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1. La digitalització dels sectors agroalimentari i forestal. Oportunitats
Una oportunitat per modernitzar i garantir la sostenibilitat de les cadenes de valor
agroalimentàries i forestals
El sector agroalimentari i forestal representa el 16,28%
del PIB de Catalunya, compta amb 3.500 empreses i és
la primera branca industrial en volum de negoci, essent
el principal sector exportador i clúster agroalimentari
europeu . Es tracta, per tant, d’un sector estratègic tant
a escala catalana com espanyola. No obstant, presenta
encara reptes importants, essent la indústria espanyola
amb nivells més baixos en termes de digitalització .
Aquest ecosistema agroalimentari i forestal consolidat
compta amb agents públics, privats i del món de la recerca
i la transferència tecnològica que treballen per a la seva
competitivitat i capacitat innovadora, i que estan duent
a terme, en els darrers anys, estratègies i iniciatives
col·laboratives per impulsar la capacitat innovadora
de l’ecosistema agroalimentari i forestal català, on la
digitalització juga un paper clau.
La posada en comú de tot el potencial del talent, la innovació, la tecnologia, les infraestructures existents
i les que es puguin promoure en els popers anys, afavoriran l’adopció de les tecnologies digitals, incloent
la competència digital, l’ús digital i la transformació digital. Millorant processos, reduint costos i ajudant a
la presa de decisions, la digitalització oferirà noves oportunitats de creixement en tots els àmbits, sectors,
regions i qualsevol tipus d’empresa.
La digitalització és un element clau per a assegurar la competitivitat i la sostenibilitat dels sectors agroalimentari i forestal en els propers anys, donant resposta als desafiaments associats amb canvis ambientals,
de consum i tecnològics, i alineant-se amb les agendes internacionals i europees com els ODS, l’European

Green Deal, l’Estratègia europea “de la granja a la taula” i el Programa Europa Digital.
La digitalització, eina clau per afrontar els principals reptes econòmics i socials dels sectors
agroalimentari i forestal
La digitalització és un dels principals components per fer avançar el sector agroalimentari i el forestal cap a un
model econòmic basat en l’economia verda, circular i altament digitalitzada, que enforteixi sectors estratègics
i afavoreixi l’aparició de sectors emergents i nous models de negoci :

•

La digitalització té impacte positiu en la productivitat, l’augment dels ingressos, la creació d’ocupació i les
inversions.

•

Algunes de les innovacions que estan accelerant el procés de digitalització del sector són la indústria
4.0, els sistemes de geoposicionament, la teledetecció, la Intel·ligència artificial i la presa de decisions
amb algoritmes de suport, els sensors i l’Internet de les Coses, el Blockchain, el Cloud computing, la
Realitat augmentada, virtual i mixta; la impressió 3D, l’automatització i la robotització, el Big data o la
Nanotecnologia.
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•

La digitalització contribueix a la transformació dels processos i llocs de producció de forma incremental o
mitjançant una implementació radical que suposa canviar tots els sistemes productius i de processos per
sistemes nous completament digitals.

•

Per a què es produeixi l’impuls de la transformació digital del sector, s’han de tenir en compte dos factors
clau: l’existència de tecnologies habilitadores digitals i disposar de tecnologies accessibles i fiables.

Per tal que l’ecosistema productiu tregui el major profit d’aquests avantatges, s’ha de fer front als reptes i
barreres que el sector ha de resoldre i superar per tal d’avançar en la seva digitalització.

Un projecte tractor per a la transformació econòmica del territori
El Digital Innovation Hub Agroalimentari i Forestal de Catalunya (DIHAF Cat) s’integra en la Transformació
digital i tecnològica de la indústria catalana, un dels Projectes emblemàtics transformadors i amb capacitat
d’arrossegament identificats en l’instrument Next Generation EU Catalònia (número 25), que inclou el
desenvolupament del Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT) i està alineat amb el Plà de Recuperació,
Transformació i Resiliència “España puede”, Component C3.I5 i Component C3.I5
Així mateix, la modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries és un dels
set àmbits de desenvolupament prioritaris identificats en el marc del Projecte Estratègic per a la Transformació
Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2021-2027 per la seva potencial contribució a l’assoliment de
la visió de futur compartida i consensuada per les principals institucions del territori.
El DIHAF Cat ha de donar resposta als reptes de digitalització dels sectors agroalimentari i forestal a
Catalunya, fomentant la generació de noves oportunitats per assolir un sector més sostenible, eficient i
productiu.
1. Reduir la bretxa
digital en l’adopció
de tecnologies

SKILLS AND
TRAINING
(empreses tecnològiques
oferents
entitats prestadores
d’aquests serveis a
concretar)

2. Fomentar l’ús de
dades

TEST BEFORE INVEST
(per exemple
CTFC + EURECAT
+ IRTA + UDL)

BUSSINESS MODEL
DEVELPMENT AND
SUPORT TO FIND
INVESTMENTS

INNOVATION
ECOSYSTEM
(CO - CREATION) AND
NETWORKING

(entitats a concretar, Fons de
K risc, especialistes)

(per exemple PCITAL + Dip
Lleida + Paeria +
AgrolivingLab)

3. Impulsar els desenvolupament
empresarial i nous models de negoci
Punt de partida de la cartera de serveis del DIHAF Cat
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Empreses amb reptes,
necessitats

Actuacions per atraure
usuaris potencials

2. Reptes per al desenvolupament del model
El reptes (R) de la digitalització en els sectors agroalimentari i forestal, tal i com s’indica en el document
“Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal” o el “Grupo Focal sobre Digitalización y
Big Data en los sectores Agroalimentario y Forestal”, són els següents:

•
•
•

R1: Lluita contra el despoblament rural, foment de la incorporació de joves i reducció de la bretxa digital.
R2: Sostenibilitat, millora productiva i logística.
R3: Vigilància, detecció precoç de malalties fito i zoosanitàries, desenvolupament de sistemes d’alerta
en xarxa, tractament de plagues i malalties.

•
•
•
•
•

R4: Gestió forestal sostenible i prevenció, detecció i extinció d’incendis.
R5: Repartiment equitatiu del valor afegit al llarg de la cadena i foment del desenvolupament rural.
R6: la globalització i la competitivitat en els mercats.
R7: Demandes del consumidor en matèria d’informació i de participació en l’oferta de mercat.
R8: Gestió de la Política Agrícola Comuna (PAC).

Per tal de resoldre aquests reptes, s’ha de fer front també a una sèrie de barreres que poden dificultar
l’adopció de la digitalització per part dels sectors agroalimentari i forestal. Aquestes barreres s’han
concretat per al cas de Catalunya en base a la reflexió del Grup de Treball 2 del Projecte Estratègic per a la
Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2021-2027:

•
•
•
•
•

Sector envellit, bretxa digital i generacional
Problemes de connectivitat a les explotacions i entorns rurals
Baixa adopció de l’agricultura de precisió a nivell comercial
Manca de formació digital entre els agents de l’ecosistema
Elevat pes de les micro i petites empreses

¹ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal, 2019. Veure
també les conclusions del Grupo focal sobre digitalización y big data en los sectores agroalimentario y forestal, realitzat en el marc de
l’esmentat document estratègic.
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Els Digital Innovation Hubs són un mecanisme per apropar l’oferta i la demanda
Els Digital Innovation Hubs (DIH) són finestretes úniques que ajuden les empreses i altres actors a ser més
competitius en els seus processos, productes o serveis mitjançant tecnologies digitals. Es basen en una
infraestructura tecnològica i ofereixen accés centralitzat als darrers coneixements, experiència i tecnologia
sobre innovacions digitals. Els DIH també ofereixen suport empresarial i financer per implementar aquestes
innovacions. La generalització de l’ús de les tecnologies digitals en tots els sectors de l’economia i la societat
en general i els DIH en particular es un dels cinc àmbits decisius del Programa Europa Digital promogut per
la Comissió Europea (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/
digital-europe-programme_es#acerca-del-programa).

Estructura d’un Digital Innovation Hub promoguda per la Comissió Europea en la que es fonamenta el Protocol general de
posada en marxa del DIHAF Cat.

La col·laboració necessària d’empreses i institucions
Els Digital Innovation Hubs estructuren l’oferta de serveis a partir de Competence Centers, actors públics
o privats especialitzats que ofereixen solucions específiques basades en tecnologies digitals. No obstant,
agregar i estructurar l’oferta per tal que sigui fàcilment accessible als demandants potencials (en el format
de finestreta única) requereix una aliança i una col·laboració molt estreta entre les empreses i les institucions
d’un territori, que s’han de comprometre a treballar conjuntament.
Per donar resposta a aquesta necessitat, un total de 13 actors rellevants de l’ecosistema català, relacionats a
la pàgina 10, han signat a Lleida, el 25 de novembre de 2021, un Protocol per establir un marc de col·laboració
permanent dirigit a dissenyar, impulsar, donar difusió per sumar el màxim d’actors i posar en funcionament el
Digital Innovation Hub Agroalimentari i Forestal de Catalunya, definint el seu pla d’acció, el seu pressupost de
partida i la seva governança. Cap actor del sector interessat en aquesta iniciativa se n’ha de quedar al marge
i s’hi ha de poder adherir.
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3. El projecte DIHAF Cat
Necessitats de digitalització als sectors agroalimentari i forestal
Els usuaris potencials dels serveis del DIHAF Cat, d’acord amb el model de la quàdruple hèlix, són tots aquells
agents del sector productiu, de l’administració, del món associatiu i societat civil i de la recerca, la transferència
i el coneixement que tenen necessitats de digitalització.
Les necessitats poden estar relacionades amb la introducció o millora dels seus processos productius i de
gestió (sector privat), amb la millora dels serveis de suport al procés de competitivitat i digitalització del
sector (administració pública i sector associatiu), o amb l’avanç en l’anàlisi i el coneixement del sector (agents
del mon de la recerca i la transferència especialitzats en aquests dos sectors).

Un espai de desenvolupament de nous productes i nous models de negoci
El DIHAF Cat serà una eina estructural que vol comptar amb la implicació i el compromís de tots els agents
vinculats a les cadenes de valor agroalimentàries i forestals a escala regional, funcionant com a finestreta
única, física i virtual, per donar una resposta global als reptes i barreres identificades, posant en valor les
iniciatives i infraestructures existents, generant oportunitats i permetent als agents implicats co-definir i
testejar solucions innovadores mitjançant la digitalització, per a un sector més sostenible, eficient i productiu.
Té tres objectius estratègics i sis objectius específics.
Els objectius estratègics són:

•

O1. Facilitar i provocar l’adopció homogènia de les tecnologies digitals d’avantguarda els sectors
agroalimentari i forestal.

•
•

O2. Fomentar l’ús de dades i l’experimentació.
O3. Impulsar el desenvolupament empresarial i els nous models de negoci del sector agroalimentari en
sentit ampli.

I els objectius específics:

•

OE1. Esdevenir una finestreta única, física i virtual, que constitueixi un punt de trobada i plataforma que
vehiculi solucions, agregui serveis i transfereixi el coneixement per a la digitalització de les cadenes de
valor dels sectors agroalimentari i forestal.

•

OE2. Impulsar la recerca, el coneixement i l’aplicació de les tecnologies digitals aplicables als sectors
agroalimentari i forestal. Facilitar l’accés a les noves tecnologies digitals per part de les petites i mitjanes
empreses d’aquests sectors.

•

OE3. Facilitar l’accés dels actors de totes les cadenes de valor dels sectors agroalimentari i forestal a les
infraestructures i iniciatives orientades a desplegar i implementar les tecnologies digitals.

•

OE4. Promoure activitats que fomentin l’ús de les dades per a la millora dels processos productius,
la correcta presa de decisions i la major sostenibilitat de la producció de totes les cadenes de valor
agroalimentàries i forestals.
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•

OE5. Mobilitzar i ampliar l’ecosistema innovador al voltant de la digitalització dels sectors agroalimentari
i forestal, fomentant la trobada, l’intercanvi, la formació i la generació de projectes compartits que
contribueixin a assolir la resta d’objectius.

•

OE6. Establir connexions i col·laboració amb altres agents de les cadenes de valor agroalimentàries i
forestals i de l’àmbit tecnològic a escala regional, estatal i europea.

Un projecte construït sobre una base sòlida
El DIHAF Cat oferirà els seus serveis de forma oberta als agents de l’ecosistema agroalimentari i forestal de
Catalunya, tant a demandants de serveis com a proveïdors de solucions, i especialment entre les empreses,
associacions i organitzacions empresarials, entitats locals, entitats del món del coneixement, la recerca, la
transferència de tecnologia i de la innovació, i entitats que aglutinen a tècnics i prescriptors.
A més a més, el DIHAF Cat integrarà iniciatives precedents molt rellevants que han treballat en els darrers
temps en la mateixa direcció, com ara l’ AgriTech Big Data DIH (impulsat en el marc del projecte Inno4Agro per
Eurecat i la Universitat de Lleida) i el Digital Farming Hub (promogut pel cluster FEMAC). També es vincularà
amb l’Agroliving Lab, amb seu al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, una de les actuacions del
Projecte Inno4Agro liderada per l’Ajuntament de Lleida.
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Un projecte amb precedents europeus
El concepte Digital Innovation Hub ha estat fomentat per la Comissió Europea des del llançament de la

Digitising European Industry initiative (DEI) l’abril de 2016. Des d’aquell moment, s’han succeït l’aparició
de nombrosos hubs a pràcticament tots els sectors industrials, també l’agroalimentari i forestal, arreu del
continent. La Comissió Europea, a través de la Smart Specialization Platform, n’ha creat un catàleg
(https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool).
El projecte SmartAgriHubs (https://www.smartagrihubs.eu/) ha inventariat un total de 155 DIH del sector
agroalimentari, que operen en diferents territoris i amb especialitzacions en diversos sub-sectors, i que
s’organitzen en 9 clústers (xarxes de DIH de països propers). El clúster Iberia, format pels DIH d’Espanya
i Portugal, està coordinat pel Departament d’Agricultura de la Junta de Andalucía amb el suport d’una
empresa d’assessorament portuguesa. Alguns d’aquests DIH no estan pròpiament especialitzats en el
sector agroalimentari i/o forestal, sinó que tenen un àmbit més transversal amb centres de competències
específics. Al món forestal aquest tipus d’iniciatives estan menys esteses, tot i que també n’hi ha bons
exemples, com ara el LEAF (Livestock, Environment, Agriculture & Forest; https://www.dih-leaf.eu).

Mapa de Digital Innovation Hubs del sector agroalimentarii forestal elaborat pel projecte SmartAgriHubs
(https://www.smartagrihubs.eu/).
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4. Annex: Referències bibliogràfiques i entitats impulsores del projecte
Referències bibliogràfiques i documents electrònics. Per saber-ne mes:
•

Diputació de Lleida. El Next generation EU i la transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i
Arán. Projectes Tractor per accelerar la transformació. Versió 1. Maig 2021.

•

Caixabank, Índice CaixaBank de Digitalización Sectorial 2020.

•

Idescat: https://www.idescat.cat/pub/?id=pibc&n=8277&by=at

•

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; “Estrategia de digitalización del sector agroalimentario
y forestal y del medio rural” (2019); Veure també les conclusions del Grupo focal sobre digitalización y
big data en los sectores agroalimentario y forestal, realitzat en el marc de l’esmentat document
estratègic.

•
•

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; “La transformación digital del sector agrario español”
Generalitat de Catalunya, Departament de Politiques Digitals; l’Estratègia d’intel·ligència artificial de
catalunya (2020)

•

“Putting Digital Innovation Hubs into Regional Context” (2019);

•

Smart Agrihubs project; D4.1 Needs assessment report (2019); JRC Technical Reports;

•

Comissió Europea. Digitising European Industry initiative (DEI) (abril 2016).

•

Programa Europa Digital promogut per la Comissió Europea; https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_es#acerca-del-programa

•

http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/altres_publicacions/
mapping sector-agroalimentari-catalunya.pdf

•

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool

•

http://economia.gencat.cat/web/.content/20_departament_gabinet_tecnic/arxius/pla-recuperacioeuropa/next-generation-catalonia.pdf

•

Projecte SmartAgriHubs; https://www.smartagrihubs.eu/

•

https://agritech-bigdata.com/es/home-es/

•

https://www.femac.org/digital-farming-hub-3/

•

Livestock, Environment, Agriculture & Forest; https://www.dih-leaf.eu

Tota la informació s’anirà actualitzant a l’entorn web: https://www.transformacioeconomica.cat/

Entitats signants del Protocol general de col·laboració per a l’impuls del DIHAF Cat
el 25 de novembre de 2021
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Tots els actors dels sectors Agroalimentari
i Forestal interessats en aquesta iniciativa
poden sol·licitar adherir-se.

Entitat coordinadora:

Oficina de gestió de projectes
Parc de Gardeny, edifici CeDiCo, planta 1a
25003 Lleida
973 27 29 22
www.transformacioeconomica.cat

Versió 1. Editada el 25 de novembre de 2021. La informació s’anirà
actualitzant a la web www.transformacioeconomica.cat

