
Presentació
Des que soc un nadó que estic veient que la tecnologia és el futur, i que gràcies 
a ella som on som. Malgrat això, mai no m’hauria pogut imaginar haver portat a 
terme un Treball de Recerca sobre tecnologia, i menys sobre Indústria 4.0. Però, 
per sort, la meva visió sobre aquest camp va canviar quan el meu pare, executiu 
d’OsProg, em va presentar el tema. I va ser en aquest moment quan vaig començar 
a indagar i a buscar més informació i vaig veure que realment era un tema que 
m’inspirava passió.
Així doncs, quan se’m va presentar l’oportunitat de poder realitzar un treball sobre 
aquest camp vaig acceptar el repte des del moment zero, ja que vaig veure en ell 
una oportunitat de veure i fer veure al nostre entorn cap on es dirigeix el nostre 
futur. Els objectius d’aquest treball són, per una banda, llistar i explicar els con-
ceptes vinculats a la indústria 4.0, i com la seva implementació (o no) està afec-
tant el teixit empresarial català. Finalment, es presenta l’estudi d’un cas pràctic 
real, on s’aconsegueix una remodelació de la planta de l’empresa AIRSAL SL (AIR-
SAL AIRKIT, una fàbrica destinada a la fabricació de motors per a ciclomotors).
Va ser per una d’aquelles casualitats de la vida que vaig trobar la inspiració ne-
cessària per realitzar un treball com aquest, i gràcies a la meva tutora de recerca, 
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als empresaris disposats a atendre’m quan ho he requerit, però sobretot als meus 
pares, que m’han acompanyat i donat suport al llarg de tot el procés. 
 
Metodologia
Per poder acomplir els objectius, primer s’ha fet una recerca via internet (ja que en 
ser un tema tan recent i innovador es troba informació més fiable per aquesta via), 
amb l’objectiu de poder exposar de manera clara i entenedora tots els conceptes 
que engloben la Indústria 4.0 per tal de poder realitzar, finalment, un projecte pràc-
tic que consistia a redistribuir i remodelar la planta de producció d’AIRSAL AIRKIT.
Al llarg del treball també es realitzen entrevistes a empresaris o responsables de 
diferents organitzacions per tal de saber com els ha afectat l’arribada d’aquestes 
noves tecnologies i com preveuen que pot ser la seva evolució. Entre d’altres s’ha 
entrevistat Andreu Bru, responsable de la PIMEC, als Srs. Lluís Verdaguer i Jordi De-
vant, d’empreses proveïdores de tecnologia 4.0, als Srs. de les multinacionals Idilia 
Foods i General Motors (actual Borg Warner) o als Srs. Eudald Burgaya i Marta Sala, 
Sònia Gàmper i Ricard Gratacos i Jordi Gispert, de les corresponents pimes Mebsa, 
Airsal Airkit i Gigotec.



Finalment, es presenta l’estudi d’un cas pràctic real, analitzant els punts febles de 
l’empresa i oferint propostes de millora gràcies a la Indústria 4.0. Aquesta part pràc-
tica es focalitza en l’anàlisi d’una empresa (AIRSAL AIRKIT) de la qual es fa un estu-
di per conèixer en quin punt es troba quant a la digitalització i, finalment, aplicar-hi 
les eines i estratègies que fan que sigui una smart-factory.  

Cos del treball
A partir del mètode anterior s’ha desenvolupat un treball dividit tres grans blocs 
fins a arribar a les conclusions (més un annex que complementa la informació del 
treball). La primera part és la que permet endinsar-nos en la indústria 4.0 amb l’ex-
plicació dels conceptes fonamentals per conèixer aquest concepte. La indústria 4.0, 
també anomenada indústria intel·ligent, es considera la quarta revolució industrial i 
busca transformar l’empresa productiva en una organització intel·ligent per aconse-
guir els millors resultats de negoci. Algunes de les empreses on aquesta implemen-
tació ha tingut un efecte positiu serien BMW, Airbus, Ford i Xiaomin entre moltes 
d’altres. 
 
Conclusions
Al llarg de tot el procés hem pogut complir un dels primers objectius del treball: 
endinsar-nos en què és la indústria 4.0. Les característiques i els pilars que fan 
d’aquesta tecnologia tan especial es poden resumir en descentralització, analítica 
en temps real i virtualització. 
Hem pogut veure quina repercussió té o tindria la indústria 4.0 a les fàbriques ac-
tuals. Després d’haver mantingut algunes converses, hem vist, generalitzant, com 
Catalunya no està encara en fase d’implementació de la Indústria 4.0, sinó tot just 
en la de recopilació de dades. Per altra banda, podem veure com es defensa la idea 



de «creació de nous llocs de treball» i no al contrari, com és costum pensar. A més a 
més, aquesta indústria, en crear nous llocs de treball, ajudarà a fer que no es produ-
eixi amb tanta intensitat la deslocalització d’empreses (tema tractat també al prin-
cipi del treball). Alhora, com que la tecnologia serà més eficient, farà que no sigui 
necessari el fet de portar la fàbrica a llocs on la mà d’obra sigui més econòmica. 
Des del punt de les empreses productores d’aquests productes/serveis, podem veu-
re com defensen la seva implementació per a un millor funcionament i rendiment 
econòmic de l’empresa. Per altra banda, podem veure les visions de les empreses 
consumidores, on hem pogut veure les discrepàncies que hi ha entre les petites i 
mitjanes empreses (entrevistats), on els primers creuen que la inversió és molt més 
elevada que el retorn d’aquesta, mentre que les grans empreses tenen molt clar que 
o aposten per aquesta revolució o quedaran fora del mercat en poc temps. 
Finalment, amb la part pràctica del treball hem pogut experimentar com és el fet 
de portar a terme un projecte d’aquestes dimensions. Amb això es vol demostrar 
que qualsevol organització, per més gran o petita que sigui, es pot transformar en 
una fàbrica del futur, o les anomenades «smart factories». Ho hem comprovat ja 
que hem pogut solucionar els punts febles que mostrava l’empresa en una primera 
instància, com la pèrdua de temps en localitzar cada producte (que s’ha solucionar 
amb IoT), també hem solucionat mitjançant els predictius el fet de la gran despesa 
d’hores que s’hi perdien degut a reparacions que es podien haver evitat (com el des-
gast de la serra). Un dels altres punts dèbils era que es volien eliminar de la cadena 
de valor els llocs de treball més monòtons, i s’ha proposat d’implementar-hi co-bots 
i hem realitzat una proposta de cara al futur per implementar una nova màquina, 
com és Erowa. Finalment, l’empresa manifestava la necessitat de poder visualitzar 
els prototips de les peces abans de produir-les per veure els punts més conflictius 
i tenir-hi una cura especial a l’hora de realitzar-les. Relacionat amb aquest últim 
punt, hem proposat la implementació d’una tridimensional per tal d’assegurar la 
viabilitat de la peça abans d’entregar-la al destinatari. 
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