els materials avançats, etc.)
– Avançar en la difusió i implementació real del concepte d’Indústria 4.0. i de les tecnologies
relacionades a tots els nivells. Això implica promoure una transformació digital en
tres grans àrees: els mitjans de producció (manufactura additiva i robòtica avançada),
l’anomenada intel·ligència (amb tècniques de simulació avançada, realitat augmentada i
integració de sistemes) i la connectivitat (IoT, big data i el núvol).
– Aprofitar al màxim els centres tecnològics, els clústers i tots els agents d’entorn del sector
per a la millora de l’eficiència competitiva.
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3.5. Manufactures de disseny
Com s’ha dit abans, l’anàlisi duta a terme en aquest capítol es focalitza en els sectors de la
moda i el moble, sense considerar branques com la joieria.

3.5.1. Descripció i tendències
En el sector de la moda
El sector de la moda comparteix amb altres manufactures de disseny la necessitat fonamental
de gestionar el disseny, la producció i la comercialització de productes altament influenciats
pel disseny (en els àmbits de la creació, la producció o l’edició i la comercialització) de manera
eficient. Dins el sector de la moda, hi ha empreses amb estratègies de marca de canal
(botigues), unes altres amb marca de producte i unes altres amb estratègies mixtes (marca de
producte amb botigues).
El sector del tèxtil moda a Catalunya té una facturació agregada de gairebé 15.000 milions
d’euros. Les empreses amb marca i/o control del retail de moda representen més del 57 %
de les empreses de moda a Catalunya, amb un 84 % del total de la facturació agregada (76 %
sense comptar les empreses del Grup Inditex).
Les principals tendències al sector de la moda són:
– L’aparició d’empreses anomenades E-tailers amb propostes de valor diferenciades.
– L’augment de nínxols de mercat amb creixement i més rendibilitat al mercat (per exemple,
el segment premium infantil).
– La gestió diferencial de la marca: noves marques que neixen i creixen de manera
completament innovadora i diferencial respecte de les marques tradicionals i marques que
neixen globals (“no som d’enlloc, no volem que ens lliguin amb cap lloc o país”).
– La connexió absoluta amb el consumidor (via venda en línia / xarxes / retailers selectes)
– L’aparició de nous models de negoci enfocats en l’anomenat FashionTech: empreses que
utilitzen les tecnologies digitals per connectar millor amb el consumidor i conèixe’n el seus
comportaments de compra.
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En el sector del moble
El sector del moble comprèn la fabricació de mobles de fusta i de mobles fets amb altres
materials com ara l’alumini, el ferro, el vidre, el plàstic o el vímet i altres materials naturals.
Tradicionalment, aquest sector havia tingut una forta dependència de la fusta massissa,
que procedeix directament del tronc dels arbres. No obstant això, el progrés tecnològic i el
desenvolupament de noves tècniques productives de la fusta i d’altres materials ha permès
incorporar altres elements (taulers conglomerats i contraplacats de fusta, laminats de plàstic
de melamina i, sobretot, el metall i el plàstic). Per consegüent, es tracta d’un sector molt
heterogeni on hi són presents una gran combinació de materials. Segons el procés productiu,
es pot distingir entre mobles de fabricació seriada o per encàrrec. I, segons la destinació, entre
mobles d’oficina, cuina, dormitori, bany, etc.
La fabricació de mobles constitueix un subsector molt arrelat a Catalunya i genera un volum
de negoci d’uns 745 milions d’euros. Tot i que inicialment l’activitat estava geogràficament molt
concentrada a les comarques del Montsià, on destacava el municipi de la Sènia, actualment
trobem un gran nombre d’empreses del sector al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Vallès
Occidental.
Els principals problemes que ha viscut el sector del moble en els darrers anys s’atribueixen
a una disminució de la renda disponible del consumidor destinada al moblament de la llar,
sumat a un canvi en les prioritats del seu repartiment. Cada cop es dona una importància més
gran a les activitats basades en l’experiència o bé en productes relacionats amb les noves
tecnologies, enfront del consum en mobles com a signe de distinció de les llars.

Les principals tendències al sector del moble són:
– El creixement exponencial de la tecnologia digital i l’ús d’Internet està transformant de
manera significativa els llocs de feina, els sistemes de fabricació i les relacions clientempresa: noves aplicacions de comerç electrònic, tecnologies de realitat augmentada o
realitat virtual i l’ús de les dades massives (big data) per millorar l’eficiència dels processos
de màrqueting i comercials.
– La sostenibilitat per mitjà de materials naturals, reciclables i renovables i l’economia
circular a través de nous processos que permetin maximitzar l’aprofitament dels recursos i
minimitzar la generació de residus no aprofitables.
– L’any 2019, la producció del sector del moble va continuar amb la remuntada de la
producció iniciada l’any 2017 després del gran retrocés experimentat durant la crisi
econòmica.
– Creix el mercat contract internacional i el segment privat: el mercat contract internacional
és més rellevant que l’espanyol, on s’ha enfonsat el mercat públic i només es manté la
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demanda del sector privat, sobretot l’hoteler, el qual, gràcies a l’impuls del turisme, fins i
tot, té alguns segments en creixement.

3.5.2. Principals reptes estratègics
En el sector de la moda
– Reptes per les empreses marquistes:
– Incorporació de la tecnologia en tots els processos clau (coneixement del
consumidor, en previsió i adequació de l’oferta, partint de l’anàlisi de les vendes i els
patrons de consum; optimització dels processos productius i logístics).
– Innovació en producte i en nous models de negoci que tinguin com a guia la
sostenibilitat.
– Connexió amb el client final i amb l’entorn per mitjà d’influencers i del fashion tech.
– L’omnicanalitat, que transforma, d’aquesta manera, les botigues físiques i optimitza el
negoci en línia per fer-lo més eficient i rendible.
– Creixement en mercats internacionals.
– La millora i l’optimització dels processos d’aprovisionament i logístics.
– La captació de talent especialitzat (tech) i l’aposta pel talent a la botiga física.
– Reptes per a les empreses proveïdores del sector de la moda, que són principalment
empreses gestores de la producció i del disseny d’altres marques:
– La incorporació de tecnologies d’automatització de processos.
– La innovació en materials, en els sistemes de traçabilitat i en les capacitats de
disseny.
– Les capacitats productives multilocalitzades.
– Els partenariats per ampliar catàleg amb experiència i capacitats tècniques.
– La sostenibilitat: en termes de producte per mitjà de la innovació en materials més
sostenibles i/o repensant els dissenys de les peces (per exemple, d’un sol material
per a facilitar-ne el seu reciclatge posterior).
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Figura 6. Cadena de valor i mapa d’agents del sector de la moda a Catalunya.
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Font: El sector de la moda a Catalunya. Actualització Estratègica, ACCIÓ - DGI elaborat per Cluster Development, 2019

En el sector del moble
– Potenciar les connexions de les empreses amb estratègies de marca i distribució amb
els proveïdors catalans per tal de facilitar respostes més ràpides i de més qualitat que les
procedents de països llunyans. No obstant això, per a comandes més grans i a termini més
llarg, cal potenciar plataformes conjuntes d’aprovisionament en països de baix cost.
– Innovar amb la sostenibilitat com a guia: potenciar l’ecodisseny, que és la incorporació
de criteris ambientals en les fases de disseny, producció, distribució, utilització, reciclatge
i tractament final de qualsevol producte amb el propòsit de prevenir o reduir l’impacte
ambiental durant tot el seu cicle de vida.
– Desenvolupar les capacitats necessàries per elaborar propostes de projectes contract, amb
una gestió integral, i fer-ne el seguiment. Obrir show-rooms conjunts, permanents o temporals,
adreçats als clients empresarials. Així mateix, seria bo potenciar accions de màrqueting conjuntes
adreçades a arquitectes per tal que esdevinguin prescriptors a escala internacional.
– Trobar professionals amb capacitats creatives i emprenedores, així com capital humà
format amb habilitats, competències i coneixements adients per implementar processos
més sostenibles en la cadena de valor i fer ús de les noves tecnologies digitals.
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3.6. Indústries culturals i de l’experiència
3.6.1. Descripció i tendències
L’àmbit de les indústries culturals i de l’experiència agrupa tres grans sectors amb molta
presència, avantatges competitius i empreses rellevants a Catalunya: les indústries culturals i
de la comunicació, els serveis turístics i el sector de l’esport, els quals comparteixen el fet de
proporcionar experiències als seus clients/usuaris com a factor clau d’avantatge competitiu.
Les indústries culturals i de la comunicació inclouen, també, els serveis de creativitat funcional,
més adreçats a empreses (B2B).
S’estima que l’àmbit està representat per més de 62.000 empreses, amb una facturació d’uns
24.000 milions d’euros. D’aquest total, gairebé la meitat (11.000) corresponen al sector turístic,
6.000 corresponen a les indústries de la cultura i la comunicació, 5.000, als serveis creatius a
les empreses, i 2.000, al sector de l’esport.
Les principals tendències en el sector de les indústries culturals i de l’experiència són les
següents:
– Hi ha abundància d’oferta al sector, amb una renovació constant del producte i unes
dinàmiques d’èxit winner-take-all.
– La quantitat d’usuaris, practicants, aficionats o consumidors de productes culturals i
basats en l’experiència és, cada cop més, determinant en la generació de valor. A més,
sovint, l’usuari també crea contingut.
– Han aparegut, i crescut, nous canals d’intermediació digitals que alteren les cadenes de
valor i els models de negoci tradicionals.

3.6.2. Principals reptes estratègics
– Promoure inversions en la producció de continguts culturals, informatius, creatius i
d’experiències que enforteixin el teixit empresarial del país amb una orientació vers la
consecució de l’èxit en els mercats interior i exterior.
– Incentivar iniciatives de difusió i màrqueting que, aprofitant els nous potencials de
comunicació de les xarxes socials, atorguin un rol més actiu als consumidors/usuaris.
– Adaptar l’oferta i la demanda als nous canals d’intermediació digitals.
– Davant la banalització creixent del valor dels continguts informatius, culturals i de les
experiències, explorar totes les oportunitats actuals i futures per monetitzar l’accés a
continguts i experiències.
– Internacionalitzar les indústries culturals i basades en l’experiència segons les prioritats
geogràfiques i les estratègies més adequades de cada subsector.
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– Innovar en el desenvolupament de nous formats de producte (bé o servei) cultural, creatiu i
d’experiència i en els models de negoci corresponents.
– Impulsar els serveis creatius funcionals a les empreses i institucions per tal que
contribueixin a la millora de la seva competitivitat.

3.7. Indústries de la salut i les ciències de la vida
3.7.1. Descripció i tendències
El sector de les indústries de la salut i de les ciències de la vida és un dels prioritaris, ja
que, a més d’una indústria farmacèutica potent, Catalunya té un model singular de recerca
hospitalària reconegut internacionalment, amb instituts d’investigació sanitària configurats
al voltant dels grans hospitals universitaris, els quals garanteixen el traspàs del coneixement
científic generat a la pràctica assistencial i donen un paper clau al sector hospitalari com a
tractor en la innovació en productes farmacèutics i tecnologies mèdiques.
La part industrial de l’àmbit de salut i ciències de la vida factura uns 6.600 milions d’euros.
No obstant això, la consideració àmplia de l’àmbit (incloent despesa publica, privada i
sociosanitària) podria arribar a prop dels 20.000 milions d’euros.

Les principals tendències al sector de la salut i les ciències de la vida són:
– L’envelliment de la població i l’augment dels pacients crònics.
– Noves preferències del client/pacient.
– Els canvis en la demanda de serveis sanitaris: increment en la despesa sanitària privada i
en la mobilitat internacional dels pacients.
– La difusió i el desenvolupament accelerat de les TIC aplicades al sector de la salut.
– La reducció del cicle de vida dels productes tecnològics.
– L’augment de la despesa sanitària.
– El desenvolupament ràpid de la biotecnologia i les teràpies avançades.
– La salut intel·ligent, el benestar i la medicina preventiva.

3.7.2. Principals reptes estratègics
– Aprofitar els segments en expansió, cosa que per a unes empreses pot representar una
diversificació i, per a altres, una especialització: es tracta de segments com els serveis
orientats al pacient amb alt potencial en cronicitat i dependència.
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– Obrir nous mercats internacionals.
– Augmentar la dimensió de les empreses: davant d’un mercat internacional dominat per
grans multinacionals, i per tal de fer front a les tendències esmentades, sobretot les
relatives a la innovació tecnològica, cal augmentar la dimensió de les empreses catalanes
del sector salut.
– Impulsar la innovació desenvolupada a les organitzacions per tal de millorar la innovació,
tant de procés com de producte, a les empreses del sector salut.
– Millorar la transferència tecnològica: d’una banda, és necessari millorar la recerca
transnacional, que és aquella recerca bàsica que es trasllada a les primeres fases del
desenvolupament d’un medicament o d’un dispositiu mèdic (medical device); de l’altra, cal
millorar la transferència del coneixement i els resultats de la recerca.
– Desenvolupar el talent dels professionals del sector i millorar-ne les condicions.
Figura 7. Cadena de valor i mapa d’agents del sector de Ciències de la Vida – Farmàcia.
Administracions públiques
Associacions sectorials

Patronals

Societats científiques

Organitzacions industrials
Indústria farmacèutica
Laboratoris farmacèutics

Indústria biotecnològica
Empreses biotech

Associacions de pacients

Asseguradores
Distribució farmacèutica

Finançadors privats

Empreses de serveis d’atenció al pacient
Organitzacions d’atenció al pacient
Proveïdors de salut i centres de
diagnòstic i tractament
Proveïdors sociosanitaris i
d’atenció a la dependència

Serveis Wellness

Dispositius de
diagnòstic

Nutracèutica

Dispositius
mèdics

Logística

Indústria de tecnologies sanitàries (Medtech)
Transport sanitari

Oficines de farmàcia

Cosmètica

Organitzacions R+D
i centres de formació
Universitat, escoles de negoci i OTRI
parcs científics i tecnològics
CERCA-centres recerca (universitari i hospitalari)

Serveis de suport
TICs en eHealth
Assistance Daily Living
Serveis externs especialitzats en salut

Empreses de serveis: Contract Research Organisations (CRO), consultories de negoci, enginyeries i equipament industrial, agències
Indústria auxiliar
TIC

Font: Ciències de la Vida, Informe Sectorial, ACCIÓ 2019

RIS3CAT

43

3. Anàlisi estratègica dels àmbits sectorials de la RIS3CAT a Catalunya

3.8. Indústries de la mobilitat i l’automoció
3.8.1. Descripció i tendències
El sector de la mobilitat i l’automoció inclou la fabricació de materials de transport terrestre
de persones i mercaderies, amb un èmfasi en tot allò que fa referència als eixos de futur de la
mobilitat: la descarbonització, la connectivitat amb l’entorn, l’automatització de la conducció i
les noves fórmules d’ús i d’explotació de serveis de mobilitat.
El sector, que factura, només en automoció, una xifra superior als 23.000 milions d’euros,
inclou, en un primer cercle, la indústria dels vehicles (fabricants d’automòbils, motocicletes,
autobusos i sistemes ferroviaris) i els seus proveïdors. Un segon cercle el conformen aquelles
noves cadenes de valor que s’adhereixen a la mobilitat, com ara la indústria de la bateria, la
cadena de valor de l’energia, l’electrònica de potència, la indústria de les telecomunicacions
i de localització, els desenvolupadors de programari intel·ligent, de tractament massiu de
dades, etc. Finalment, abasta un cercle exterior conformat per totes aquelles empreses que
proporcionen serveis de mobilitat (transport col·lectiu, lloguer d’automòbils i plataformes de
mobilitat compartida, repartiment, etc.).
Les principals tendències en sector de la mobilitat i l’automoció són:
– Els mercats i les regulacions tenen cada cop més sensibilitat envers la descarbonització
del transport.
– Canvia el comportament dels consumidors i usuaris cap a models de pagament per ús
del servei.
– Allau tecnològica en forma de digitalització dels vehicles i serveis i en la seva producció
(Indústria 4.0).
– Transformació estructural del sector per tal de poder fer front als nous reptes i a les altes
inversions i necessitat de disposar de talent per al desenvolupament dels vehicles i els
serveis de la mobilitat del futur.

3.8.2. Principals reptes estratègics
– Generar i disseminar coneixement estratègic anticipatiu quant a la tecnologia i el negoci.
– Facilitar la transició de la cadena de subministrament cap al vehicle elèctric.
– Generar indústria específica de la cadena de valor de la bateria.
– Estimular l’ús de vehicles amb menys emissions, així com de les infraestructures de
recàrrega corresponents.
– Guanyar pes en la cadena de valor del vehicle connectat i autònom.
– Promoure el desplegament d’infraestructures per al vehicle connectat i autònom.
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– Reforçar l’ecosistema de suport a la innovació, al desenvolupament i al test de productes i
serveis.
– Estimular la creació i el desenvolupament de nous models de negoci i nous productes
per a la mobilitat futura en forma d’acceleradores específiques i de concentradors (hubs)
tecnològics.
– Dotar les pimes de recursos financers per tal de fer front a les noves inversions que
reclamarà el negoci.
– Reforçar els instruments de suport a l’establiment i comercialització a pols internacionals
de la nova mobilitat.
– Adequar la formació, sobretot la professional i la contínua, per tal que les competències
professionals s’adaptin als nous perfils laborals que demanarà la indústria.
– Donar suport a la transformació de la indústria auxiliar cap al nou paradigma de la
Indústria 4.0.
– Assolir més pes quant a centres de desenvolupament i decisió dels OEM i de les
plataformes de mobilitat.
– Atreure producció de models basats en tecnologia elèctrica i d’hidrogen.
– Compassar la normativa en favor de la generació d’una indústria d’alt valor afegit.
Figura 8. Situació estratègica del sector de la mobilitat a Catalunya.
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Font: Àrea d’Anàlisi Estratègica, Direcció General d’Indústria.

RIS3CAT

45

4. Estratègies de futur
4.1. Un apunt introductori
L’impacte econòmic de la COVID-19 depèn d’alguns elements comuns a tots els àmbits, com
ara la durada i la modalitat del confinament o la intensitat i la tipologia de les polítiques d’ajuda
enllestides a escala nacional i autonòmica, però hi ha almenys dos elements que particularitzen
la intensitat d’aquest impacte en els diferents sectors i negocis8: 1) els reptes estratègics d’una
determinada indústria o negoci en el moment d’esclatar la crisi i 2) la diferent reacció que una
mateixa tipologia de negoci pot tenir davant del fort xoc de demanda causat pel confinament,
pels canvis d’hàbits de consum i per les prospectives d’evolució de l’activitat econòmica.
Pel que fa el primer element, aquesta crisi ha agafat els diferents sectors i negocis en diferents
moments de canvis estructurals i estratègics: alguns amb els deures més fets i els altres al
bell mig d’una reestructuració per diferents causes ja presents i relacionades amb canvis
estructurals i estratègics del negoci o conseqüències de macrotendències com el canvi
climàtic, la digitalització, etc.
Respecte del segon, es pot afirmar que, en general, l’impacte és, i es preveu, negatiu per
la reducció del consum i la prospectiva de reducció de la renda disponible, amb l’excepció
dels sectors relacionats amb les activitats bàsiques vitals, com ara l’alimentació, l’energia i les
telecomunicacions i/o als sectors clarament beneficiats pels canvis en els hàbits de consum
com l’educació en línia, l’entreteniment digital o, naturalment, els sectors estimulats per la
mateixa crisi sanitària com el dels equipaments i materials mèdics o d’alguns productes
específics com els productes de neteja i desinfecció.
En aquest capítol, inspirant-se en una enquesta realitzada per la consultora alemanya
VDE-VDI-IT en col·laboració amb la xarxa mundial de professionals de clústers, TCI Network
www.tci-network.org, s’ha intentat posicionar un cert nombre de sectors i negocis rellevants
de l’economia industrial catalana9 segons aquests dos factors ja esmentats:

8

9

En aquest context entenem com a sector l’agrupació d’activitats econòmiques que coincideixen, en tot o en part, amb un
codi estadístic (alimentació, energia, etc.). En canvi, anomenem negoci un conjunt d’empreses i altres agents econòmics que
comparteixen reptes estratègics semblants (per exemple, el negoci del foodservice, en referència a les empreses del sector
de l’alimentació que treballen principalment per al canal HORECA (hotels, restaurants, cafeteries i comunitats). Normalment el
sector té un abast més ampli i pot incloure més negocis, tot i que un mateix negoci pot estar present en diferents sectors.
En particular, s’han analitzat 32 àmbits diferents no homogenis, sovint no coincidents amb la classificació estadística oficial.
Es van considerar rellevants i susceptibles de ser estudiats sectors o negocis analitzats prèviament d’alguna manera des d’un
punt de vista estratègic i per als quals hi havia alguna informació, codificada o tàcita, disponible per part de l’equip de la DGI.
En alguns casos, es tracta de sectors que coincideixen amb l’estadística oficial i/o que formen part de documents rellevants,
com ara l’Informe anual de la indústria, publicat per l’Observatori de la Indústria de la DGI; en altres casos, es tracta de
negocis que coincideixen amb iniciatives clúster presents a Catalunya i, d’alguna manera, monitorables des d’un punt de vista
estratègic i competitiu.
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les necessitats de transformació del sector segons els seus reptes estratègics, sovint ja
presents en el moment de l’aparició de la crisi (eix “Y” vertical).
– l’impacte de la crisi de la COVID-19 des d’un punt de vista econòmic (eix “X” horitzontal).
El resultat és una matriu, de caràcter il·lustratiu qualitatiu10, que posiciona els diferents sectors
i negocis en quatre categories amb diferents necessitats de polítiques i accions de suport
per tal de minimitzar els impactes de la crisi o, en alguns casos, aprofitar per millorar la seva
posició competitiva i les oportunitats de negoci obertes per la nova realitat socioeconòmica
imposada per la pandèmia.
A més, els 38 sectors i negocis analitzats s’han classificat caracteritzant-los amb un
color diferent, també segons els set àmbits prioritaris de la RIS3CAT: salut, indústries de
l’experiència, manufactures de disseny, alimentació, sistemes industrials, química, energia i
recursos i mobilitat, més una vuitena categoria per a la resta de sectors.
Finalment, en l’àmbit metodològic, cal tenir en compte alguns altres factors limitatius, com ara:
– la presència de diferents nínxols i subsectors amb comportaments molt diferents dins del
mateix sector,
– la disponibilitat d’informació i el coneixement desigual dels diferents sectors (pel que fa
sobretot a l’eix “Y” el qual mesura la magnitud dels reptes estratègics i estructurals d’un
determinat sector/negoci en el moment d’esclatar la crisi de la COVID-19),
– l’extrema volatilitat de la situació actual, amb decisions polítiques canviants quasi dia a
dia i que poden influenciar de manera crítica l’avaluació d’un determinat sector (influència
sobretot de l’eix “X”).

10 En aquest sentit, cal especificar que l’anàlisi de la posició competitiva de cada sector/negoci l’ha dut a terme l’Àrea d’Anàlisi
Estratègica de la Direcció General d’Indústria sobre la base d’informació de diagnosis sectorials disponibles i segons els
documents de prospectiva publicats per diferents fonts locals i internacionals.
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4.2. Posicionament competitiu respecte de l’impacte de la crisi de la COVID-19 en
diferents sectors de l’economia catalana
Com s’ha explicat en l’apartat anterior, la matriu següent permet visualitzar el posicionament
competitiu dels principals sectors i negocis de l’economia productiva catalana.

Necessitat de transformació

Figura 9.
Matriu de posicionament competitiu d’una selecció de sectors i negocis de l’economia catalana.
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Font: Elaboració pròpia AAE-DGI a partir de diferent fonts (IDESCAT, informes sectorials elaborats per DGIACCIÓ). Volum de negoci de l’últim any disponible. El quadre té caràcter il·lustratiu i no pretén ser exhaustiu.

Tot i que la ubicació de cada sector i negoci és indicativa, i amb les limitacions descrites
anteriorment, es pot afirmar que hi ha quatre tipologies de situacions:
1. Sectors i negocis seriosament amenaçats per la crisi de la COVID-19
Al quadrant 1, situat a dalt a l’esquerra, figuren aquells sectors i negocis que es troben en
la situació més delicada, per la combinació de trobar-se en una situació ja complicada a
principis de 2020 per diferents raons (per exemple, canvis estructurals o canvis radicals en els
consumidors) i la incidència negativa que té la crisi de la COVID-19, a causa, sobretot, d’una
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forta reducció de la demanda. Un sector que es troba típicament en aquesta situació és el
de l’automòbil, el qual ja s’enfrontava a uns reptes estratègics de primera magnitud abans de
l’arribada de la pandèmia (reducció de l’ús del vehicle privat, canvis en els models d’utilització
del cotxe, canvis tecnològics per adaptar-se a la descarbonització de la indústria i a la
revolució digital, etc.) i pot acabar molt perjudicat per una ulterior caiguda del consum en una
situació de reducció de la renda disponible.

2. Sectors i negocis amb certes oportunitats originades per la nova situació
Al quadrant 2, situat a dalt a la dreta, es troben aquells sectors i negocis que, potencialment
i en determinades circumstàncies, es podrien, fins i tot, beneficiar de la crisi originada per la
COVID-19 en el llarg termini. Estem parlant de sectors o de negocis on les perspectives ja eren
favorables a principis d’aquest 2020 i per als quals la nova situació originada per la pandèmia
pot representar l’aparició d’oportunitats per fer créixer i ampliar el seu mercat.
Es tracta de negocis fins ara relativament incipients, com l’educació en línia, als quals la
pandèmia ha beneficiat en el curt termini perquè ha ofert a una gran part de potencials
consumidors l’oportunitat de provar-la i descobrir-ne els avantatges en un període de temps
impensable en una situació normal. També entren en aquest quadrant altres sectors com
els productes alimentaris o relacionats (com la indústria del packaging) els quals han vist
augmentar, en aquest cas, potser de manera més limitada en el temps, la seva demanda per
canvis en el models de consum.

3. Sectors i negocis sòlids amb un impacte limitat i temporal per la crisi de la COVID-19
Al quadrant 3, situat a baix a l’esquerra, trobem sectors i negocis on hi ha un fort xoc, sobretot
pel que fa a la demanda, originat per la pandèmia, però on la situació competitiva precrisi
era bona i on es pot esperar, segons la durada del confinament i de les polítiques de suport
aplicades, un efecte limitat i una represa bastant ràpida (l’anomenada represa en forma de V).
Naturalment, hi ha altres factors a considerar que són específics de cada subsector i, sovint,
relacionats amb la situació de les empreses i, especialment, amb la seva salut financera.
Es troben en aquesta situació les activitats relacionades amb la indústria de l’esport (empreses
de serveis, infraestructures i equipament esportius), un àmbit on s’ha donat clarament una
suspensió forçada de l’activitat però en el qual, en el mitjà-llarg termini, la demanda continuarà
augmentant per motius estructurals (la pràctica esportiva i la demanda d’activitats relacionades
amb esdeveniments esportius ha crescut clarament en els darrers anys).
Consideracions semblants, però amb matisos, en poden fer per al sector foodservice, molt
lligat al turisme i amb clares fortaleses, incloent la innovació, en l’àmbit internacional, però amb
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una caiguda total de l’activitat i una recuperació molt incerta per les limitacions en la utilització
de l’espai, la propensió menor al consum no indispensable (com pot ser el menjar fora de
casa) o la incertesa respecte de subsectors com, per exemple, la restauració als aeroports o
els menjadors escolars.

4. Sectors i negocis potencialment beneficiats per la crisi de la COVID-19
Al quadrant 4, situat a baix a la dreta, hi ha els sectors i negocis en una situació millor a causa
del fet que la pandèmia ha augmentat la demanda dels seus productes i serveis i ha ampliat
potencialment el seu mercat, i que, simultàniament, s’ha trobat amb els deures relativament
fets pel que fa als desafiaments estratègics. En aquesta situació hi són els sectors relacionats
amb la salut, inclòs el d’equipament mèdic, o sectors menys coneguts com el de salut
mental, que segurament ha vist desbordada la demanda de serveis a causa de la situació
de confinament i l’impacte en la salut mental de la població. També hi trobem negocis com
l’entreteniment digital, ja en plena expansió en els darrers anys, la demanda del qual s’ha
vist estimulada pel confinament. Naturalment, també en aquesta part de la matriu es poden
donar situacions contradictòries i nínxols on la situació és diferent. Aquest podria ser el cas
de la química industrial, amb categories de productes amb molta demanda a causa de les
necessitats de desinfecció (desinfectants i productes de neteja) o simplement en cadenes de
valor de sectors crítics (com, per exemple, fertilitzants i additius alimentaris) i altres destinats a
diferents usos industrials (pintures, etc.), els quals s’han vist afectats per una disminució de la
producció.
A banda, hi ha un grup important de sectors i negocis que, a hores d’ara és difícil situar en
un quadrant o en un altre. Es tracta de sectors i negocis en els quals els factors negatius
(contracció de la demanda, augment de la despesa pública, restriccions al comerç mundial i
clima d’inversió negatiu, per citar-ne alguns) són clarament superiors a les oportunitats que es
poden generar per efecte de la pandèmia, però que tenen bones possibilitats de recuperar-se
ràpidament. Seria el cas d’activitats amb un bon potencial de creixement per efecte del canvi
i la conscienciació de la població, com ara les relacionades amb el canvi climàtic (energies
renovables, aigua, mobilitat lleugera, etc.) o amb l’atenció a determinats col·lectius vulnerables
(activitat relacionades amb l’envelliment de la població i el sector sanitari en general).
Finalment, cal significar que a l’hora de fer aquest tipus d’anàlisi també s’ha de tenir present
la importància que factors com la inversió pública poden tenir en diferents països o regions a
l’hora de preveure el creixement de sectors com els de l’energia, l’aigua o la construcció.
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4.3. Polítiques adreçades a la millora competitiva en l’àmbit sectorial
En el disseny i desplegament d’iniciatives de suport a la competitivitat s’han de tenir en compte
dues dimensions. D’una banda, el grau de personalització: com més genèriques, més ràpides
però menys efectives, i, com més personalitzades, més útils i també més eficients. D’una altra,
cal tenir en compte la dimensió temporal que distingeix entre mesures de recuperació a curt /
immediat termini i mesures de consolidació de la recuperació i impuls d’un nou creixement a
mitjà / llarg termini.
Tot i que és molt difícil generalitzar, es poden identificar un conjunt de tipologies i mesures per
a cadascun dels quatre quadrants identificats en el capítol anterior.
Figura 10. Exemples d’estratègies per grups de sectors/negocis.
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Font: Elaboració pròpia AAE-DGI.

Al quadrant 1, trobem els sectors i negocis amb la situació més crítica perquè combinen la
preexistència de reptes estratègics importants amb un impacte de la pandèmia de primera
magnitud, bé sigui per l’aturada total de l’activitat (restauració i foodservice, turisme, esport,
sobretot la part d’esdeveniments), bé sigui pel fre a la demanda a causa de les pitjors
expectatives econòmiques de la població i l’aturada dels mercats internacionals (automoció,
etc.). En aquest cas, les polítiques de primers auxilis d’injecció de liquiditat per mitjà de préstecs
i subvencions a fons perdut han d’anar acompanyades necessàriament de mesures destinades
a donar resposta als principals reptes estratègics ja identificats, sobrevinguts o accentuats per
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efectes de la COVID-19. Per a les activitats incloses en aquest quadrant, també seran oportunes
les polítiques de reconversió, de diversificació i de reorientació/millora dels models de negoci.
Al quadrant 2, trobem sectors i negocis amb necessitats de mesures que en consolidin
l’expansió nacional i internacional. És el cas de sectors com ara l’educació en línia, els quals
han vist créixer exponencialment la seva activitat per efecte del confinament, es poden
dissenyar polítiques en col·laboració amb les entitats sectorials i les organitzacions clústers ja
existents.
Els sectors i negocis posicionats al quadrant 3 estan rebent un fort impacte negatiu per la
pandèmia (indústries de l’esport, alguns compartiments del turisme o les anomenades indústries
de l’experiència (cultura i espectacles, etc.) però tenen una base competitiva molt sòlida que fa
que necessitin polítiques de suport conjunturals i limitades en el temps; iniciatives que els ajudin
a recuperar completament el seu nivell d’activitat precrisi al més aviat possible, com ara estímuls
per incentivar el consum o la creació de campanyes públiques de suport.
Finalment, els sectors i negocis situats al quadrant 4 són els que, com hem dit, estan en millor
situació perquè la pandèmia els ha afectat de manera limitada o, fins i tot, n’ha fet augmentar
la demanda (equipament mèdic i altres sectors relacionats amb la sanitat o producció i
distribució alimentària). Les polítiques que s’han d’adoptar en aquest cas haurien de ser de
consolidació i de mitjà termini, capaces de racionalitzar el creixement i orientar la inversió cap a
estratègies sostenibles a més llarg termini.
Pel que fa al segon element a tenir en compte en les estratègies de futur, la dimensió temporal,
cal assenyalar que, previsiblement, les mesures que s’han d’implementar en els diferents
quadrants es modificaran en el temps seguint l’esquema següent:
Figura 11. Esquema de treball i activitats temporalitzades.
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Font: Elaboració pròpia AAE-DGI.
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En una primera fase, de reacció immediata a la crisi, la prioritat des del punt de vista econòmic
ha de ser, naturalment, la de contenir la destrucció provocada per un doble xoc d’oferta i de
demanda que ha impactat, tot i que de manera desigual, a pràcticament tots els sectors.
Després s’hauran de privilegiar les iniciatives adreçades a assegurar la continuïtat de les
empreses i mantenir-ne l’ocupació. Es tractarà d’injectar recursos per fer front bàsicament
a necessitats de liquiditat i tresoreria. A continuació, durant un període d’una durada que,
segons els experts serà d’entre 6 i 18 mesos, s’hauran de dissenyar i posar en marxa mesures
més estructurals que hauran de començar per l’elaboració de les diagnosis que identifiquin els
principals reptes estratègics (anteriors i/o introduïts per la pandèmia) de cada negoci i sector
per tal de concentrar els esforços i recursos en els temes prioritaris.
També caldrà identificar els nous drivers (guies) de creixement tenint en compte la nova
situació creada per la pandèmia però també altres macrotendències com la sostenibilitat, la
circularitat i els negocis relacionats amb els ODS (objectius de desenvolupament sostenible
de l’agenda 2030 de les Nacions Unides). En aquest context, tindran, cada cop, més sentit
els models de desenvolupament i els projectes que tinguin en compte conceptes com el valor
compartit o la inclusió.
La sistematització i consolidació dels programes de diagnosi i prospectiva que permetin
anticipar canvis disruptius i adaptar les estratègies competitives dels diferents sectors i negocis
de la indústria serà determinant. La planificació flexible i capaç d’adaptar-se a un escenari
competitiu cada cop més volàtil, el short-term planning, esdevé un instrument de política
pública cada cop més rellevant.
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5.1. La singularitat del sector de l’automoció
La indústria de l’automoció és d’una importància singular per a Catalunya ja que es tracta d’un
sector estructural i estructurant. És estructuralment important per la seva dimensió, ja que
fabrica cada any més de mig milió de vehicles, du a terme inversions de primer ordre, té un alt
nivell de productivitat, és molt exportadora i tracciona fortament de la indústria auxiliar, per la
qual cosa s’estima que l’impacte que té sobre l’economia catalana és del 10 % del PIB.
Però la indústria de l’automoció és també estructurant, perquè ha generat una important
activitat econòmica al seu voltant. Està integrada per més de 500 empreses amb producte
identificat, 325 de les quals es troben a la cadena principal de valor i, per tant, subministren
parts i components per a 94 diferents subsistemes dels 108 que incorpora un vehicle,
segons la classificació definida pel portal de la indústria de l’automoció Marklines. La
indústria de l’automoció constitueix a Catalunya un veritable clúster del qual en formen part
no només les empreses fabricants, sinó també un rellevant conjunt de centres tecnològics i
de recerca, així com d’institucions al servei del sector.
Figura 12. L’automoció, un sector d’importància singular.
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Font: Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC)
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Però el sector no es pot entendre de manera aïllada sinó que està conformat per diferents
cadenes de valor interrelacionades, les quals convergeixen en el client final i multipliquen
la dimensió de la indústria implicada, des de la fabricació de vehicles nets i els seus
components fins a la provisió de serveis de mobilitat compartida, passant per les bateries, les
comunicacions, l’infotainment, l’energia elèctrica i la seva distribució, les infraestructures per al
vehicle autònom, el programari i els algoritmes de tractament massiu de dades, etc.
Figura 13. Cadenes de valor interrelacionades. Sector de l’automoció.

Font: Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC)

Aquest sector de sectors fa front a una concurrència de desafiaments, amenaces i
oportunitats com mai abans s’havia donat en la història, els quals tensaran, durant la propera
dècada, la indústria catalana, li exigiran un esforç extraordinari quant a recursos i talent, i
requeriran moviments estratègics ràpids i precisos per tal d’anticipar el camí de l’èxit.
No obstant això, la realitat ens mostra que la inversió 2019 en el sector industrial de l’automòbil,
segons dades recollides a l’Informe d’inversió industrial a Catalunya i publicat per l’Observatori
del Treball i Model Productiu, no tan sols no va créixer sinó que es va situar un 8,4 % per sota
del nivell del 2018, quan en el total de la indústria va augmentar un 1,5 %. A més, pel que fa a
les previsions d’inversió en el sector de l’automoció per al 2020 (dades sense comptar encara
l’efecte de la COVID-19), la comparativa és més preocupant encara, ja que es preveu una variació
interanual del -14,2 %.
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5.2. Programa de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció 2020-2025
Atesa aquesta previsió per a la propera dècada, i que tindrà especial intensitat en el període
2020-2025, el govern de la Generalitat, per mitjà de la Direcció General d’Indústria, ha impulsat
l’elaboració d’un Programa de suport a la indústria de la mobilitat i de l’automoció 2020-2025
(en endavant programa SIM).
D’aquesta manera, es donarà també resposta a la moció 66/XII del Parlament de Catalunya,
de 25 de març de 2019, la qual insta el Govern a presentar-li, en el termini d’un any, un pla
estratègic integral de suport al sector de l’automoció.
En l’elaboració del programa s’han volgut evitar generalitats i s’ha treballat en la redacció d’un
conjunt d’actuacions concretes per tal d’acompanyar el sector en la seva transformació cap
a solucions d’alt valor afegit en la mobilitat del futur. Les actuacions resultants disposen de
dotació pressupostària, quan s’escau, i amb l’assignació de la unitat de govern competent en
l’execució.
Es tracta d’un programa pràctic, orientat a l’actuació directa i adaptat a la indústria catalana
a partir d’una reflexió profunda sobre la situació global del sector i les tendències i les
conseqüències particulars per a les empreses catalanes.
Per tal de fer aquesta reflexió, s’ha establert un diàleg amb les empreses i els agents del sector
i també amb les organitzacions empresarials i sindicals, del qual cal ressaltar-ne:
– L’elaboració d’entrevistes d’enfocament estratègic individuals i col·lectives
– L’organització de grups de treball temàtics
– La participació de les unitats del govern i les entitats públiques involucrades en la mobilitat
Finalment, s’ha col·laborat estretament amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per
l’encaix estratègic entre el programa SIM i les seves actuacions.
Més detalladament, la metodologia emprada ha estat:
1. Recopilació del coneixement d’anticipació estratègica del sector a partir de la consulta
de fonts secundàries, d’estudis d’impacte i de benchmarking internacional, així com de
la participació en fòrums rellevants, tant nacionals com internacionals, i de l’anàlisi de la
legislació i la regulació existent i prevista per al futur.
2. Realització de 40 entrevistes individuals i col·lectives amb OEM, fabricants de
components, agents, centres i plataformes de suport a la innovació, operadors de
mobilitat i telecomunicacions, associacions d’àmbit espanyol (com ANFAC i STA), clústers
empresarials, altres unitats del govern i l’Ajuntament de Barcelona.
3. Organització de quatre grups de treball sobre les temàtiques següents: innovació i nous
models de negoci; internacionalització i inversió; talent, ocupació i responsabilitat social;
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infraestructures, marc regulador i impuls a la demanda. En aquests grups de treball,
hi participaven les 16 unitats del govern implicades en la temàtica, les organitzacions
empresarials Foment i PIMEC i els principals sindicats, UGT i CCOO. Els grups han
consistit en una primera sessió de posada en comú dels desafiaments, debat i una
primera proposta d’actuacions, així com una segona sessió on s’ha buscat el consens
sobre un conjunt d’actuacions finals per a l’àmbit corresponent i la designació de les
unitats competents a cadascuna d’elles.
4. Assignació pressupostària a les actuacions que ho requereixen i integració final de tots els
àmbits i actuacions en el programa SIM.
Com a resultat final, s’han definit 48 actuacions repartides en 4 àmbits temàtics:
– Innovació i nous models de negoci
– Inversió i internacionalització
– Talent, formació i responsabilitat empresarial
– Infraestructures, marc regulador i estímul a la demanda
A tall expositiu, les actuacions més rellevants del Pla són les que figuren en el quadre següent:
Figura 14. Programa SIM: actuacions més rellevants (Març 2020)
• Elaboració d’un mapa de riscos de la indústria de l’automoció davant del vehicle elèctric
• Línia d’ajuts per a noves oportunitats de negoci
• Línia específica del programa PROACCIÓ 4.0 d’ajuts a la transformació digital del sector de l’automoció
• Reforçar les línies per a la recerca i el desenvolupament en el marc dels ajuts NUCLIS i INNOTECH per a la
indústria de l’automoció i la mobilitat
• Impulsar el Mobility Tech Hub. Crear una incubadora i acceleradora de projectes de la nova mobilitat
• Ampliació de la línia d’alt impacte per a la captació d’inversió estrangera en l’àmbit de la mobilitat i l’automoció
• Creació d’una línia de préstecs amb interessos bonificats a través de l’ICF, de suport a la indústria de la mobilitat
• Nova línia de préstecs d’Avançsa per al sector de l’automoció
• Mapeig de les competències professionals requerides per a la mobilitat i l’automoció del futur
• Nova línia del pla PIRVEC per continuar incrementant el nombre de punts de recàrrega del vehicle elèctric
• Impuls de la IDIADA com a centre de referència en la mobilitat connectada i autònoma
• Potenciar plataformes com el Catalonia Living Lab o l’EIT Urban Mobility
• Creació de la unitat per a la transformació de la indústria de la mobilitat

Font: Direcció General d’Indústria.
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5.3. La crisi originada per la COVID-19, un nou punt de partida
Amb l’arribada de la pandèmia provocada per la COVID-19, i particularment després del
confinament resultant, les tendències que marcaven darrerament l’evolució del sector
s’accentuen encara més, en particular un alentiment econòmic que, juntament amb un
incipient canvi de patró en la demanda i les noves restriccions d’emissions de CO2, es tradueix
en significatius descensos en les vendes.
Amb l’aparició del virus, s’ha precipitat una crisi de profunditat extraordinària. Després
del tancament de la província de Hubei, epicentre de la COVID-19, la cadena global de
subministrament de components es va veure afectada, però no va tenir un impacte immediat
en els OEM localitzats a Catalunya, protegits per un estoc de salvaguarda en els components
que provenen de lluny. El veritable punt d’inflexió va ser la declaració de l’estat d’alarma
i l’obligada paralització de pràcticament tota la producció dels fabricants, cosa que va
arrossegar els subministradors de components, i de tota l’activitat de distribució i comercial.
Actualment, un cop reiniciada l’activitat productiva, i en vies de reiniciar l’activitat comercial, el
repte principal és la recuperació al més aviat possible de les vendes i els ingressos, de manera
que es pugui assolir una tendència estable cap a una nova normalitat productiva i comercial al
llarg dels propers mesos.

Figura 15. Escenari de recuperació postCOVID-19 de la indústria de l’automoció.

Font: Elaboració pròpia partint d’escenaris sobre vendes d’IHS, LMC Automotive i d’informes d’impacte de
BCG, KPMG,McKinsey i Bain&Company.
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5.4. Actuacions per a la recuperació de l’activitat industrial
Per tal de fer front a les conseqüències generades per l’aturada abrupta de la cadena de
subministrament i de l’activitat comercial en el sector de l’automoció, es considera necessari
prioritzar algunes de les actuacions del programa SIM, especialment les que poden donar una
resposta més ràpida i contundent als reptes més apressants de les empreses i que són els
següents:
– Programa de noves oportunitats de negoci (NON) a la indústria de la mobilitat i
l’automoció.
Té dues fases: una primera en la qual es dona suport a les empreses per tal que facin
una reflexió estratègica que les ajudi a encarar la diversificació de producte o de model de
negoci motivats per la transició cap a l’electromobilitat o per la caiguda de la producció
de determinats models. I una segona, en la qual es dona suport a la implementació de les
inversions derivades de l’estratègia resultant de la reflexió.
ü Valoració econòmica: 2,5 milions d’euros.
ü Abast esperat: 200 empreses del sector de l’automoció.
– Servei d’acompanyament a la transformació digital de la indústria de
l’automoció.
Té la voluntat de promoure projectes de planificació i implementació de noves tecnologies
digitals en les cadenes de subministrament i producció de l’automoció. Aquest servei es
basa en el programa PROACCIÓ 4.0 i s’adreça a micro i petites empreses del sector de
l’automoció.
ü Valoració econòmica: 1 milions d’euros.
ü Abast esperat: 75 micro i petites empreses del sector de l’automoció.
A més de prioritzar aquests dues actuacions del programa SIM, i amb la finalitat de facilitar
liquiditat a les empreses del sector i, així, ajudar-les a superar la crisi per la pandèmia, es
considera necessari disposar de dues eines ara inexistents:
– Programa de transició de la reconversió del sector de proveïdors del sector de
l’automoció.
Està pensat per a proveïdors del sector de l’automoció que, ja sigui per la diversificació
de producte o de negoci, ja per la caiguda de producció, estan en situació de dificultat. El
programa preveu cobrir un percentatge del cost fix de la seva activitat, com ara personal,
lloguers, subministraments, pòlisses d’assegurances, venciments hipotecaris, etc., mentre
duri la transició cap a la implementació de les inversions derivades del procés de reflexió
estratègica realitzada en el marc del programa NON.
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ü Valoració econòmica: 10,5 milions d’euros.
ü Abast esperat: 100 empreses del sector de l’automoció.

– Línia d’ajut directe a les micro i petites empreses.
Amb la finalitat de contribuir al manteniment de l’ocupació de les empreses més
vulnerables, que són les de dimensió més reduïda, es vol posar en marxa una línia de
subvencions destinades a les empreses que hagin patit un descens significatiu en la seva
xifra de negoci a causa del confinament provocat per la crisi sanitària. La línia les voldrà
ajudar a fer efectiva la seva continuïtat, amb el manteniment del màxim nombre possible
de llocs de treball amb contracte indefinit.
ü Valoració econòmica: 30 milions d’euros.
ü Impacte esperat: 2.500 micro i petites empreses.

A més d’aquest paquet de noves mesures, cal significar que la Direcció General d’Indústria
i ACCIÓ disposen d’instruments de suport a les empreses per ajudar-les a superar la crisi
provocada per la COVID-19 i que són les següents:
De caràcter econòmic:
– PROACCIÓ 4.0. Cupons per la transformació tecnològica de les empreses: 2 milions
d’euros.
– Cupons a la competitivitat empresarial postCovid-19: 3 milions d’euros.
– Projectes d’inversió empresarial - Projectes R+D+I d’empreses i start-ups: 4 milions d’euros.
– Projectes d’inversió empresarial - Alt impacte, inversió i/o relocalització: 4,5 milions d’euros.
– Estructures de suport a la competitivitat empresarial (EURECAT, clústers, agents de suport
a la internacionalització: 21 milions d’euros.
De caràcter no econòmic:
– Canal Empresa: protocol d’autorització a les empreses essencials i de la seva cadena
de valor per seguir treballant arran del Reial decret 10/2020. Més de 2.500 empreses
registrades.
– ACCIÓ Virtual Desk: servei de continuïtat en l’atenció a l’empresa durant el període
d’excepció causat per la COVID-19. Més de 820 consultes ateses.
– Marketplace de productes COVID-19. Té més de 2.245 empreses inscrites. Més de
48.000 visites.
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La crisi generada per la pandèmia del coronavirus representa, segurament, la disrupció més
important de la nostra generació. En l’àmbit sanitari, les seves conseqüències estan sent
dramàtiques i el seu impacte econòmic serà extraordinari. Això no obstant, com totes les crisis,
representa, també, una gran ocasió per aprendre i per millorar les polítiques industrials i de
reforçament de la competitivitat.
En termes d’aprenentatge, i a risc de simplificar, podem destacar dos aspectes:
1. Tot i que era impossible preveure una crisi d’aquest abast, la qual ha donat lloc a mesures
tan dràstiques com el confinament que hem viscut, cal estar més preparats per
esdeveniments disruptius com aquest i l’única manera de fer-ho és consolidar
una activitat de prospectiva socioeconòmica sòlida i reconeguda amb visió
de mitjà-llarg termini però, al mateix temps, molt flexible. És allò que alguns experts
anomenen short-term planning.
2. La crisi també ha posat en evidència la necessitat d’aprofitar, com recordava Yuval Noah
Harari en una entrevista en els primers dies de l’esclat de la pandèmia11, una de les millors
qualitats dels ser humans: la capacitat de cooperar i de compartir informació
estratègica. S’obre una gran oportunitat per reconstruir una nova relació de confiança entre
tots els agents del desenvolupament econòmic i d’impulsar una nova manera de treballar:
– Amb més cooperació publicoprivada: aquesta reconstrucció no es podrà fer si no
s’uneixen i s’optimitzen els esforços del sector públic i privat treballant en una única
direcció.
– Amb més agilitat i eficiència (sobretot pel que fa el sector públic) gràcies a la
digitalització i a les noves formes de treballar a distància.
– Amb més inclusió: per aquest motiu, prenen una importància especial conceptes
incipients com la creació de valor compartit12 o mesures com la renda bàsica
universal, ja posada sobre la taula per diferents experts13.
– Amb més efectivitat: dissenyant polítiques que considerin les macrotendències que
marquen el desenvolupament socioeconòmic i orientades a fer front als reptes de
futur, més que a esquemes i estructures del passat.
11 “La mejor defensa contra los patógenos es la información”. El País (22 marzo 2020). https://elpais.com/cultura/2020-03-21/
yuval-noah-harari-la-mejor-defensa-contra-los-patogenos-es-la-informacion.html.
12 Porter, MIchael E.; Kramer, Mark R. “Creating Shared Value”, Harvard Business Review (gener-febrer 2011), https://hbr.
org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
13 Amat, Oriol; Ferràs, Xavier. “Renda Bàsica Universal. Anàlisi d’una proposta disruptiva d’innovació social”, Papers de
l’Observatori de la Indústria (2019), núm. 6. Departament d’Empresa i Coneixement, Generalitat de Catalunya, 2019.
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Aquests aprenentatges s’haurien de traduir en unes polítiques industrials que, sense ànim
d’exhaustivitat, haurien de considerar aspectes com ara els següents:
– Reconèixer la innovació com el principal vector de competitivitat. En el nou
escenari postCOVID-19, les polítiques d’innovació, no només hauran de seguir tenint
una importància cabdal, sinó que s’hauran de dotar de recursos significativament
més elevats que els actuals. La innovació no tecnològica, col·laborativa, disruptiva i
oberta, serà determinant i, en el seu marc, s’haurà de donar entrada a nous actors i
reforçar aspectes com ara la certificació o la defensa de la propietat intel·lectual per
mitjà de la política de patents.
– Dissenyar polítiques adreçades a ajudar a la reconfiguració d’algunes
cadenes de valor en clau més regional. La indústria catalana pot jugar un paper
important a Europa i la Mediterrània i a l’hora de dissenyar polítiques públiques
s’haurà de considerar la possibilitat de prioritzar els programes adreçats a sectors
amb massa critica, capacitat tractora i avantatges competitius.
– Repensar la política industrial posant l’èmfasi en el binomi digitalització –
sostenibilitat i apostar per estratègies de futur. La indústria 4.0 i la defensa del
medi ambient són una gran oportunitat per impulsar nous negocis en nombrosos
àmbits (energia eficient i renovable, smarts cities, nova mobilitat, producció
alimentària més de proximitat, per citar-ne alguns exemples), el desenvolupament
dels quals hauria de permetre una millor capacitat de resposta a crisis com l’actual.
– Simplificar al màxim la burocràcia i la gestió de les ajudes a les empreses
– Maximitzar les mesures de suport aprofitant les economies d’escala que
proporcionen instruments com els clústers per entendre les problemàtiques de les
empreses i situar el canvi estratègic al centre de la seva dinàmica competitiva
– Coordinar les actuacions de les diferents unitats de l’Administració que
treballen en el suport de la competitivitat empresarial
– Dissenyar i prioritzar polítiques sectorials i d’atracció d’inversió centrades
en estructurar ecosistemes competitius amb activitats d’alt valor afegit i
presència de centres de decisió internacionals que creïn llocs de treball de qualitat
i contribueixin a estructurar i sedimentar coneixements i habilitats diferencials en el
territori.
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