
PROJECTE:  INNOVACIÓ AL SECTOR DE LA LOGISTICA 4.0 

OBJECTE Impulsar la innovació en els sector empresarial vinculat a l’àmbit logístic i en l’àmbit social  a 

traves de la generació d’espais de trobada i treball conjunt entre agents econòmics, socials i la 

comunitat educativa vinculada amb la formació professional.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Treballar la innovació dins el sector de la logística 4.0: robotització de la cadena logística, IoT, economia 

circular, logística col·laborativa, impressió 3D, etc. 

• Apropar el món educatiu i el productiu per generar oportunitats d’innovació, ocupabilitat i sinèrgies. 

• Posar en valor la formació professional del municipi i generar oportunitats laborals pels joves.  

• Identificar oportunitats de negoci entorn a la industria i logística 4.0 

• Treball transversal programa Ocupació a  la indústria local i Comissió Innovació del Consell de la Formació 

Professional (possible relació amb comissió de tecnologia i innovació de BCL). 

DADES DISPONIBLES 

• PIB per agrupació d'activitats econòmiques 

• Teixit empresarial (assalariats i autònoms) per secció d’activitat econòmica 

• Activitats per nivell tecnològic i basades en el coneixement 

• Especialització i diversificació sectorial 

• Empreses de nova creació i/o instal·lació per activitat econòmica 

• Supervivència empresarial 

• Llocs de treball i ocupació per activitats econòmiques 

• Contractació  sector industrial, logístic i tecnològic 

• Contractes indefinits realitzats a través del CPE per activitat i edat 

• Atur per edat, estudis, activitat, ocupació 

• Inserció programes i servies del CPE per grups d’edat i activitat 

• Dades demogràfiques: mitjana d’edat, índex de recanvi població activa, nivell d’instrucció.... 

• Taxa no graduats en ESO 

• Centres, alumnes i matriculats per sexe en programes de formació professional 

• Especialitats programes formació professional 

• Titulats en programes de formació professional 

• Especialitats impartides centres del municipi i mobilitat per raons d’estudis 

• Accions de sensibilització emprenedoria  

• Projectes innovadors creats amb el suport del servei de creació d’empresa i supervivència dels mateixos 

• Empreses col·laboradores en el projecte 

• Perfils de difícil cobertura (borsa de treball) 

• Inserció en les empreses col·laboradores 

• Inserció col·lectius més desfavorits 

• Instituts col·laboradors 

DADES NO DISPONIBLES 

• Tipus de contracte per activitat econòmica 

• Projectes innovadors desenvolupats per les empreses locals (patents) 



• Inversió en I+D de les empreses locals 

• Importació i exportació de les empreses locals 

• Empreses per activitat econòmica 

• Assalariats i autònoms per activitat econòmica 

• Ocupació per activitat econòmica 

• Coeficient d’edificació i d’ocupació dels polígons d’activitat econòmica del municipi  

• Contractació per sectors, sexe, estudis i edat (dades amb les quatre variables) 

• Taxa de titulats en formació professional i estudis superiors per especialitats 

• Inserció per nivell d’instrucció i especialitat 

• Mobilitat per raons d’estudis i especialitat 

 


