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OBJECTIU 

L’objectiu de la jornada era donar a conèixer experiències empresarials entorn de la 

indústria de l’automoció. La jornada es va centrar en el procés de digitalització d’aquesta 

indústria a partir d’una una presentació, emmarcada pel Sr. Jordi Giró (coordinador de 

tota la jornada), i de dues taules en què es van tractar experiències empresarials de dins 

i fora del territori. L’acte va finalitzar amb una taula rodona en què es va reflexionar 

sobre la situació de la indústria de l’automoció i els reptes futurs.  

PONENTS I EMPRESES - ACTE 29 DE SETEMBRE DE 2020 

 

JORDI GIRÓ – Enginyer i consultor tecnològic  

És doctor en Enginyeria Industrial i consultor d’enginyeria i 

gestió d’indústries automotrius, entre d’altres. Va ser 

vicepresident d’Enginyeria Electrònica a Europa i membre de 

l’equip Senior European Leadership a Lear Corporation. Té més 

de 20 anys d’experiència en la gestió d’equips d’enginyeria en entorns internacionals, 

així com en la gestió de projectes, la gestió de la innovació, la definició de plans 

tecnològics i l’adquisició i la transferència tecnològiques. A més, té experiència en 

entorns multinacionals, inclosos 3 anys a Alemanya. 

 

ALBA GAVILÁN – Process Digitalization & IT for Manufacturing 

a SEAT, SA 

Actualment treballa a la Digital Production Office de SEAT, on 

s’encarrega de les àrees de Manufacturing, però el seu 

recorregut a l’empresa ja dura més 9 anys. Va començar com a 

Production Analyst, ha sigut responsable de l’oficina tècnica de manteniment i és 

reconeguda com a experta en automatització i robòtica.  
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SEAT, SA és un fabricant d’automòbils amb seu a Catalunya fundat el 9 de maig de 

1949. Actualment és una companyia subsidiària del consorci alemany Volkswagen 

al costat d’Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini i Škoda, entre d’altres. 

SEAT es posiciona tant al mercat com dins del Grup Volkswagen com un fabricant 

amb perfil juvenil i esportiu. A la vegada, dins del grup, la marca SEAT s’ha 

desenvolupat com un conjunt de companyies subsidiàries (Grup SEAT) en què 

SEAT, SA és la companyia matriu. Les oficines centrals de SEAT, SA són al complex 

industrial de SEAT a Martorell (Baix Llobregat). L’any 2000, la producció anual de 

vehicles va arribar a les 500.000 unitats. En total, fins al 2006 han fabricat més de 

16 milions d’automòbils, una mica més de 6 milions dels quals han estat construïts 

a la planta de Martorell. Actualment, tres quartes parts de la producció anual 

s’exporten a més de 70 països de tot el món. 

 

JOAN JOSEP COLINA – Director d’enginyeria a Industrias 

Teixidó 

Professional amb més de 29 anys d’experiència en direcció 

d’equips d’enginyeria, direcció de projectes, operacions, 

logística, producció (inclosa la qualitat) i cadena de producció en 

diferents industries nacionals i multinacionals (automobilístiques i d’alimentació). 

També ha prestat serveis en empreses d’enginyeria. 

 

Industrias Teixidó va néixer com una indústria auxiliar del sector metal·lúrgic 

dedicada a la fabricació en sèrie de peces mecanitzades d’alta precisió amb un 

alt nivell de qualitat. L’empresa està situada a Riudecols, a la comarca del Baix 
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Camp (Tarragona), a 12 quilòmetres de Reus i a 18 del mar. Les instal·lacions de 

l’empresa tenen una superfície de 33.000 m², aproximadament 12.000 dels quals 

són edificats. La fàbrica està distribuïda en 3 naus segons la tecnologia aplicada. 

 

 

RAÚL MARTÍNEZ – IDIADA Test Facility Manager a McLaren 

Automotive Ltd. 

Més de 10 anys d’experiència en desenvolupament i llançament 

de productes elèctrics d’automoció. Ha treballat tant en 

posicions tècniques com de direcció. Especialista en sistemes 

electrònics d’automoció, direcció d’enginyeria, direcció de projectes i 

planificació industrial.   

 

McLaren Automotive Ltd. va ser fundada l’any 1989 com a despreniment de 

l’escuderia d’automobilisme creada el 1963 per Bruce McLaren i presentada com 

un fabricant d’automòbils esportius desenvolupats a partir de la tecnologia 

utilitzada per l’equip de Fórmula 1. El primer vehicle que va produir va ser el 

McLaren F1 i el primer model fabricat en sèrie, el McLaren MP4-12C. Té una seu 

a Santa Oliva (Tarragona). 

 

JOSEP MARIA MERCADÉ – Director de producció a ElringKlinger 

És enginyer tècnic industrial per la Universitat Politècnica de 

Catalunya i euroenginyer homologat per la Federació Europea 

d’Associacions d’Enginyeria (FEANI). Té un MBA i un Màster en 

Prevenció de Riscos Laborals per la URV. Ha treballat com a 

director de producció durant els últims 35 anys, dels quals els 13 darrers a ElringKlinger. 
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ElringKlinger, amb més de 10.000 treballadors i 45 centres arreu del món, 

desenvolupa i fabrica components de motors, caixes de canvi i sistemes de fuita 

per a gairebé tots els fabricants de vehicles i motors, així com per a tecnologies 

d’accionaments alternatius. Té una seu al polígon de Constantí (Reus), on 

treballen més de 350 treballadors. 

 

MIGUEL JOGLAR – Director corporatiu d’enginyeria i IT a 

Schwartz Hautmont 

És llicenciat en Enginyeria Industrial Mecànica d’Estructures per 

la Universitat Politècnica de Catalunya i té un Programa de 

Desenvolupament Directiu per la IESE Business School – 

Universitat de Navarra. Fa més de 25 anys que treballa a Schwartz Hautmont, on ja fa 

més de 3 anys que ocupa el càrrec de director corporatiu d’enginyeria i IT. 

 

Schwartz Hautmont és una empresa del sector de les construccions metàl·liques 

establerta l’any 1963 a Vila-seca. Té una vocació clarament exportadora i ofereix 

una àmplia gamma de productes, com ara recipients a pressió en tot tipus de 

materials, construccions modulars, estructures metàl·liques i projectes singulars. 

Actualment té oficines a Vila-seca i tallers a Vila-seca, el Port de Tarragona, Reus, 

València i Turquia. 
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RESUM DE LA JORNADA AUTOMOCIÓ I INDÚSTRIA 4.0 

1. La jornada 

La jornada Automoció i Indústria 4.0 es va celebrar el 29 de setembre de 2020 a l’Aula 

Magna de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i es va 

retransmetre en streaming per tal de facilitar la participació telemàtica, atesa la 

pandèmia causada per la COVID-19. La jornada va ser un èxit de participació física, tot i 

les limitacions d’aforament, i per streaming, amb un total de 103 assistents (29 

presencials i 74 virtuals). 

 

Aquesta sessió va ser la segona edició de les jornades que la Càtedra Innovació i Empresa 

de la URV organitza periòdicament, amb el suport de la Diputació de Tarragona, per 

analitzar la situació del sector de l’automoció i donar a conèixer algunes experiències 

exitoses de les empreses del territori. La primera jornada, celebrada el 4 de desembre 

del 2018, va permetre conèixer de primera mà, a més de la posició de diverses empreses, 

la visió de les administracions (Generalitat i Ajuntament de Reus) i de les associacions 

sectorials (Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya) pel que fa a la mobilitat 

i la seva connexió amb la Indústria 4.0. 

 

En aquesta ocasió l’accent s’ha posat en el 

procés de digitalització i la transformació 

que les empreses del sector han portat a 

terme recentment. La pandèmia i la crisi 

econòmica associada han comportat 

l’acceleració d’algunes d’aquestes 

transformacions, i la jornada ha permès 

posar de manifest els beneficis que empreses destacades del territori i del sector de 

l’automoció han obtingut amb els seus processos de digitalització. Un dels objectius era 

fer difusió d’aquestes històries d’èxit per tal que puguin servir d’exemple a altres 

empreses i organitzacions.  
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La jornada va comptar amb la participació tant d’empreses del sector de l’automoció, 

de diferents tipologies i àmbits d’actuació, com d’empreses d’altres sectors. Això ha 

permès mostrar la transversalitat en l’aplicabilitat del procés de digitalització i 

d’aplicació de les tecnologies conegudes com a Indústria 4.0, i en l’assoliment dels 

beneficis associats. 

Els exemples d’aplicació presentats van ser tant d’empreses de producció seriada i de 

gran volum —SEAT, ElringKlinger i Industrias Teixidó— com d’empreses de producció de 

sèries curtes i projectes “singulars2 —McLaren Automotive i Schwartz Hautmont—. 

També es van poder veure aplicacions en produccions basades en cadena de muntatge, 

com és el cas de SEAT, i en fabricacions basades en cel·les o illes de producció, com 

serien els casos d’Industrias Teixidó i ElringKlinger. 

L’extensió de la digitalització a totes les baules de la cadena de valor va ser destacada 

en la presentació de Seat, únic fabricant integral de vehicles a Espanya i Catalunya, que 

cobreix tant la definició estratègica de les marques (SEAT i Cupra) com la realització de 

les activitats d’R+D i desenvolupament tècnic, fabricació i logística. Entre les tecnologies 

normalment associades al concepte d’Indústria 4.0, o Quarta Revolució Industrial, es van 

presentar exemples d’ús en àrees com simulació (digital twin), robòtica col·laborativa, 

big data, machine learning, realitat virtual i realitat augmentada i impressores 3D, així 

com un repte comú com és la digitalització de la documentació. La varietat d’exemples 

va permetre conèixer les claus per assolir l’èxit. També es van comentar els possibles 

problemes i entrebancs per tal de poder-los identificar, reaccionar-hi de forma ràpida i 

minimitzar, així, els costos d’evolucions no desitjades. 

Enllaç al vídeo de la jornada 

 

 

https://youtu.be/-HZZ-YLXxoM
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2. Els principals reptes del sector de l’automoció i la digitalització 

com a oportunitat per fer-hi front 

A l’inici de la jornada es van plantejar tant la rellevància del sector de l’automoció com 

els principals reptes als quals s’enfronta.  

Ja en l’obertura institucional, el vicerector de Transferència i Innovació de la URV, el Sr. 

Francesc Medina, qui va felicitar la Càtedra Innovació i Empresa per la iniciativa i va 

donar la benvinguda als ponents i assistents, va destacar la rellevància del sector de 

l’automoció, que representa més del 10 % del PIB i que proporciona més de 

140.000 llocs de treball a Catalunya. També va destacar alguns dels desafiaments que 

plantegen dels vehicles elèctrics, especialment les possibles limitacions de matèries 

primeres com el liti i els reptes de la mobilitat basada en hidrogen. 

Tant el degà de la Facultat d’Economia, el Dr. Antonio Terceño, com la directora de la 

Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, la Dra. Mercedes Teruel, van reiterar 

la benvinguda als ponents i van encoratjar els assistents a participar activament en la 

jornada de forma presencial o virtual. 

La presentació de la jornada va anar a càrrec de Jordi Giró, enginyer i consultor 

tecnològic, que va coordinar la sessió i en va fer la primera presentació. En aquesta 

sessió es va revisar la situació del sector de l’automoció i els seus principals reptes. 

També es van revisar les oportunitats associades al procés de digitalització en la 

introducció de les tecnologies incloses dins del “paraigües” conegut com a Indústria 4.0. 

El sector de l’automoció està passant una crisi de vendes que s’ha vist agreujada per la 

COVID-19 i el tancament de les plantes de producció durant un i dos mesos, 

principalment durant el segon trimestre del 2020. 

Enllaç a la presentació de Jordi Giró 

El principal repte del sector és el de mantenir i augmentar la competitivitat en un entorn 

amb canvis permanents i regulacions cada cop més exigents pel que fa a les reduccions 

d’emissions. La mobilitat elèctrica i electrificada es va presentar com una transició 

imprescindible i amb previsions d’arribar a quotes de participació properes al 50 % de 

https://youtu.be/pn-cB_ekjEU
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les vendes al 2040. Es va prestar una atenció especial a la introducció en el mercat dels 

híbrids suaus (a 48 V), que permeten reduccions d’emissions d’entre el 10 i el 15 % amb 

uns costos extres limitats i amb bateries dos ordres de magnitud inferiors a les dels 

vehicles elèctrics purs. La digitalització mitjançant la introducció de noves tecnologies 

com el 5G accelerarà la introducció del vehicle autònom i connectat. 

Finalment, es van destacar alguns dels progressos recents en tecnologies de bateries 

que han de permetre reduir significativament els costos extres actuals dels vehicles 

elèctrics (BEV) i dels híbrids endollables (PHEV), comparats amb els de combustió 

interna convencionals. 

Davant del repte de reduir les emissions, millorar l’eficiència energètica i digitalitzar els 

processos, es va encoratjar els participants a considerar l’entrada en projectes 

innovadors col·laborant amb altres empreses, centres tecnològics i clústers per tal de 

maximitzar les possibilitats d’aconseguir ajuts dels fons europeus que es posaran en 

marxa dins del programa europeu Green Deal i dels plans de recuperació i resiliència. La 

innovació ha estat i serà garantia de competitivitat. 
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3. Presentacions de les empreses 

3.1 SEAT 

Enllaç a la presentació d’Alba Gavilán 

Alba Gavilán va posar l’accent en la digitalització de tota la cadena de valor. Seat 

participa en totes les àrees associades a la introducció d’un vehicle, des de la concepció, 

el disseny, el desenvolupament i la producció fins a la distribució i venda als 

concessionaris. 

La digitalització de la producció a Seat contempla activitats relacionades amb la millora 

de la productivitat, les smart factories, la transformació de la plantilla i la col·laboració 

amb proveïdors. La planificació i simulació dels processos de producció també formen 

part d’aquest procés de digitalització que arriba a considerar fins i tot la construcció dels 

edificis. 

La Digital Production Platform establerta en l’àmbit del consorci és un industrial cloud 

posat en marxa amb la col·laboració d’Amazon Web Services i permet a les més de 100 

plantes del consorci VW intercanviar experiències i establir un marketplace entre 

plantes. La utilització d’eines de simulació i enginyeria simultània permet accelerar el 

desenvolupament dels prototipus mitjançant tècniques de realitat augmentada i 

realitat virtual per assegurar, entre altres coses, el perfecte assemblatge de les peces 

dins del vehicle. 

La fabricació additiva també permet la reducció del temps de desenvolupament i inclús 

va permetre que Seat lideres la fabricació de respiradors durant la fase més crítica de la 

pandèmia el passat mes de març. Es va destacar, a més, la digitalització de la logística, 

que permet assegurar l’entrega d’un vehicle al concessionari en un termini de tan sols 

21 dies. 

La mobilitat de matèries primeres amb drons també permet reaccionar en menys de 

15 minuts en casos de problemes de qualitat en subministres d’airbags o de volants. 

 

https://youtu.be/6HuQuKS8WwY


 
 

13 
 

3.2 Industrias Teixidó 

Enllaç a la presentació de Joan Josep Colina (Industrias Teixidó) 

Joan Josep Colina va fer una breu presentació de l’empresa, especialitzada en la 

mecanització de peces metàl·liques, ubicada a Riudecols i formada per més de 400 

treballadors. Seguidament va explicar que el 88 % de la producció, que arriba a més de 

200 milions de peces l’any, correspon al sector de l’automoció, en què són tier 2, 

proveïdor dels proveïdors d’equips (que, al seu torn, són els que subministren als 

fabricants de vehicle). Els seus components poden formar part d’injectors, vàlvules, 

miralls, suspensions i motors elèctrics, entre d’altres.  

 

Entre les tecnologies conegudes com a Indústria 4.0 que fan servir destaquen la 

utilització de la impressió 3D i de la robòtica col·laborativa (cobot). La qualitat, un dels 

eixos clau en el sector, és un punt fort de la seva empresa. El nivell de defectuositat de 

producte acabat se situa entre 1 i 2 ppm (parts per milió).  

La digitalització dels processos ha estat un factor determinant per assolir aquests nivells 

de qualitat a uns costos competitius. Alguns exemples recents de digitalització són: 

captura de dades de producció, transport intern guiat automàticament (AGV) i 

automatització dels magatzems de producte acabat i de matèria primera. Altres línies 

de millora han estat centrades en la traçabilitat, la retroalimentació, l’autocorrecció del 

desgast d’utillatges i les eines de tall.  

 

Entre els projectes en marxa va destacar: 

 Digitalització del procés de qualitat, pautes electròniques i sistema de visió per 

a mesurament de cotes. 

 Sistema corrector continu de centres CNC per tal d’assegurar la producció al 

centre de la tolerància.  

Finalment, va destacar els projectes desenvolupats en col·laboració amb fabricants 

d’equips de producció, com els de rectificadores. 

https://youtu.be/So9uZQaqmmk
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3.3 McLaren Automotive Ltd. 

Raúl Martínez, responsable del centre de proves que McLaren Automotive té a IDIADA, 

va presentar breument les activitats d’aquesta divisió del grup McLaren. 

 

Entre les activitats que porten a terme els més de 100 empleats d’aquest centre 

destaquen les activitats de test i les de verificació i ajust dels atributs dels diversos 

sistemes dels vehicles, com ara handling, soroll i vibracions. També gestionen els 

garatges de tests i els que utilitza la premsa en les avaluacions de vehicles, i 

s’encarreguen de la fabricació in-situ de silenciadors d’escapament. 

La simulació forma part integral del disseny de vehicles i permet reduir tant el temps de 

disseny com els costos de desenvolupament dels prototipus. Martínez va destacar 

especialment els assajos virtuals de tests de col·lisió, que han permès arribar al 95 % de 

tests correctes al primer intent. 

  

La utilització del cloud també ha reduït el temps de disseny i ha facilitat intercanvis entre 

els centres de disseny i de validació, cosa que ha permès millores de qualitat i 

competitivitat. 

 

3.4 ElringKlinger 

Enllaç a la presentació de Josep M. Mercadé (ElringKlinger) 

Josep Maria Mercadé va presentar les activitats del centre de producció d’ElringKlinger 

a Reus. Aquest centre, que compta amb més de 430 treballadors, espera arribar a una 

facturació de 50 milions d’euros, una xifra tan sols lleugerament inferior a la de 2019 tot 

i la pandèmia. La introducció de les tecnologies 4.0 n’han permès millorar la 

productivitat i l’eficiència.  

 

Entre els productes principals fabricats a la planta destaquen les juntes metàl·liques i de 

goma, els filtres injectors i els protectors tèrmics. Una nova línia de producte, introduïda 

fa 2 anys, és la fabricació de juntes per als estators i les caixes de transmissió de Tesla, 

https://youtu.be/bIaOfORzV2Y
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una producció amb un creixement destacat i que convertirà el fabricant de vehicles 

elèctrics en un dels principals clients de la planta.  

 

Entre els processos de digitalització que va presentar destaquen els següents: 

 Sistema de captura de dades de producció (Process Data Acquisiton, PDA). 

Aquest sistema captura milers de dades per hora dels centres de producció, cosa 

que permet el monitoratge de tots els elements de producció i “sense papers”. 

Les ordres de treball i pautes de control es descarreguen directament del sistema 

ERP i l’execució de la producció es monitora des del mateix sistema. Això permet 

la traçabilitat, el mesurament de l’eficiència, scraps, parades al sistema i, fins i 

tot, la gestió del manteniment amb la generació automàtica de les ordres de 

manteniment. 

 Sistema Andon de monitoratge i notificació d’incidències en la producció. 

Aquest sistema permet la visualització immediata, a peu de màquina i en una 

pantalla de control, de la situació dels diferents equips de producció. Amb un 

sistema senzill de visualització de tipus semàfor s’indica la situació de producció 

segons el cicle, en transició o de fora de cicle. La reacció ràpida davant de 

desviacions ha permès obtenir millores superiors al 10 % en l’eficàcia i l’eficiència 

general dels equips de producció. 

 

 

 

 

 

3.5 Schwartz Hautmont 

Enllaç a la presentació de Miguel Joglar (Schwartz Hautmont) 

https://youtu.be/Z8frv1tNU9o
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La presentació de Miguel Joglar sobre les activitats de digitalització a Schwartz 

Hautmont va permetre comprovar l’aplicabilitat de la digitalització en empreses de 

producció no seriada. 

 

Després d’una breu introducció sobre de les principals produccions de Schwartz 

Hautmont tant en l’àmbit dels aparells a pressió com de les construccions modulars, 

principalment per a empreses químiques i de procés continu, va presentar les 

consideracions particulars de la digitalització del procés de disseny i documentació en 

aquest tipus d’empreses. 

 

En aquest cas, la digitalització permet, a més de reduir costos, generar noves 

oportunitats per a la millora de la qualitat i la reducció del temps de disseny i construcció 

dels projectes. També permet fer ofertes més competitives més ràpidament i amb 

nivells de documentació més detallats, cosa que en millora la competitivitat. 

La documentació de cada projecte pot representar fins a milers de plànols de conjunts, 

a més de plànols de peces, revisions, certificats i inspeccions, entre d’altres. Alguns 

projectes inclouen fins a mig milió de referències de materials. La complexitat augmenta 

pel fet de simultaniejar desenes de projectes al mateix temps.  

Una de les principals reflexions que va fer en tractar el projecte de digitalització va ser 

la de no descartar el desenvolupament intern d’una eina feta a mida en lloc de comprar 

(i adaptar) una eina estàndard. En el seu cas particular, la varietat de programari lliure i 

la possibilitat de fer un desenvolupament basat en web i sense llicències van permetre 

abordar de forma efectiva aquest desenvolupament intern. El factor clau en la decisió 

d’internalitzar aquest procés va ser la possibilitat d’adaptar l’eina a les noves necessitats, 

fent un desenvolupament pas a pas, amb nivells d’automatització creixent i de forma 

simultània amb l’execució dels projectes en curs.  

 

L’eina desenvolupada permet l’automatització tant de la creació de models 3D com de 

la generació de plànols 2D, la verificació inversa, la revisió conjunta i la preparació dels 
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dossiers finals. L’entorn de treball obert permet la simultaneïtat de treballs de 

desenvolupament, així com la participació remota en aquestes tasques.  

 

Pel que fa a les construccions modulars, va destacar que aquesta eina permet disposar 

d’un digital twin i treballar-hi.  

 

Finalment aquesta opció de desenvolupament intern facilita la incorporació de noves 

prestacions, també basades en programari lliure en àrees com business intelligence i 

machine learning. 

 

4. Taula rodona final 

 

La taula rodona final es va centrar en els reptes associats a la formació necessària per 

afrontar aquests processos de digitalització a les diferents empreses.  

 

Entre les estratègies comentades destaquen la formació interna (formació contínua), 

que va esmentar Schwartz Hautmont, i la col·laboració activa i formal amb centres de 

formació professional en l’establiment de programes de Formació Dual, que estan 

portant a terme empreses com ElringKlinger, Industrias Teixidó i SEAT. ElringKlinger va 

destacar també la formació interna en cascada.  

 

Tant SEAT com McLaren Automotive van ressaltar la importància que es dona a la 

formació a les seves respectives empreses, la qual cosa inclou col·laboracions amb 

Universitats, que en el cas de SEAT abraça la realització de doctorats industrials. SEAT 

ofereix a tots els seus treballadors la possibilitat de participar en activitats formatives en 

diversos àmbits que no necessàriament han d’estar relacionats de manera directa amb 

els llocs de treball que ocupen. Així es fomenta el desenvolupament professional i 

personal dels empleats.  
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La formació transversal és clau, a més d’un pilar de la transformació en tots els àmbits. 

 

5. Conclusions 

 La digitalització exitosa passa per l’establiment d’una estratègia sostenible. Cal 

identificar els reptes principals de cada organització, prioritzar els eixos d’actuació i 

no voler fer-ho tot al mateix temps. 

 

 Cal establir indicadors de progrés dels projectes de transformació i revisar-ne les 

execucions per tal de “pivotar” cap a implementacions alternatives si els resultats 

se separen de les previsions. 

 

 Cal estar atents a millores “aparentment simples” que poden comportar millores 

significatives en la eficiència i en la utilització efectiva dels mitjans de producció. 

 

 La col·laboració amb altres empreses, proveïdors, centres tecnològics i clústers pot 

facilitar abordar projectes inassolibles individualment que poden ser candidats a 

rebre ajuts, per exemple, de fons europeus. 

 

 No s’ha de descartar la creació de solucions fetes a mida internament en els casos 

en què les solucions estàndard no s’adeqüin a les necessitats, en què la definició 

d’unes especificacions detallades sigui molt costosa i en què les mateixes 

especificacions canviïn significativament durant l’execució del projecte. 

 

 El coneixement i la formació transversals també s’han destacat com a factors 

competitius cada cop més necessaris per afrontar amb èxit els reptes associats a una 

digitalització efectiva i exitosa. 
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