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EL PERQUÈ 
D’AQUESTA GUIA 
 

En el moment de la redacció d’aquesta guia la societat 
a nivell global es troba immersa en un alt grau 
d’incertesa i imprevisibilitat, i amb entorns de major 
complexitat que en períodes anteriors de la història. 
Probablement, en les darreres dècades no hi ha hagut 
un període on el grau de volatilitat fos tant alt. Això es 
deu a causes diverses que van des d’aspectes 
econòmics i de la globalització dels mercats, fins a 
aspectes d’àmbit ambiental, social o tecnològic, entre 
altres. I la irrupció de la pandèmia de la Covid-19, a 
principis de 2020, amb efectes globals, està canviant no 
només les relacions, sinó els mecanismes de gestió.  

Els reptes als quals ens enfrontem avui són una 
combinació d’excés i d’escassetat d’informació al 
mateix temps. La gestió tradicional en sectors com el 
de l’automoció es basa en la planificació, l’establiment 
d’objectius i la supervisió. Durant segles no hi ha hagut 
la necessitat de canviar aquest model, però, en 
l'actualitat, aquest plantejament no garanteix l’èxit 
d’aquesta gestió, i calen nous mecanismes i noves 
maneres d’afrontar el reptes, on la informació (dades) 
són claus, sempre que puguin ser adequadament 
interpretades. 

 

 

 

 
 

 

 

L’automoció està experimentant de manera palpable aquest increment de la incertesa. Cal doncs 
garantir una major preparació i una major capacitat d’afrontar les disrupcions i preveure’n l’impacte. 
Aquesta guia pretén conscienciar sobre la importància de la resiliència empresarial i aportar eines per 
aquesta major preparació.   

 

Major resiliència per 
afrontar els canvis  

 
És en aquest entorn VUCA 
(volàtil, incert, complex i 
ambigu), on es fa necessari 
establir mecanismes de 
resiliència, entesa com la 
capacitat d’adaptar-se a 
situacions adverses, tan a nivell 
social com a nivell de les 
persones i les organitzacions. 
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CONTEXT I 
ABAST 
 

La guia es redacta en uns moments en què la 
pandèmia de la Covid-19 no es troba encara 
sota control, i es produeixen rebrots que estan 
afectant el funcionament ordinari de l’economia 
a escala global. Es important comprendre 
l’impacte al sector de l’automoció, i al consum 
en general, sota aquestes circumstàncies, que 
posen encara més de valor la necessitat de 
treballar en l’àmbit de la resiliència empresarial. 

 

 
 

 

CONSIDERACIONS PRÈVIES  
 

 Col·laboració públic-privada 
La guia és fruit de l’impuls del Consorci de Formació Professional 
d’Automoció amb el suport del CIAC (Clúster d’Automoció de Catalunya). 
Ambdues entitats col·laboren en aquest projecte per oferir al sector un 
recurs pràctic que permeti disposar d’empreses i professionals més resilients. 

  

 OEM’s i proveïdors TIER 1 a 3 
L’abast de la guia es centra en aquelles empreses l’activitat de les quals es 
pot enquadrar dins del CNAE 29: “Fabricació de vehicles de motor, remolcs i 
semiremolcs”, i totes aquelles empreses proveïdores de parts, components i 
/o accessoris per a l’automoció.   

  

 El sector a Catalunya 
La guia s’orienta principalment a les empreses del sector a Catalunya, 
malgrat que les recomanacions, eines i coneixements són transversals per al 
sector en qualsevol territori.  

 

Estudi Consorci Interior 2021.job        Plana 3



CONSORCI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ    
 

-    6   - 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 
 

La guia pretén ser un document pràctic que contribueixi a la millora de la resiliència del sector. 

 

  

DEFINICIÓ 
 

Entendre el significat i la dimensió del concepte de 
Resiliència Empresarial. Ser conscients de la 
importància de millorar la resiliència en les 

organitzacions. 

SITUACIÓ 
 

Disposar d’una radiografia aproximada del grau de 
resiliència empresarial de les empreses del sector de 

l’automoció a Catalunya. 

  

EINES I RECURSOS 
 

Aportar recursos per tal que les empreses del sector 
millorin la seva resiliència empresarial, i implementin 

plans de gestió del risc. 

COMPETÈNCIES 
 

Determinar com cal preparar als professionals 
(competències i coneixements) per la incertesa i la 

disrupció. I garantir, en la mesura del possible, 
estabilitat en els llocs de treball i els professionals del 

sector. 
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QUÈ VOL DIR 

RESILIÈNCIA EMPRESARIAL? 
 

En els darrers mesos, hem sigut plenament conscients de 
la fragilitat dels diferents sistemes crítics que configuren 
un procés productiu o d’entrega de serveis (cadenes de 
subministrament, operacions, canals de venda, etc.). 
Aquesta fragilitats és en part resultat d’una gestió 
dominada sovint només per la cerca de rendiment 
financer a curt i mitjà termini. Ara és evident que no es pot 
gestionar només amb aquesta visió, i que hi ha la 
necessitat d’incrementar el grau de resistència dels 
negocis. Consultores com Mckinsey&Company o EY han 
posat el concepte de resiliència al focus d’estudi i ho 
consideren, juntament amb la transformació digital i 
l’agilitat, un factor clau d’èxit per l’era post-covid. Hi ha un 
consens clar que ens enfrontem a un entorn molt més 
volàtil i imprevisible, i la gestió d’aquesta incertesa serà 
essencial per als negocis. 
 

La resiliència prové del llatí resilire, i vol dir ‘tornar’. Aplicat a les persones, és la capacitat que tenim per 
a resistir i afrontar situacions traumàtiques per tal de ‘tornar’ al nostre estat natural. Des del punt de 
vista organitzacional, la resiliència es pot definir com la capacitat d’una organització per adaptar-se 
ràpidament a un entorn de canvis (ISO 22316:2017). 
 
De manera més específica, quan es fa referència a aquest concepte en entorns empresarials, sovint es 
vincula amb la gestió de disrupcions del negoci. Així, la definició més adequada a aquesta visió és la 
següent: 
 
  
 
 
 
 
 
En temps volàtils i d’incertesa econòmica, política, 
ambiental i tecnològica, els models operatius que 
depenen de l'estabilitat ja no són adequats. Estar 
preparat per situacions adverses, i poder aflorar 
primer, o aflorar el més ràpidament possible, és 
sens dubte una finestra d’oportunitat.   
 
 

La capacitat d’una organització per respondre, absorbir i adaptar-se 

ràpidament a tot tipus d’incidents, recuperant la funcionalitat crítica i 

prosperant en circumstàncies adverses. 

 

Major resiliència per 
afrontar els canvis  

 
Hi ha un cert desconeixement 
sobre què vol dir fer una 
organització més resilient. 
Poques empreses són capaces 
de dissenyar, mesurar i 
gestionar la resiliència de 
manera explícita. Es fa 
necessari disposar de 
mecanismes i sistemàtiques 
que garanteixin una millor 
resistència a l’entorn canviant.  
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LA NECESSITAT DE SER RESILIENTS 
 

 
A data d’avui, tots som capaços d’entendre què 
és i què pot implicar una interrupció del negoci 
(la Covid-19 n’és un exemple molt clar). Però no 
fa falta una pandèmia per generar una 
disrupció. Poden ser moltes i molt variades les 
situacions que comportin la impossibilitat de 
donar continuïtat als nostres serveis o 
productes: desastres naturals, incendis, pèrdua 
de treballadors clau, retards en els lliuraments 
per part d’un proveïdor estratègic, ciber-atacs, 
augments sobtats del preu d’una matèria 
prima, etc.  
 
 

El primer que hem de preguntar-nos és si la 
nostra empresa està preparada per a una 
possible interrupció del negoci: Què pot anar 
malament? Què tan probable és que les coses 
vagin malament? Quines són les conseqüències 
si les coses van malament? Quines activitats 
requereixen accions urgents en cas de 
disrupció? Què podem fer per mitigar les 
conseqüències o reduir la probabilitat? A 
continuació es detallen els diferents factors 
causals d’impacte que es poden produir.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I les conseqüències d’aquests factors causals, poden ser molt variades. En primer lloc es parla de 
conseqüències d’àmbit financer, que impacten al valor econòmic de l’organització, al pressupost 
previst, o al nivell de facturació. Solen ser les conseqüències que solen determinar de manera més ràpida 
la presa de decisions per adoptar mesures de contenció.  

 

Riscos 
 

Amenaces Incidents Crisis 

L’efecte de la 
incertesa sobre els 
objectius. Inherents 
a la pròpia activitat. 

Una causa potencial 
d’un incident no 
volgut, que pot 
derivar en danys a 
individus, l’entorn o la 
comunitat.  
 

Una situació que podria 
ser, o podria conduir a 
una disrupció, una 
pèrdua, una emergència 
o una crisi   

Una situació amb un alt 
nivell d’incertesa que 
interromp les principals 
activitats i/o la credibilitat 
d’una organització i que 
requereix una acció 
urgent.    
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Un altre tipus de conseqüència és l’impacte 
reputacional o de confiança de les parts 
interessades en l’organització. En aquest cas, la 
presa de decisions no sol ser tan immediata, però 
els efectes poden ser molt més perjudicials a llarg 
termini que no pas els danys financers.  
 
L’incompliment d’obligacions legals o 
regulatòries fruit d’un incident o una crisi pot 
portar a conseqüències a mig termini d’àmbit penal 
que compliquen la gestió del negoci i afegeixen 
incertesa en l’explotació.  
 
I finalment, una crisi es pot traduir en la incapacitat 
per assolir els objectius estratègics plantejats, i 
generar un desalineament amb els valors, la missió 
i la visió definides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Danys al valor 
financer a la 
viabilitat del negoci 

Danys a la 
reputació o a la 
confiança dels 
stakeholders 

Incompliment 
d’obligacions 
legals o 
regulatòries 

Incompliment dels 
objectius estratègics 

 

Toyota i la disrupció de 2011  
 

El 2011, el tsunami de Fukushima i la posterior crisi nuclear al Japó van 
representar una crisi per a les cadenes de subministrament dels fabricants de 
vehicles a aquell país. La indústria mundial de l’automòbil es trobava encara 
recuperant-se de la caiguda financera dels Estats Units, i enfrontant-se a un 
mercat europeu afectat per la crisi del deute de la zona euro. Al mateix temps, 
lluitaven per satisfer la demanda en mercats en creixement exponencial com la 
Xina o la Índia. 

Toyota es va veure afectada de ple per aquells incidents. Alguns dels seus 
proveïdors van quedar devastats, un dels quals era el fabricant de 
semiconductors Renesas, que fabricava al voltant del 40 per cent dels micro-
controladors que s’instal·len als cotxes actuals.  

En aquell moment, Renesas només tenia capacitat productiva en una fàbrica al 
Japó, i quan aquesta va ser colpejada pel tsunami, Toyota va haver d’aturar 
immediatament la fabricació de vehicles a tot el món, implicant un impacte 
econòmic i reputacional de gran magnitud. Un impacte local doncs, amb 
conseqüències globals que va necessitar més de 9 mesos per retornar a la 
normalitat.  
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ÀREES DE MAJOR CRITICITAT 
 

La resposta a les incidències o les crisis, esdevenen crítiques en, principalment, tres àrees de gestió 
(però no exclusivament). Aquestes àrees són: 

 

Supply-Chain 

“ 
S’espera que cada 3,7 
anys es produeixi una 
interrupció de la 
cadena de 
subministrament que 
durin un mes o més 
“ 

 En les darreres dècades, les cadenes de subministrament han 
crescut en extensió i complexitat a mesura que les empreses s’han 
globalitzat i els mercats s’han fet molt més dinàmics. Les empreses 
que han implementat amb èxit models de fabricació globals i amb 
postulats Lean, han aconseguit millores en indicadors clau, com 
ara nivells d’inventari, lliuraments puntuals i terminis de lliurament 
més curts. 
 
Amb tot però, aquests models operatius poden derivar en 
conseqüències no desitjades si no hi ha una adequada exposició i 
calibració dels riscos. La producció en l’automoció s’ha dissenyat 
pensant en l'eficiència, el cost i la proximitat als mercats, però no 
necessàriament per a la transparència o per a la resiliència. I ara 
ens trobem operant en un entorn on les interrupcions han 
esdevingut més habituals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dades extretes del BCI SUPPLY CHAIN RESILIENCE  REPORT 2019 

 
Dades rellevants sobre els impactes disruptius a la cadena de subministrament1 

 
 

52% 
de les empreses 
afirmen haver patit 
una disrupció a la 
cadena de 
subministrament els 
darrers 12 mesos. 
 

50%  

 

25% 
 

12% 

de les disrupcions 
ocorren en TIER1’s. 
 
de les disrupcions 
passen al TIER2’s 
 
de les disrupcions 
passen al TIER3 o per 
sota 

44% de les disrupcions a la 
cadena de 
subministrament es 
deuen a talls no 
planificats de Sistemes 
d’informació i 
telecomunicacions. 

En l’automoció, la producció "just-in-time", les xarxes globals i l'inventari Lean 

fan que la cadena de subministrament sigui molt més vulnerable a les 

disrupcions. 
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Operacions 

“ 
El principi fonamental 
és doblegar-se i 
adaptar-se, però no 
trencar-se2"  
“ 

 Els processos consistents, fiables i robustos han estat crucials per 
l’èxit de la indústria de l’automoció durant molts anys. En el cas de 
les operacions, l’aposta també per la fabricació Lean, ha 
proporcionat excel·lència operativa i millora contínua. La criticitat 
doncs de les operacions, amb efectes sobre la qualitat, la salut i la 
seguretat, la gestió ambiental, etc. fa necessari centrar esforços en 
minimitzar els riscos i incrementar la resiliència.  
 
La resiliència operacional és un conjunt de tècniques que 
permeten a les persones, als processos i als sistemes d’informació 
adaptar-se als patrons canviants. És la capacitat d’alterar les 
operacions davant les condicions empresarials canviants. Les 
empreses resilients operativament tenen les competències 
organitzatives per accelerar o frenar les operacions de manera que 
proporcionin un avantatge competitiu i permetin la modificació de 
processos ràpida i local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Striving for Operational Resilience. The questions boards and senior management should ask. Oliver Wyman. 2019.  

 
Dades rellevants sobre els impactes disruptius a nivell operacional 

 
 

54% d’empreses han experimentat un 
incident en els darrers 5 anys que va 
durar almenys una jornada laboral 
completa (Font: DataCore) 

40% al 
60%  

de les petites empreses no 
sobreviuen a un desastre 
important (Font: FEMA) 

En les operacions de fabricació d’automòbils, els riscos que no s’aborden 

poden provocar la pèrdua d’objectius de producció, incidents de seguretat i 

de qualitat. I són aquests riscos els que afecten en major mesura a la 

reputació de marca. 
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Sistemes d’Informació (IT) 

“ 
Més del 90% de les 

empreses no es 
consideren resilients a 

nivell de Sistemes 
d’Informació3 

“ 

 Cada cop la dependència dels Sistemes d’Informació és més crítica, 
i ja no només afecta la operativa, sinó la relació directa amb el 
client.  
 
La resiliència dels Sistemes d’Informació és la capacitat per 
mantenir nivells de servei acceptables quan es produeixin 
interrupcions en l’ecosistema tecnològic de l’organització, i en 
conseqüència, en les operacions empresarials i els processos 
crítics. Actualment esdevé clau el concepte d’alta disponibilitat, en 
un context on el client no tolera no poder transaccionar amb 
nosaltres, o no és factible que sistemes crítics com el ERP o el CRM 
no funcionin adequadament. Cal assegurar mecanismes de 
resistència cibernètica, recuperació de desastres, duplicitat de la 
informació, etc.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 The State of IT Resilience 2018 Report. IDC & Zerto. 

 
Dades rellevants sobre els impactes disruptius a nivell de sistemes d’informació 

 
 

50%  
 

de les empreses ha patit ciber 
amenaces, i pèrdues de dades 
irrecuperables, en els darrers 3 
anys (Font: IDC)  

1 de cada 5 pimes experimentarà un 
"desastre important que 
provoca la pèrdua de dades 
crítiques" cada cinc anys.  
(Font: Backupify) 

Els cotxes estan connectats més que mai. Es comuniquen amb Internet, 

telèfons intel·ligents, altres cotxes i xarxes. Tot aquestes dades impliquen nous 

reptes de privadesa i seguretat per a la indústria de l’automoció. 
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Cal entendre que la resiliència és una propietat sistèmica: que una empresa sigui resistent de forma 
individual pot tenir molt poca utilitat si el seu ecosistema es veu alterat per una disrupció. Això requereix 
que l’organització incorpori un model mental de negoci que inclogui la complexitat, la incertesa, la 
interdependència, el pensament sistèmic i una perspectiva oberta i col·laborativa amb clients, 
proveïdors i entorn social. 

Moltes empreses ja duen a terme alguna forma de gestió de riscos, però aquesta gestió sol estar 
enfocada a la comprensió i minimització de l’exposició a riscos específics i coneguts. La resiliència ha 
de fer front cada cop més a riscos no identificats i ha de tenir en compte les adaptacions i 
transformacions que ha de fer una empresa per absorbir l’estrès ambiental i fins i tot convertir-lo en 
avantatge. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Disrupcions més habituals durant el 2019 (Segons el BCI Horizon Scan Report 2019) 

 
1 

Talls no planificats de Sistemes 
d’Informació i telecomunicacions 

 
2 

Incidents de seguretat i salut 
 

 
3 

Manca de talent / Competències 
clau 

 
4 

Ciberatacs i incompliment de 
dades 

 
5 

Incident de qualitat del producte / 
recuperació del producte 

 
6 

Condicions meteorològiques 
adverses / desastres naturals 

 

 
7 

Volatilitat del tipus de canvi 

 
8 

Escassetat de recursos naturals 
 

 
9 

Canvis normatius 
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FRENS A LA RESILIÈNCIA  
 

Els enfocaments de gestió tradicionals tenen diverses limitacions importants que dificulten la mesura i 
l’assoliment de la resiliència. No és fàcil convèncer als màxims responsables d’una empresa de la 
necessitat de preparar-se per esdeveniment poc probables o que són difícils d’imaginar a curt o mig 
termini. A continuació es citen alguns dels elements que frenen l’adopció de mesures de millora de la 
resiliència empresarial: 

 

VALOR DE L’ACCIONISTA 
Les empreses s’han dissenyat 
principalment per maximitzar el valor de 
l’accionista a partir dels dividends i la 
valoració de les accions. Molt poques 
empreses pretenen mesurar la resiliència 
ja que implica revelar riscos específics i 
això pot afectar el preu de l’acció.  

 

RENDIMENT A CURT TERMINI 
Les empreses i els accionistes sovint se 
centren en maximitzar els rendiments a curt 
termini. En canvi, la resiliència requereix una 
perspectiva més àmplia: renunciar a una 
certa eficiència o rendiment avui, per 
obtenir un rendiment més sostingut en el 
futur. 

PLANS ESTABLES 
Les empreses s’han centrat 
principalment a crear i executar plans 
estables, que funcionen bé quan les 
relacions causals són clares, previsibles i 
inalterables. La resiliència tracta sobre 
allò que és desconegut, canviant, 
imprevisible i improbable. Fer plans 
sobre aquesta incertesa pot semblar 
sovint poc pràctic o operatiu. 

 

INTERDEPENDÈNCIA 
Cada empresa sol ser tractada com una illa 
econòmica que s’optimitza individualment. 
Tot i que això simplifica la gestió i la 
rendició de comptes, emmascara l'abast real 
de la interdependència econòmica i social 
entre els diferents grups d'interès. La 
resiliència és per sobre de tot un concepte 
sistèmic, contrari a l’aïllament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B 

C D 

Les empreses necessiten entendre la seva exposició al risc, les 

seves vulnerabilitats i pèrdues potencials per desplegar les 

estratègies de resiliència adequades 

McKinsey Global Institute Risk, resilience, and rebalancing in global value chains August 6, 
2020.
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EL FACTOR 1/R 
 

Un cop conscients de la importància de la Resiliència, cal veure com es pot mesurar aquest concepte, 
és a dir, com es pot saber si una organització és o no resilient, i en quin grau. Hi ha diferents 
aproximacions per aquesta valoració, moltes d’elles de caire analític. En aquesta guia proposem una 
valoració basada en 4 aspectes clau. És el que anomenen Factor 1/R, on R és el valor màxim de 
compliment de quatre subfactors:  

R = màxim de (R1 + R2 + R3 + R4) 

Im
pr

es
ci

nd
ib

le
    

Gestió de la Continuïtat 
de Negoci (BCM) 

Capacitat estratègica i tàctica d'una organització per planificar i 
respondre incidents i interrupcions comercials, i poder continuar 
les operacions comercials a un nivell predefinit acceptable. 

Re
co

m
an

ab
le

 

 

Grau de digitalització 
del negoci 

Si un negoci és capaç de generar valor a client a través de l'ús 
de determinades tecnologies, aquest valor permet una resposta 
més ajustada i ràpida a una disrupció del negoci. A major grau 
de digitalització, major resiliència. 

 

Flexibilitat operativa 

Capacitat de l'organització a nivell operacional per adaptar-se a 
entorns de major volatilitat i imprevisibilitat. Aquí juga un paper 
molt important l'agilitat empresarial. Les empreses àgils en les 
seves decisions, però també en les seves metodologies de 
treball, són sens dubte més flexibles, i en conseqüència són més 
resilients. 

 

Finances sanejades 

La capacitat financera a curt termini i disposar d’actius sanejats 
permet sens dubte destinar recursos a situacions de crisi i 
afrontar les recuperacions amb una posició avantatjosa respecte 
la competència. Un deute contingut i ben gestionat evidentment 
ajuda a la Resiliència. 

 

Habitualment, per al càlcul del factor 1/R s’utilitza un taula com la següent (es tracta d’un exemple): 

 

 Valor BCM 
Grau de 

digitalització 
Flexibilitat 
operativa 

Finances 
sanejades 

Molt baix 
 

    

Baix 
 

x  x  

Mig 
 

 x   

Alt 
 

   x 

Molt alt 
 

    

 

1 

2 

3 

4 

5 

R1 

R4 

R3 

R2 
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On R és el valor màxim (en aquest cas 20). La puntuació obtinguda es divideix per R, i com més proper 
a 1 sigui el resultat, més grau de resiliència de l’organització. Seguint amb l’exemple de la taula anterior, 
la suma dels 4 subfactors seria de 11. Tindríem un resultat de 11/20 que implica un 55% de grau de 
resiliència.  

Amb la ponderació d'aquests quatre subfactors, es disposa d'una visió qualitativa força aproximada del 
grau de resiliència. Es tracta d’una bona eina de diagnosi, i ens permet orientar on hem de posar els 
esforços per millorar la nostra capacitat de contenció de la disrupció del negoci. També és una manera 
relativament senzilla d’avaluar la nostra cadena de subministrament, per exemple, o altres grups 
d’interès vinculats a la nostra activitat empresarial.  

En els pròxims capítols desplegarem cadascun d’aquests quatres subfactors.  
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GESTIÓ DE LA  

CONTINUÏTAT DE NEGOCI  
 

La Continuïtat de negoci és la disciplina que s’ubica al centre de la construcció i la millora de la resiliència 
a les organitzacions. És una metodologia testejada que una organització pot adoptar com a part de 
l’estratègia de la gestió del risc i les amenaces.  

 

 

 

 

Serveix per identificar les prioritats d’una organització i preparar solucions per fer front a amenaces 
disruptives. Consisteix en dissenyar i implementar plans per protegir la generació de valor.  

 

   
Identificació de riscs i amenaces Creació d’estructures de resposta 

i plans per afrontar incidents i 
crisis 

Promoció de la validació i la 
millora contínua en l’organització 

 

La continuïtat de negoci o Business Continuity, 
apareix com la manera d’implementar el concepte 
de resiliència. Per Business Continuity Management 
o BCM s’entén la capacitat estratègica i tàctica 
d’una organització per planificar i respondre 
incidents i interrupcions comercials, i poder 
continuar les operacions comercials a un nivell 
predefinit acceptable. 

Sovint quan es parla de BCM es parla també de 
gestió del risc empresarial (ERM). Essencialment, la 
gestió de la continuïtat del negoci, es centra en la 
forma real d’actuar d’una organització quan es 
produeix una interrupció del negoci. Mentre que 
la gestió del risc té un caràcter preventiu, i es 
centra en la comprensió i la planificació de 
situacions hipotètiques.  

Malgrat aquesta diferència d’enfocament, en el 
marc d’aquesta guia podem considerar els dos 
conceptes inclosos en la cerca de la millora de la 
resiliència.  

 

1 2 3 

La capacitat d’una organització de continuar prestant serveis o entregant 

productes a un nivell acceptable predefinit després d’un incident disruptiu. 
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 Política i gestió 
del programa 

On s’estableix el propòsit, el context, l’abast i la governança del programa 
de continuïtat de negoci 

 Integració 
Com s’integra la sensibilització i la formació de la continuïtat de negoci 
dins del dia a dia de l’organització i a la seva cultura. 

 Anàlisis 
Quins prerequisits s’estableixen i la urgència de cada activitat. Es tracta 
d’analitzar l’impacte sobre el nostre negoci, en base als riscos possibles.  

 Disseny 
S’identifiquen i es seleccionen les soluciones més apropiades per 
assegurar la continuïtat del negoci en cas d’incident.  

 Implementació 
El desenvolupament dels plans previstos i el desenvolupament d’una 
estructura de resposta que gestioni una incidència.  

 Validació 
Es confirma l’efectivitat del programa de continuïtat. Assegurar-se que les 
solucions dissenyades responen a la realitat del negoci i dels riscos.  

 

 

 

 

 

  

Política i gestió del 
programa 

Integració Anàlisis 

1 2 3 

4 5 

BIA 

Risk and 
threat 

assessment 
6 

Validació Implementació Disseny 

Cicle de vida de la gestió de la continuïtat de negoci 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Continuïtat de negoci a Mitsubishi Motors 
 

Per reduir el risc de suspensió d’operacions de fabricació a causa de l’escassetat de peces durant un desastre 
natural, Mitsubishi Motors va formular plans de continuïtat del negoci (BCP) a tota la seva cadena de 
subministrament. Va dur a terme les següents accions: 

 Cerca d’una producció alternativa per a cada proveïdor i peça.  
 Que tots els proveïdors estiguessin connectats a un sistema comú de confirmació de l’estat de danys.  
 Elaboració d’un mapa de proveïdors especial que permetia entendre millor l’estat del dany i el risc pel 

que fa no només al nivell 1, sinó també al nivell 2 i als proveïdors posteriors.  
 Que tots els proveïdors de peces disposessin dels seus BCP.  
 Sistemes d’inspecció dels BCP. 
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AVALUACIÓ DE RISCS I ANÀLISI DE L’IMPACTE 
(BIA) 
 

Un aspecte clau dins del cicle de vida de la gestió de la continuïtat de negoci és l’avaluació dels riscos i 
amenaces i l’anàlisi del possible impacte (Business Impact Analisys o BIA) que una disrupció genera en 
el nostre negoci.  

Aquest procés permet identificar, d’una banda els nivells inacceptables de risc i, de l’altra, tots aquells 
requeriments de la gestió de la continuïtat de negoci. Per tal d’avaluar els riscos i el seu impacte, es 
determina una graella com la següent, on s’estableix el nivell de risc tolerable.  

 

 

S’estableix una relació entre la probabilitat que un risc pugui produir-se i l’impacte que aquest risc pot 
arribar a generar. Amb aquesta relació s’estableix el nivell de risc.  

 

Escala 
Impacte de 
la disrupció 

Financer (cost / 
pèrdua benefici) 

Reputacional 
Àmbit 

geogràfic 
Seguretat i salut 

1 Insignificant Fins a 10K€ Sense efectes Local Sense danys 

2 Menor De 11K€ a 50K€ 
Només mitjans 
digitals locals 

Local 
Sense danys 

personals 

3 Moderat De 50K€ a 100K€ 
Mitjans locals i 

regionals 
Regional 

Potencial per 
danys menors 

4 Major De 101K€ a 1M€ 
Mitjans 

especialistes 
nacionals 

Nacional 
Potencial per 

danys seriosos 

5 Catastròfic 1M€ o més 
Mitjans 

especialistes i 
generalistes globals 

Internacional 
Potencial per 

danys irreversibles 

 

 

  

Pr
ob

ab
ili

ta
t 

5      

4      

3      

2      

1      

  1 2 3 4 5 
 Impacte 

Exemple de criteri de probabilitat 

Escala Nom Freqüència 

5 Molt alta Més d’un cop a l’any 

4 Alta Cada any 

3 Mitja Cada 2-3 anys 

2 Baixa Cada 5 anys 

1 Molt baixa Cada 10 anys o més 
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Moltes organitzacions utilitzen tècniques d’“horizon scaning” cada cert temps, que es un examen 
sistemàtic de la informació per identificar possibles amenaces, riscos, problemes emergents i 
oportunitats. 

Un cop es tenen clars els riscos i els seus possibles impactes, es procedeix a la priorització en els 
següents termes: 

 

1. Identificació i priorització 
de productes i serveis 

   

 2. Identificació dels processos 
clau per l’entrega d’aquests 
productes i serveis 

 

  3. Identificació de les 
activitats clau.  

 

Finalment, s’obté una sèrie d’indicadors que ens permeten dimensionar les mesures per minimitzar i 
resoldre les situacions disruptives. Els principals indicadors de la gestió de la continuïtat de negoci 
són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultat d’aquest procés, malgrat semblar intuïtiu, és 
analític, ja que es fa comprenent la visió dels diferents 
agents implicats en les organitzacions. 

El BIA (Business Impact Analysis) no és un valor absolut: 
requereix de revisió permanent, ja que l’entorn és 
canviant.  

 

 

  

MTPD (Maximum tolerable period of disruption): El temps que implicaria que 

impactes adversos, que podrien sorgir del fet de no proporcionar un producte 

o servei, esdevinguin inacceptables. 

RTO (Recovery time objective): Període de temps posterior a un incident en el 

que s’ha de reprendre l’entrega d’un servei o producte, o una activitat 

concreta. 
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MECANISMES PER GARANTIR LA 
CONTINUÏTAT DE NEGOCI 
 

 

Alguns dels mecanismes més habituals per assegurar la continuïtat de negoci són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda d’aquests mecanismes, hi ha mesures estructurals que ajuden a garantir la continuïtat de 
negoci:  

Modularitat 
 

Permet que errors en elements individuals no col·lapsin tot el sistema. A 
vegades pot implicar renunciar a certa eficiència organitzativa i d’integració. 
Si les interfícies entre les parts estan ben definides, també és més fàcil la 
reconnexió durant una crisi. 

Adaptabilitat 
 

La capacitat d’evolucionar mitjançant prova i error. Capacitat d’experimentar 
iterativament per adaptar les idees que funcionen millor. Aquest concepte 
està molt vinculat amb la flexibilitat operativa.  

Prudència 
 

Operar sota el principi de precaució (si alguna cosa podria passar de manera 
plausible, finalment succeirà). Això requereix desenvolupar plans de 
contingència i proves d’estrès per a riscos plausibles. 

Inserció 
 

Treballar de forma sistèmica, no aïllada, tal i com ja s’ha comentat (visió 
d’ecosistemes empresarials, economies, societats i ecosistemes naturals). 
L’articulació d’un propòsit, és una bona manera d’assegurar-se aquesta visió. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Diversificació 
 

entès com disposar 
de recursos separats 
que produeixen els 
mateixos productes 
o serveis de manera 

simultània. 
 

Rèplica 
 

entès com disposar 
de recursos 

disponibles que 
s’activen només en 

cas de crisi o 
incident. 

 

Stand-by 
 

entès com disposar 
de recursos 
alternatius 

equipables i 
activables amb un 
temps raonable. 

 

Post-incidència 
 

entès com disposar 
d’una llista 

predefinida i 
prioritzada de 

recursos a adquirir 
un cop s’ha generat 

l’incident. 
 

Considerar el canvi, i no l’estabilitat, com a valor per defecte: la resiliència té 
menys a veure amb ajustos ocasionals en circumstàncies extremes i més amb 

la creació d’organitzacions i sistemes de suport basats en canvis i 
experimentacions constants. 

A Guide to Building a More Resilient Business. Martin ReevesKevin Whitaker. Harvard Business Review. 2020 
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Qualsevol estratègia de continuïtat ha d’enfocar a diferents categories de recursos, sense obviar-ne 
cap, per tal que la resposta sigui adequada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Més enllà d’aquestes opcions estructurals, hi ha també altres mecanismes que fomenten la resiliència: 

 

 
Estratègies de migració. Enteses com dur a terme canvis en la combinació de productes, canals, 
geografies o models de negoci, per maximitzar les oportunitats i minimitzar els riscos. I això es fa a 
través de la reassignació de capitals. La majoria de les empreses tendeixen a repartir els recursos de 
manera relativament igual entre diferents empreses i unitats, però quan es produeixen 
circumstàncies extremes, cal canviar aquests equilibris de manera àgil. I només aquelles empreses 
que assignin capital suficient amb la suficient rapidesa aconseguiran canviar el centre de gravetat 
del seu negoci. 
 

 
 
Estratègies de configuració ambiental. Enteses com la capacitat de modelar l’entorn o l’escenari 
estratègic. Imaginant possibles noves realitats, especialment en entorns dinàmics, i després 
intentant implementar aquestes noves realitats mitjançant la formació i la persuasió, les empreses 
poden reduir la seva exposició a xocs desfavorables.  
 
 
 
Estratègies de col·laboració. Els ecosistemes empresarials, com ara les plataformes digitals, poden 
augmentar la seva capacitat de recuperació col·lectiva mitjançant l’accés a capacitats compartides. 
Les plataformes compartides creen una mena d’assegurança “real” contra allò inesperat mitjançant 
la inversió en mecanismes d’execució, adaptació i innovació compartits.  
 

  

Edificis i llocs 
de treball 

Persones Sistemes 
d’Informació 

i dades 

Equips i 
instruments 

Consumibles Proveïdors 
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I finalment, fem un apunt de mesures clau que es poden prendre des de la vessant de Sistemes 
d’Informació per assegurar que no es produeixen interrupcions del negoci: 

 

 
Disponibilitat contínua 

Experiència sempre activa per al client tan intern com 
extern, independentment dels canvis previstos o no 
planificats que passin a la infraestructura. La disponibilitat 
contínua manté els clients connectats a les seves dades i 
aplicacions. 

 
Mobilitat de càrrega de 
treball 

Permet moure aplicacions i càrregues de treball mantenint-
les totalment protegides. Això permet des de migracions, 
fins a consolidacions degudes a fusions i/o adquisicions o 
la posada en marxa d'un nou sistema. 

 
Cloud híbrid i multi-cloud 

Es tracta de crear estratègies que incloguin núvols 
múltiples i híbrids. Cada cloud ofereix serveis i funcions 
diferents que poden ser més adequats per a aplicacions 
específiques. Aquestes estratègies permeten triar els millors 
nivells de rendiment i temps de resposta per a cada 
aplicació. 

 

 

Aquestes estratègies es poden combinar amb sistemes de BI i anàlisi de dades, a través de plataformes 
de gestió unificada, per incrementar encara més la resiliència de l’organització.  
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SISTEMA DE CERTIFICACIÓ:  
ISO 22301: 2019 
 
 
 

 

 

 

Complementa les disciplines establertes a la ISO 27031 relatives a la recuperació de desastres. La sèrie 
ISO 27000 és una família completa d’estàndards específicament enfocats a la seguretat de la informació.  
La 22316 és un framework general no certificable. 

Les empreses que obtenen aquesta certificació poden demostrar d’una manera pràctica i oficial als seus 
clients i proveïdors, que disposen d’un sistema implementat de gestió de la continuïtat de negoci. 
Aquest fet pot esdevenir un avantatge competitiu important.      

 

 
    Permet la coordinació entre equips i persones en cas de disrupció 

 
    Permet la identificació dels riscos i el grau d’afectació. 

 
    Permet estructurar les respostes adequades a l'hora d'afrontar una crisi. 

 
    Tenir la capacitat per recuperar-se ràpidament. 

 
    Contribueix a millorar la reputació. 

 
    Genera valor afegit respecte la competència. 

 
    Generar confiança als clients i als grups d’interès 

 

 

 
  

La ISO 22301 és la primera norma ISO centrada en la continuïtat del negoci. 

Proporciona un marc pràctic per desenvolupar i gestionar un sistema eficaç 

de gestió de la continuïtat del negoci que pugui protegir una organització 

d’una àmplia gamma de possibles amenaces i interrupcions 
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Altres mecanismes que milloren 

LA RESILIÈNCIA DE NEGOCI 
 

 

GRAU DE  
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 
 

Si un negoci és capaç de generar valor al client a través de l'ús de determinades tecnologies, aquest 
valor permet una resposta més ajustada i ràpida a una disrupció del negoci. A més, una infraestructura 
tècnica sòlida i processos digitals interns extrem a extrem faciliten preservar la productivitat davant una 
incidència. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els models operatius que siguin adaptables, automatitzats i basats en dades, seran el futur de la indústria 
de l’automoció, ja que això permet augmentar la predictibilitat, permet agilitzar la fabricació i permet 
reduir costos per a les empreses davant qualsevol fet no previst.  

Exemples de tecnologies que incrementen la resiliència de la cadena de subministrament en 
l’automoció 

Ús d’anàlisi predictiu i Big 
Data 

Preveure canvis en la demanda dels clients i disponibilitat de matèries 
primeres. 

Machine Learning Combinar dades de proveïdors en temps real (inventaris d’estocs) i 
rastrejadors logístics, amb fonts externes (meteorologia, notícies, etc.) per 
prendre decisions més intel·ligents i més ràpides.  

IoT i seguiment en temps real Capacitat de produir estadístiques immediates que poden reduir els 
temps de reacció de dies o setmanes a només hores o minuts. 

Estratègia  

Digitalització del core business 

Nou negoci digital 

Organització i 
persones 

Management i 
lideratge 

Tecnologia i 
infraestructura 

Mercat i  
Ecosistema 

Model de transformació digital 
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GRAU DE  
FLEXIBILITAT OPERATIVA 
 

La flexibilitat està associada a la capacitat de canviar o reaccionar. Un aspecte central de la flexibilitat és 
l'objecte del canvi. En entorns productius com el de l’automoció, s’identifiquen quatre tipus de 
flexibilitat4:  

 

 
Flexibilitat de producte: 

La capacitat del sistema d’introduir nous productes o fer modificacions 
als productes existents. 

 
Flexibilitat de barreja: 

La capacitat d’un sistema d’alterar la seva combinació de productes 
(mantenint estable la producció global). 

 
Flexibilitat de volum: La capacitat d’un sistema de canviar el volum de producció global. 

 
Flexibilitat de lliurament: 

La capacitat d’un sistema per canviar els terminis (o seqüències) de 
lliurament previstos per a les comandes existents.  

 

Com major sigui la capacitat de flexibilització en cadascun d’aquests àmbits, major serà la capacitat per 
resistir a una situació de crisi o incidència. Hi ha doncs una relació directe entre aquesta flexibilitat i 
l’agilitat d’adaptació i la resiliència empresarial.  

El disseny de línies de muntatge plantejades per construir més d’un model de vehicle o component no 
és pas un plantejament nou al sector de l’automoció. Però la capacitat de canviar la producció d’un 
tipus de vehicle a un altre ara és vital per al supervivència de determinades factories, degut als canvis 
en les preferències dels consumidors i a les moltes incerteses dels mercats. I això només es pot 
aconseguir a través d’una coordinació acurada que comença amb els enginyers que dissenyen els 
vehicles i arriba fins a la construcció de les eines que s’utilitzen per soldar-los i muntar-los. L’ús de 
metodologies de gestió àgil fan més fàcil aquest procés.   

 

Diferències entre un model de fabricació Lean i un model de fabricació Agile en l’automoció 

 Lean Agile 

Focus logístic Eliminar desperdicis Clients i mercat 
Partenariats Llarg termini i estables Clústers fluids i dinàmics 
Elements de mesura Outputs, com productivitat i costos Mesura de capacitats i focus en la 

satisfacció del client 
Focus del procés Estandarització Autogestió i autonomia 
Planificació logística Estable, períodes fixes Resposta instantània 

 

 

 

 

4 Slack, N. (1987). The flexibility of manufacturing systems. International Journal of Operations & Production Management, 7(4), 
35-45. 
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Agilitat a la indústria de l’automoció 
 

L’automoció es caracteritza per tenir cicles de calendari molt estrictes, ja que cada model s’ha de lliurar 
en una data determinada, passi el que passi. Com es fa això compatible amb dinàmiques de gestió més 
àgils?  

Les empreses d’automoció planifiquen minuciosament la producció per tal de minimitzar els problemes 
amb els fluxos de subministrament. Els compradors no volen haver d’esperar molt de temps per 
aconseguir el seu cotxe. Per tant cal una planificació amb molta antelació. 

Però en els cotxes futurs, quan el software sigui l’element totalment dominant, si el desenvolupament 
d’aquest software es fa amb molta antelació, i amb una visió predictiva i d’enginyeria de processos, és 
probable que quedi obsolet quan arribi a mercat.  

Un cas d’èxit d’agilització al sector és el que SEAT ha protagonitzat de de 2019, quan va posar en marxa 
el Agile Center of Excellence. L’objectiu de la incorporació de l’agilitat a SEAT és la creació d’equips 
de col·laboració orientats a la generació de valor dins de l’àmbit de Sistemes d’Informació, però també 
a la resta de l’organització. El Center ofereix assessorament, orientació, i guia per a la implementació 
de pràctiques àgils, al mateix temps que vol crear un sentit de comunitat àgil en l’empresa, orientat 
sempre al focus i al propòsit.  

Stefan Waschk, cap del Centre d’Excel·lència Àgil de Volkswagen, apunta que és clau crear una 
mentalitat basada en la col·laboració i en la possibilitat d’experimentació, per mantenir la competitivitat. 
Essencialment, es tracta d’estar prou a prop del mercat per conèixer-ne els interessos i aprendre. I 
també proporcionar als equips autonomia i capacitat d’acció.    

Ja fa més de deu anys que el Grup Volkswagen va iniciar el camí per crear un flux àgil a tota 
l’organització mitjançant la creació de la seva comunitat Agile. Inicialment, la comunitat estava formada 
per un grup de persones que es reunien per debatre sobre com fomentar millor una organització àgil. 
Aquesta comunitat ha anat creixent fins a sumar unes 1.000 persones, amb 100-200 persones assistint 
a sessions àgils cada mes.  

El Grup és conscient que l’intercanvi de coneixement i informació sobre l’agilitat no només s’ha de 
transmetre internament. Els líders àgils de Volkswagen es reuneixen amb una xarxa de més de 30 
empreses, que els permet aprendre els uns dels altres i compartir fracassos i èxits. Aquesta coordinació 
del coneixement entre empreses està essent clau per evitar incidències d’alt cost, i per tant, genera de 
manera clara, una millor predisposició per a la resiliència. 

 

Lessons Learned in Being Big and Agile. Axel Rosenø. https://bit.ly/3eBjxF3. Octubre 2018  
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GRAU DE  
SANEJAMENT DE LES FINANCES 
 

Les empreses resilients davant una situació adversa, son aquelles que s’avancen als esdeveniments. Es 
preparen per a possibles recessions o crisis molt abans que aquestes es produeixin, prenent decisions 
financeres fins i tot atrevides en moments de normalitat. Això es va poder veure molt clar en la darrera 
crisi econòmica, on les empreses que millor van resistir, foren aquelles que van desprendre’s d’actius 
poc rendibles molt aviat i el seu rendiment en termes de creixement dels ingressos va disminuir durant 
els primers anys, abans que els dels seus companys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minimització d’actius poc rendibles 

 
Reducció de l’apalancament financer 

 
Anàlisi permanent i contenció de costos 

 
Sentit de la urgència financera 

 

 

El sector de l’automoció està incorporant, en 
alguns casos, tecnologia predictiva i 
d’Intel·ligència artificial per a la gestió de la 
tresoseria. Això permet per exemple preveure 
fluxos de caixa en temps real.  

Una altra mesura recomanable és la realització de 
proves d’estrès de liquiditat i limitar els canals de 
finançament insuficients. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Les empreses resilients, actuen diferent, amb major transparència i amb 
presa de decisions no només lligades als resultats comercials. Tenen una 

major supervisió del què passarà amb el compte de resultats i el seu balanç. 

Cindy Levy, senior partner de McKinsey&Company. Resilience and value: A CFO tool kit for withstanding shocks. 
Setembre de 2019. 
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RESILIÈNCIA AL SECTOR  
DE L’AUTOMOCIÓ 
 
 
 

LA SITUACIÓ DEL SECTOR A 2019 
 

 
Després de 10 anys continuats de creixement de la industria de l’automoció, el sector arriba a finals de 
la dècada havent d’afrontar una crisi enorme, que comença a percebre’s de manera clara el 2019, i que 
al 2020, es fa més profunda i dramàtica pels efectes de la pandèmia de la Covid-19.  

“ 

2019 es va experimentar un marcat descens de més del 5% en la producció mundial 
d’automòbils (fins als 91,8 milions de vehicles) i es posava fi a una dècada de creixement 

continu 

“ 

Si ens situem en un escenari pre-pandèmic, ens trobem que 
s’estan consolidant nous models de mobilitat i es perceben 
canvis que afectaran de manera clara la primera meitat de la 
dècada entrant (20-25). La conducció autònoma, la 
connectivitat, l’electrificació i la mobilitat compartida formen 
part ja dels plans estratègics de tots els fabricants d’automoció. 
Així per exemple, el 2019 es produeix un nou rècord de vendes 
de vehicles elèctrics (EV) a nivell mundial. I en paral·lel, als 
darrers temps, moltes ciutats s’han sumat a les polítiques de 
regulació de la mobilitat, promogudes principalment per raons 
mediambientals.  

Des del punt de vista financer però, els fabricants venen de 
passar moments durs i complicats al llarg del 2018 i 2019. Han 
hagut de fer front a diversos temporals: un increment de les 
despeses per adaptar-se i complir les regulacions d’emissions 
ambientals; tensions comercials a nivell mundial; i un 
alentiment de les vendes en mercats finals clau.  

Així doncs, s’entra al 2020 amb una percepció de riscos elevats 
per al sector. És cert que hi ha grans expectatives dipositades 
en les tecnologies i els models de negoci futurs, però al mateix 
temps es preveu que caldran molts esforços per resistir la crisi 
del sector i fer aquest canvi de model de negoci.  
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Vendes de cotxes a nivell mundial. Font: German Association of the Automotive Industry (VDA) 

 2019 2018 18/19% 

Europa (EU+EFTA) 15.805.800 15.624.500 1,2 

Rússia 1.759.500 1.800.600 -2,3 

USA 16.965.200 17.215.200 -1,4 

Japó 4.301.100 4.391.200 -2,1 

Brasil 2.665.600 2.475.400 7,7 

Índia 2.962.100 3.394.700 -12,7 

Xina 21.045.000 23.256.300 -9,5 

Combinat 65.504.300 68.157.900 -3,9 

 

 

L’IMPACTE DE LA COVID-19 
 

Enmig de la transformació del model del sector, 
irromp de manera inesperada una pandèmia amb 
efectes globals, i sense precedents en la història 
moderna. La pandèmia ha provocat una crisi sanitària 
que, al seu torn, ha derivat en la paralització de certs 
sectors econòmics, com el comerç, l'hostaleria i el 
turisme, provocant la caiguda de diversos indicadors 
econòmics que porten a una situació de recessió, al 
menys, el 2020, i que caldrà veure si s’allarga o no al 
2021. El FMI admet que hi ha una gran incertesa per 
a l’evolució de la situació, a causa de tots els factors 
econòmics i de salut pública implicats en la pandèmia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

“El mercat de l’automoció a 
l’Europa Occidental 

necessitarà 10 anys per 
arribar als nivells de 2019”. 

Ferdinand Dudenhoeffer. 
Director del Germany’s Center 
for Automotive Research. 
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20% 

 

de decrement de vendes 
al Febrer de 2020 

respecte el Febrer de 
2019, a nivell global 

 

80% 

de caiguda de vendes al 
Febrer de 2020 respecte 
el Febrer de 2019, a la 

Xina 

15% 

de previsió de caiguda 
en vendes a Europa i 
USA, fins a final d’any 

38,3% 

menys de vehicles 
venuts al 2020 a 
Espanya (dada a 
setembre 2020).  

 

 

Principals impactes al sector de l’automoció generats per la pandèmia de la Covid-19 
  

1. 
Limitacions en el subministrament de 

peces i components 

2. 
Tancament de fàbriques 

Els impactes inicials van començar al gener’20, 
amb l’aturada de la major part de la indústria 
xinesa en general, generant així una escassetat 
de peces i components que afectaven la 
indústria a nivell global. També a nivell legal i 
comercial es produïen restriccions (com p.e. el 
tancament de fronteres), que augmentaven 
aquesta escassetat. 

El subministrament limitat de peces i 
components i una estratègia productiva “just in 
time”, sumat a mesures de quarantena i/o 
reducció del personal operatiu, va conduir els 
OEM a tancar la producció.  

3. 
Disminució de la liquiditat i el 

finançament ordinari 

4. 
Disminució en les vendes 

La caiguda de la demanda va provocar una 
caiguda dels fluxos de caixa, però calia seguir 
pagant els passius, els salaris i el finançament a 
curt termini. Hi havia temor que s’esgotessin les 
reserves d’efectiu en pocs mesos. 

L’aplicació de mesures polítiques per tal de 
contenir el virus (tocs de queda, tancament 
fàbriques, oficines, concessionaris, etc.), la 
pèrdua de llocs de treball i el conseqüent 
increment de l’atur, així com la por a una 
recessió, van frenar les vendes no només al 
2020 sinó fins a una possible recuperació. 

  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estudi Consorci Interior 2021.job        Plana 29



CONSORCI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ    
 

-    32   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manca de liquiditat dels OEM i la disminució de la capitalització de mercat, probablement accelerarà 
la consolidació i les fusions empresarials. A més, es preveu que després de la crisi de la pandèmia, els 
canvis de comportament dels clients que hi ha hagut durant aquest període (canvis en les preferències 
de mobilitat, en les expectatives de compra online, etc.) romandran més enllà i es consolidaran.  

 

 

 

 

 

 

Catalunya 

“ 
L’automoció genera 

143.000 llocs de 
treball directes i 

indirectes a Catalunya 
i aporta més del 10% 

del PIB  
“ 

 A l’Abril de 2020, el sector a Catalunya acumulava el 8% dels 
expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) amb un 19% 
de persones afectades. I de manera especial, el sector de vehicles 
de motor, és el que acumulava més persones afectades (25,2%) tot 
i que, al tenir empreses grans, significava només un 2,3% dels 
expedients. Prèviament, i a les portes de la pandèmia, els dos grans 
OEM’s del país, es trobaven en situacions ben diferents: l’aposta 
del grup Wolkswagen per la fàbrica de Martorell semblava 

0
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Font: Impact on the Automotive Industry: Navigating the Human and Business Impact of COVID-19April 2020. Accenture 

Els fabricants d'automòbils s’han sumat a diverses iniciatives arreu del món 
per lluitar solidàriament contra els efectes de la pandèmia (des de la 

producció de màquines respiratòries fins a la facilitació del transport de 
serveis d'emergència i mèdics). 

Estudi Consorci Interior 2021.job        Plana 30



CONSORCI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ    
 

-    33   - 

garantida, mentre que la continuïtat de Nissan a la Zona Franca 
estava en entredit (més tard, al llarg del 2020 es confirmaria el seu 
tancament). 

 

 

Llistat expedients temporals d’ocupació segons dades del CIAC (Clúster d’Automoció de Catalunya) a 
setembre de 2020. 

Empresa Causa o motiu 
Treballadors afectats 

per expedients 
temporals d’ocupació 

Municipi o zona d’influència 

Nissan 
Cessament 

activitat 
3.000 (100%) 

Zona franca, Montcada i Reixac i 
Sant Andreu de la barca 

Renault Força major 
11.650 (100% exc 

300) 
Espanya 

Seat -- 14.812 Catalunya 

Ford -- 7.400 Almusafes (València) 

 -- 2.500 Parc Juan Carlos I (València) 

Mercedes-Benz Força major 4.900 Vitòria 

Grupo Antolín 
Causes 

productives 
1.400 Espanya 

Euromaster -- 750 Espanya 

Valeo Iluminación -- 
11000 (8.000 directes 

+ 3.000 indirectes) 
 

Ficosa Força major 1.400 Viladecavalls  

Adient -- 1.204 
Abrera, Pedrola (Zaragoza) y 

Mojados (Valladolid) 

PSA -- 12.000 (100% aprox.) Espanya 

Lear Corporation -- 1.100 Valls, Martorell i zona franca 

Denso 
Cessament 
producció 

810 (90%) Sant Fruitós del Bages 

Xarxa concessionaris -- 15.100 Espanya 
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ÍNDEX DE DISRUPCIÓ DE LA FABRICACIÓ 
D’AUTOMÒBILS (AMD)  
 

Amb el major o menor grau d’enduriment de les mesures restrictives que apliquen els diferents governs 
arreu del mon per combatre la pandèmia de la Covid-19, la interrupció empresarial dels fabricants OEM 
i els seus proveïdors també augmenta o disminueix a nivell mundial. Per tal de mesurar aquest nivell 
d’interrupció, s’ha elaborat un índex dinàmic (COVID-19 Automotive Manufacturing Disruption o AMD)5, 
que permet comprendre com afecten les mesures de bloqueig a la fabricació d’automòbils.  

L’índex AMD assigna un nivell de gravetat i una avaluació de l’abast territorial de les mesures associades 
a cada factor per als cinc principals factors considerats a l'índex.  

 

 
Mesures considerades en 

l’índex AMD 
 Nivell de severitat  Abast geogràfic 

 
Tancament llocs de treball     

 
Tancament escoles  - Sense mesures  - Locals 

 
Restriccions al transport 
públic  

- Recomanades 
/Aconsellades  

- Generalitzades 

 
Restriccions als moviments 
d’àmbit local 

 - Obligatòries   

 
Restriccions als moviments 
d’àmbit internacional 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 AutoTechInsight d’IHS Markit és una plataforma d’intel·ligència empresarial que proporciona accés a gran quantitat 
d’informació sobre el sector de l’automoció.  

OEM

Sense disrupció Disrupció molt baixa

Disrupció baixa Disrupció mitja

Disrupció alta Disrupció molt alta

47,3 

Proveïdors

Sense disrupció Disrupció molt baixa

Disrupció baixa Disrupció mitja

Disrupció alta Disrupció molt alta

48,6 
Actualitzat a 

1/03/21 
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Cada factor té un pes diferent per reflectir la seva rellevància relativa per a les operacions de fabricació 
d'automòbils. L’índex calculat es pondera en comparació amb els ingressos del proveïdor, mesurats per 
les previsions de consum de components i les previsions de producció.  

Veiem que actualment els nivells d’activitat s’han anat normalitzant molt lentament, o es troben en 
vies de normalització, i l’índex en el moment de tancament d’aquesta guia ens indica un nivell baix de 
disrupció al sector.  

 

GRAU DE RESILIÈNCIA DEL SECTOR A 
CATALUNYA 
 

Per tal de poder diagnosticar la capacitat de resiliència del sector de l’automoció a Catalunya, s’ha dut 
a terme una enquesta a les empreses que conformen la cadena de valor de la fabricació de vehicles de 
motor, agrupades en el clúster CIAC. L’enquesta s’ha estructurat d’acord amb el factor 1/R de mesura 
de la resiliència, i permet disposar d’una fotografia aproximada de la preparació del sector davant 
disrupcions del negoci. En cap cas es tracta de resultats precisos, ja que són fruit de la resposta de 
persones individuals pertanyents a diferents departaments i nivells jeràrquics de diferents 
organitzacions, i amb coneixements desiguals. Si que son però, dades orientatives que marquen 
tendència.   

 
 

 
Sobre la gestió de la Continuïtat de Negoci (BCM) 

 

 

   

 

R1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Disposa d’una persona 
responsable d’aquest àmbit i/o un 
sistema de gestió de la continuïtat 

de negoci (BCMS o BCP)

Disposa de la implementació i/o 
certificació d’una ISO vinculada a 

la continuïtat de negoci

Disposa de la implementació i/o 
certificació d’una ISO vinculada a 

la gestió dels riscos

No ha implementat cap
sistemàtica de gestió de la

continuïtat del negoci

Implementació d'alguna sistemàtica de gestió 
de la continuïtat de negoci

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Mecanismes de diversificació

Mecanismes de rèplica

Mecanismes de Stand-by

Mecanismes post-incidència

No disposa de cap d'aquests
mecanismes

La vostra organització disposa d’algun dels 
següents mecanismes per garantir la 

continuïtat del negoci davant d’una disrupció?

Estudi Consorci Interior 2021.job        Plana 33



CONSORCI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ    
 

-    36   - 

Recordem que per gestió de la continuïtat de negoci, s’entén el procés holístic que identifica les 
potencials amenaces d’una organització i l’impacte que poden generar al negoci, si es concreten, i 
preveu el marc de treball per la resposta efectiva6. 

Una quarta part de les empreses enquestades afirmen no haver implementat cap sistema de gestió de 
la continuïtat de negoci. La resta afirma gestionar d’una manera o altra els riscos a l’organització. Veiem 
que hi ha una major tendència a l’avaluació i minimització de riscos, que nos pas a la gestió de la 
continuïtat davant una crisi (només el 16% tenen implementat un sistema de gestió de la BC) 

Davant el qüestionament de disposar de solucions de continuïtat de negoci (que permetin dissenyar 
una estratègia efectiva per fer front a una disrupció), el 42% d’empreses afirma no tenir activa cap 
mesura de les citades, o només activar-les un cop s’ha produït la incidència. I les empreses que si que 
disposen d’algun mecanisme, solen haver-ne desplegat més d’un. 

 

   

 

 

Hi ha altres mecanismes que es poden activar de manera reactiva davant d’una incidència, com a 
resposta a la mateixa, i sobretot, com a mecanisme de futur. Una de les més evidents i que el 87% de 
les empreses han activat davant la crisi de la Covid-19, ha estat el treball remot (teletreball) de part o 
de la totalitat de la plantilla. Hi ha hagut una recomanació clara en aquest sentit per part de les autoritats 
públiques i també una consciència col·lectiva de la necessitat d’espaiar els contactes socials. Aquí la 
majoria d’empreses han actuat amb celeritat.  

En contraposició a aquesta percentatge tan elevat i a la velocitat en com s’ha adoptat el teletreball, 
sembla no haver-hi hagut, per part de les empreses, una reacció més decidida per enfortir la resiliència 
de l’organització davant la situació que s’estava produïnt. Així trobem que és residual la cerca de 
proveïdors alternatius, l’establiment de nous SLA’s amb els mateixos, o fins i tot, l’activació de sistemes 
d’assegurança.   

 

 

6 Segons definició de la ISO 22301:2012. 

0% 20% 40% 60% 80%100%

Treball remot en part o en la
totalitat de la plantilla.

Assegurances

SLA (Service Level Agreement)
amb la cadena de proveïdors.

Proveïdors alternatius als
habituals.

No ha activitat cap mecanisme

La vostra organització davant la pandèmia de 
la Covid-19, ha activitat alguns dels següents 

mecanismes per garantir la continuïtat del 
negoci?

24%

7%

52%

17%

La vostra organització disposa d’algun tipus 
d’estructura de resposta davant d’una incidència? 

(governança, control i comunicació).

Només al departament de Sistemes 
d’Informació (IT)

A un departament concret / una
línia de productes o serveis
concrets / un emplaçament concret

A tota l’organització.

No disposa d'estructures de
resposta
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Un altre element clau en la preparació de les organitzacions per a fer front a incidències o crisis, és el 
disposar d’estructures de resposta, enteses com el comandament, el control i la comunicació que ha de 
permetre minimitzar l’impacte de la disrupció. Sovint aquestes estructures estan vinculades només als 
departaments de sistemes d’informació. En el cas del sector de l’automoció, veiem que el 24% de les 
empreses confirmen aquest supòsit. I el 52% d’empreses afirmen disposar-ne per a tota l’organització, 
percentatge molt alt tenint en compte la complexitat i el cost de disposar de mecanismes que cobreixin 
tota l’empresa. Hi pot haver en aquesta resposta un cert desconeixement de l’abast d’aquests 
mecanismes de resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És molt important, sobretot en entorns on els 
riscos i amenaces són elevats, prendre mesures 
per reduir la possible incidència d’aquests riscos, i 
actuar de manera prèvia a que es produeixin. Un 
82% dels enquestats afirma que la seva 
organització pren accions en aquest sentit. Aquest 
resultat mostra una certa consciència dels riscos i 
les amenaces al sector, més sobretot en un 
moment de pandèmia global. Hi ha doncs, una 
predisposició al sector per a la gestió de la 
resiliència.  
 
 

0% 20% 40% 60% 80%

A tota l’organització.

A operacions.

A la cadena de
subministrament.

Només a nivell de Sistemes 
d’Informació (IT)

No pren mesures en aquest
sentit

La vostra organització pren mesures per la 
mitigació d’amenaces i riscos d’incidents i 

disrupcions?
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Sobre el grau de digitalització (transformació 
digital) 

   

 

Des del punt de vista de la transformació digital, les respostes del sector reflecteixen en general els 
canvis que han fet les empreses, amb la integració de tecnologies per millora de procés i també per tal 
d’aportar més valor als clients i als consumidors finals. És destacable que gairebé el 80% de les empreses 
afirma que té un model de negoci apalancat amb tecnologia. I també amb el mateix percentatge, hi ha 
un reconeixement de la importància de la transformació digital per part de les direccions i els líders 
d’aquestes empreses. Això es tradueix en la incorporació en l’estratègia del concepte de digitalització 
i/o indústria 4.0 (en més del 60% de les empreses), i en la identificació de les dades com un actiu clau 
en les organitzacions.   

On sembla haver-hi una certa debilitat és en la percepció que té el mercat del grau de digitalització dels 
negocis. Només el 30% afirmen ésser percebudes com a líders digitals del sector.  

 

 

 

R2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La Direcció reconeix la
importància de la digitalització i

està dirigint el procés de…

L'empresa disposa d'una visió i
una estratègia clara cap a la
digitalització / Indústria 4.0

El model de negoci de l'empresa
integra elements tecnològics que

afegeixen valor als clients

S'ha qualificat / format als equips
en l'àmbit de la digitalització /

Indústria 4.0

Hi ha un equip dedicat que està
focalitzat en projectes de

transformació digital / Indústria…

La Dada és percebuda com un
actiu crucial dins de l'empresa

Hi ha una estratègia d'integració
horitzontal amb els clients

L'empresa és percebuda com un
líder digital en el mercat

Ns/Nc No Si
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Sobre la flexibilitat operativa 

 

En aquest bloc s’ha preguntat a les empreses del sector, aspectes relacionats amb l’ús de metodologies 
àgils per la gestió de projectes i sobre l’organització interna i la facilitat de transmissió de coneixement, 
així com la predisposició a gestionar entorns canviants.  

 

   
   

 

 

De les respostes obtingudes, el 63% de les empreses afirmen emprar algun tipus de metodologia àgil 
alhora d’afrontar projectes de desenvolupament de nous productes i/o serveis, o alhora d’afrontar 
projectes de canvi intern. La majoria d’empreses (53%) utilitza enginyeria de processos i una gestió 
predictiva dels mateixos. Això és lògic en entorns industrials, on el procés és la base de les operacions 
productives.  

Jeràrquicament la majoria d’empreses (58%) tenen una estructura que afavoreix la transmissió 
d’informació i agilitza la presa de decisions.  

 

R3 

34%

53%

13%

Quina metodologia empra la 
vostra organització en general 

per la gestió de projectes?

Enginyeria concurrent / Gestió evolutiva

Enginyeria de processos / Gestió predictiva

Ns/Nc

37%

63%

La vostra organització ha 
implementat algun projecte 

amb metodologies Agile?

No Si

7%

35%
58%

Com s’estructura 
jeràrquicament la vostra 

organització?

Es disposa de més de 7 nivells jeràrquics

Es disposa d’entre 5 i 7 nivells jeràrquics

Es disposa de menys de 5 nivells
jeràrquics
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Hi ha una part important de les empreses enquestades, més del 30%, que no han treballat, o 
desconeixen si ho han fet, l’adaptació als canvis. Coincideix amb el percentatge d’empreses que no 
reconeixen que la informació flueix de manera eficaç internament. En positiu, tenim que el 68% de les 
organitzacions asseguren que la informació i el coneixement es transmet eficaçment, probablement 
facilitat per aquestes estructures amb pocs nivell jeràrquics. I també és destacable que gairebé el 70% 
de les empreses han dut a terme accions a nivell transversal per una millor gestió dels canvis.  

 

 
 

 
Sobre el sanejament financer 

 

El sector industrial tradicionalment ha posat 
els seus esforços en l’eficiència operativa, a 
través de la tecnologia i de l’ajustament de 
costos. La resposta per part de les empreses 
del sector davant les mesures preses davant 
la Covid, van justament en aquesta línia. El 
68% de les empreses ha intentat millorar els 
costos operatius, com a reacció a la situació 
actual.  
Una part important (21%) de les empreses 
que han estat proactives amb costos, també 
han pres altres mesures de sanejament.    

 

 

 

R4 

16%

68%

16%

Com s’estructura 
departamentalment la vostra 

organització?

En general respon al concepte de “silos” i és una 
estructura molt verticalitzada, per les necessitats 
del negoci.
En general la informació flueix de manera eficaç
entre departaments o àrees.

Ns/Nc

19%

23%
44%

14%

Hi ha hagut alguna acció interna 
els darrers anys per treballar la 

gestió i adaptació al canvi?

No, no s’han fet accions per treballar 
l’adaptació als canvis.
Si, a nivell directiu i/o càrrecs intermedis.

Si, a nivell de tota l’organització.

Ns/Nc

0% 20% 40% 60% 80%

Eliminació/substitució d’actius poc 
rendibles.

Ajust dels costos operatius.

Minorització del grau 
d’apalancament financer.

Ns/Nc

Des del punt de vista financer la vostra 
organització ha pres alguna de les següents 

mesures des de gener de 2019 i fins a març de 
2020 (període previ a la pandèmia de la Covid)
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Un 44% de les empreses afirmen observar els riscos i les amenaces des del punt de vista financer, i el 
60% afirma que les decisions a nivell financer es centralitza i es pren amb certa rapidesa, fet que pot 
minimitzar l’impacte de les amenaces. Es tracta d’un posicionament òptim de millora de la resiliència 
financera i organitzacional. Hi ha un percentatge elevat de desconeixement de la resposta, 
probablement degut al tipus de persona i perfil que ha respost a l’enquesta, normalment no vinculat a 
la part de finances, sinó més vinculat a operacions o a cadena de subministrament.  

Un cop avaluades les respostes, i tenint en compte que la majoria de respostes corresponen a empreses 
mitjanes i/o grans del sector, se n’obtenen els següents resultats. 

 

 

44%

15%

41%

La Direcció Financera de la vostra organització 
disposa de la pràctica i els mecanismes adequats 

per l’observació dels riscos i amenaces del sector i 
de l’entorn?

Si

No

Ns/Nc

60%

2%

38%

La presa de decisions financeres es fa de manera 
àgil amb centralització de tota la informació i la 

seva translació operativa és relativament 
immediata?

Si

No

Ns/Nc
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Sobre la gestió de la Continuïtat de Negoci 

(BCM) 

3,4 

 
Sobre el grau de digitalització 

 

3,4 

 

 

 

 

 

  

 
Sobre la flexibilitat operativa 

3,2 

 
Sobre el sanejament financer 

3,3 

Gestió de
projectes

Ús
metodologie

s Agile

Nivells
jeràrquics

Estructura

Gestió del
canvi

Mesures
reactives

Observació
riscos i

amenaces

Presa de
decisions

R1 R2 

R3 R4 

Sistemàtica de
gestió de la BC

Implementació
proactiva de

mecanismes de
BC

Implementació
reactiva de

mecanismes de
BC

Estructures de
resposta

Mitigació de
riscos i

amenaces

Lideratge
digital

Integració
horitzontal

Valor de la
dada

Equip dedicat

Formació

Model de
negoci digital

Estratègia

Impuls
Direcció
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Estem a un terme mig de tots els factors analitzats. Això ens porta a un nivell de resiliència d’entre el 
65% i el 70%, segons el factor 1/R.  

 Valor BCM 
Grau de 

digitalització 
Flexibilitat 
operativa 

Finances 
sanejades 

Molt baix 
 

    

Baix 
 

    

Mig 
 

3,4 3,4 3,2 3,3 

Alt 
 

    

Molt alt 
 

    

 

En cap cas es tracta d’un valor absolut, sinó d’una diagnosi aproximada i que es basa amb les respostes 
de 62 empreses que han participat en l’enquesta.  

 

Consideracions sobre el resultat 

 El grau de resiliència empresarial del sector de l’automoció a Catalunya es troba a un nivell 
intermig. Cal tenir en compte que les grans empreses són les que principalment disposen 
de mecanismes de resiliència, mentre que les pimes els costa més dotar-se d’aquests 
instruments o prendre mesures de gestió del risc i de la continuïtat. Més del 60% de les 
empreses que han respost l’enquesta es poden considerar grans o mitjanes-grans. I són 
aquestes on les respostes han estat més favorables a la gestió de la resiliència.  
 
És molt important assegurar la resiliència de la petita i mitjana empresa, que és al 
mateix temps la que té una major exposició davant una disrupció.  

 La reacció ràpida de les empreses davant la crisi de la Covid-19, en especial en 
mecanismes d’activació del teletreball, ha generat, d’una banda, una major conscienciació 
sobre la resiliència, però al mateix temps, una certa sensació de falsa cobertura. El 
teletreball és una eina de resiliència, però en cap cas és la única. De les respostes 
obtingudes, s’observa que no s’han activitat altres mecanismes, com revisió dels SLA’s, o 
cerca de proveïdors alternatius.  
 
Es fa necessari treballar en la sistematització de la resiliència en les organitzacions, 
més enllà de la crisi actual.  

 S’observa una certa desconnexió entre la gestió de la resiliència a nivell operatiu i a nivell 
financer (entre un 20 i un 30% dels enquestats no han sabut donar resposta sobre la gestió 
financera de la resiliència). Això es deu a que tradicionalment la gestió del risc financer 
només s’ha orientat a la protecció dels actius financers, i no a la continuïtat de negoci.  
 
Cal una orientació financera vers la resiliència empresarial i dotar les organitzacions 
dels mitjans per assegurar una continuïtat del negoci en cas de disrupció 

1 

2 

3 

4 

5 
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ALTRES CONSIDERACIONS SOBRE LA 
RESILIÈNCIA DE L’AUTOMOCIÓ 
 

Ja s’ha vist al llarg d’aquesta guia, els impactes de la pandèmia sobre l’automoció. Ara, i després de les 
interrupcions inicials (que han afectat als subministraments i conseqüentment a la fabricació), s’espera 
que hi hagi un cert xoc de la demanda amb un calendari de recuperació incert en el temps.  

 

 

 

 

 

Accions orientades a la millora de la resiliència dels OEM7 en el moment de la pandèmia, però també en 
el futur immediat, i a mig termini 

 
 Resposta immediata Canvi de paradigma Nova normalitat 

 

Des d’una visió 
transversal 

Establir un sistema de control per coordinar i 
permetre respostes ràpides i cross-funcionals.  

 

 

Des de la visió de 
cadena de 
subministrament 

Mobilitzar un sistema de control per orquestrar les operacions de la cadena de 
subministrament  
 Establir estratègies de mitigació del risc 
  Redissenyar la xarxa per 

augmentar la resiliència 

 

Des de la visió de 
fabricació 

Incrementar les mesures 
de seguretat  

  

 Preparar protocols de xoc davant d'emergències 
  Implementar IoT a fàbrica 

 

Des de la visió 
financera 

Establir un mode de crisi de finançament ordinari 
per controlar els fluxos de caixa negatius  

 

 Establir proves d’estrès de liquiditat regularment 
  Implementar IA a tresoreria 

 

Des de la vessant 
de vendes de 
vehicles 

Interacció continuada amb els clients 
Activar processos en 
remot per continuar les 
operacions 

  

 Integrar el customer journey online i offline, inclosa la 
recollida i el lliurament 

  Implementar un sistema 
directe de vendes 

 

 

7 Impact on the Automotive Industry: Navigating the Human and Business Impact of COVID-19. Accenture. April 2020. 

Els fabricants OEM haurien de desenvolupar mesures concretes per afrontar 
ara les interrupcions, reforçar les operacions per augmentar la resistència 

futura i preparar-se per a la “nova normalitat” 

Impact on the Automotive Industry: Navigating the Human and Business Impact of COVID-19. Accenture. April 2020.  
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SEAT i la torre de control  
 

En els darrers anys, i molt abans de la crisi de la Covid-19, SEAT ha estat 
implementant una àmplia gamma de tecnologies logístiques i de supply-chain a 
la planta de Martorell, per un millor control, planificació i manipulació de peces 
i materials de la seva cadena de subministrament. 

Tots aquests sistemes han ajudat a aquest OEM a ser capaç de reiniciar la 
producció amb celeritat i evitar una aturada conseqüència de l’escassetat de 
material. 

Un dels desenvolupaments més recents a Martorell és una torre de control de 
la cadena de subministrament, per gestionar la ubicació en temps real de més 
de 16 milions de peces instal·lades cada dia (quan la planta té la màxima 
capacitat de producció).  La torre de control ha jugat un important paper en la 
gestió d’inventaris durant la crisi causada per la pandèmia. 

Una característica clau d’aquesta torre de control és una videowall dividit en 
diferents pantalles que mostren números, gràfics i mapes actualitzats 
constantment, amb itineraris i codis que corresponen al material i al flux de 
subministrament a la planta. Una aplicació controla la ubicació exacta de cada 
peça o component i la vincula amb les necessitats de producció.  

Instal·lat a l’octubre del 2019, és la primera vegada que Seat disposa 
d’informació en temps real sobre el flux de material, les alertes d’operacions de 
trànsit i el consum de material de producció. Les dades resultants constitueixen 
la base per a eines de predicció per al resolució d’incidents abans que es 
produeixin. 

 

Setting the scope for recovery and resilience at Seat. Marcus Williams. www.automotivelogistics.media. 
Setembre de 2020 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS  
PER LA RESILIÈNCIA 
 
 
 

Un element clau per a fer de les empreses organitzacions més resilients, és disposar de persones i equips 
que incorporin competències professionals que s’orientin cap a aquesta millora de resiliència, tan a 
nivell personal com a nivell col·lectiu. 

 

 

 

 

 

Des del punt de vista de competències personals vinculades a la resiliència en un entorn professional, 
varis experts coincideixen a destacar les següents: 

 

Sentit de propòsit 
 

Trobar un sentit del propòsit juga un paper important en el restabliment o 
recuperació davant d’una situació d’incidència o crisi. 

Autoconfiança 
 

Creure en les pròpies habilitats i tenir confiança en les pròpies capacitats per 
fer front a una crisi i saber donar-hi resposta. És clau per a la recuperació 
d’esdeveniments difícils. 

Desenvolupar una 
xarxa social forta  

Disposar d’un entorn de confiança. Tenir persones solidàries al voltant actua 
com un factor protector durant els moments de crisi. Permet compartir 
sentiments, rebre assistència, rebre comentaris positius i trobar possibles 
solucions als problemes. 

Predisposició al 
canvi  

La flexibilitat és una part essencial de la resiliència. Aprendre a ser més 
adaptables, permet estar millor equipat per respondre davant d’una crisi. És  
predisposar-se a entendre les crisis com a oportunitats. 

Resolució de 
problemes  

Ser capaç d’experimentar amb diferents estratègies i enfocar els problemes de 
manera lògica. Això permet estar millor preparats per afrontar desafiaments. 

Establiment 
d’objectius  

Les situacions de crisi són descoratjadores. Però les persones resilients són 
capaces de veure aquestes situacions d’una manera realista i establir objectius 
raonables per fer-hi front. 

Ésser conscients dels riscos i contribuir a la seva minimització, i ser capaços 
d’actuar en situacions de crisi, sota pressió, per donar resposta a la incidència 

i abordar una continuïtat dels serveis. Són exemples de competències i/o 
actituds que cal treballar en el marc d’una organització resilient. 
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Proactivitat 
 

Esperar que un problema desaparegui tot sol, prolonga la crisi. Treballar 
activament en solucions ajuda a tenir més control i focalitzar-se en els 
objectius de recuperació. 

Auto-
aprenentatge 
continu  

La capacitació continuada dota d’eines i recursos, amplia la capacitat de les 
persones, i facilita la resolució de les crisis, a partir de visions més complertes, 
plurals i capaces. 

 

El BCI (Business Continuity Institute) ha elaborat un mapa competencial que defineix els estàndards 
professionals que calen per ser eficaç en situacions de demanda de continuïtat del negoci. És una eina 
per ajudar a desenvolupar la capacitat de resiliència a través de la planificació i el desenvolupament del 
equips. Aquest marc de competències conté 12 competències rellevants per a la gestió de la continuïtat 
del negoci i la resiliència, que es divideixen en dos grans grups: 

 

BCI Competency Framework. Setembre 2020 

Les competències de lideratge i gestió Les competències de pràctica professional 

Comportaments i punts forts pels líders i managers 
que han de gestionar situacions complexes i fer front 

a disrupcions de negoci i garantiment de la 
continuïtat del mateix  

Habilitats necessàries per a les sis pràctiques 
professionals en el cicle de vida de la gestió de la 

continuïtat del negoci 

1 
Lideratge 

2 
Treball amb equip 

(working with others) 

1 
Gestió de política i 

programa 

2 
Capacitat d’integració 

(Embedding) 

3 
Pensament i innovació 

(Thinking and innovating) 

4 
Visió sistèmica (Business 
continuity environament) 

3 
Capacitat analítica 

(Analysis) 

4 
Capacitat de disseny 

5 
Visió organitzacional (Organizational environament) 

5 
Capacitat de validació 

6 
Capacitat 

d’implementació 

 

 

En aquesta guia, s’ha vinculat el model competencial del BCI amb el model competencial desenvolupat 
per al CFPA en relació als professionals del sector de l’automoció.  
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Model competencial per als treballadors de la Indústria 4.0 de l’estudi “Competències i necessitats 
formatives del sector de l’automoció a Catalunya” publicat pel Consorci de Formació Professional 

d’Automoció. 2019. 
 

Presa de decisions 
 

Competència orientada a l'anàlisi d'un problema en el qual cal triar entre 
diverses alternatives per tal de maximitzar el valor esperat com a resultat 
de l’acció. 

Treball en equips 
multidisciplinars  

Sincera voluntat de treballar amb els altres, de formar part d'un equip, de 
treballar conjuntament, en contra de la idea de treballar separadament o 
de formacompetitiva.  

Fonaments de les 
TIC  

Disposar de les bases necessàries per ser capaç d’interactuar a través de 
tecnologies àmpliament esteses.  

Comprensió 
tecnològica  

Entendre com funcionen les tecnologies més novedoses i sobretot, com 
treure’n partit i aprofitar-les per als objectius propis d’un lloc de treball, 
d’una posició determinada o d’uns objectius empresarials.  

Resolució de 
problemes  

Capacitat per identificar i valorar les situacions i problemes, separant i 
organitzant les seves parts integrants, i reflexionar sobre elles d'una 
forma lògica i sistemàtica. Cada cop més, els problemes esdevenen més 
complexos, i per tant, les seves solucions també. Cal doncs ser capaç 
d’entendre els problemes globalment dins de l’organització. Capacitat analítica 

 

Autoaprenentatge 
continu  

Ser responsable de la pròpia formació i de la forma amb la qual 
s’adquireixen aquests coneixements. Comprometre’s en l’atenció a 
l’entorn, al mercat i a les noves tendències, en la cerca de coneixements 
que son necessaris per lestasques que es duen a terme.  

Creativitat i 
innovació  

Capacitat per generar idees i solucions novedoses i útils als desafiaments 
i problemes quotidians. Aporta i troba formes noves i eficaces per 
resoldre situacions o problemes emergents. 
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Sumant el model del CFPA, les competències personals i les competències de lideratge del BCI, 
disposem d’una perfil competencial aproximat del què ha de ser un mànager en un entorn professional 
amb major resiliència.  

 

Competències model 
CFPA professionals 

automoció 

Competències de  
resiliència personal en 
entorns professionals 

Competències de 
lideratge i gestió de la 

resiliència (BCI 
Framework) 

Perfil competencial  
professional resilient en 

l’automoció 

Presa de decisions Establiment d’objectius Lideratge 
- Lideratge, presa de decisions i 

fixació d’objectius 

Treball en equips 
multidisciplinars Visió sistèmica Treball amb equip 

- Treball en equip i establiment 
de xarxes 

Fonaments de les TIC   - Fonaments de les TIC 

Comprensió tecnològica   - Comprensió tecnològica 

Resolució de problemes Resolució de problemes Pensament i innovació 
- Resolució de problemes 

Capacitat analítica   
- Capacitat analítica 

Autoaprenentatge 
continu 

Autoaprenentatge 
continu 

 
- Autoaprenentatge continu 

Creativitat i innovació  Pensament i innovació 
- Creativitat i innovació 

 Sentit de propòsit Visió organitzacional 
- Visió organitzacional i sentit de 

propòsit 

 Autoconfiança  - Autoconfiança 

 Predisposició al canvi  - Predisposició al canvi 

 Proactivitat  - Proactivitat 

  Visió sistèmica - Visió sistèmica 

 

Un dels objectius del Consorci de Formació Professional d’Automoció, és la detecció de necessitats 
formatives i capacitives a nivell competencial, així com impulsar processos de millora d’aquestes 
competències. En aquest sentit, la incorporació de les competències vinculades a la resiliència en el 
mapa competencial del sector és una mesura que permet reforçar el teixit empresarial automobilístic i 
orientar els plans de formació futurs del sector.   
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