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Diana de tendències tecnològiques

DIGITAL

o Realitat virtual i 

realitat augmentada

o Intel·ligència artificial

o Internet de les Coses

o DLT i blockchain

o Impressió 3D

o Nanotecnologia i nous 

materials

o Robòtica

o Ciències quàntiques i 

fotònica

FÍSIC

o Neurociència

o Disseny avançat de 

medicaments

o Ciències òmiques

o Biotecnologia i biologia 

sintètica

BIOLÒGIC

o Big data

o Connectivitat – 5G

o Ciberseguretat

TRANSVERSALS

HIBRIDACIÓ DE 
TECNOLOGIES

o Drons

o Vehicle connectat

o New Space

Aquest estudi forma part d’una col·lecció d’informes sobre

les diferents tecnologies disruptives detectades a la Diana

de Tendències Tecnològiques d’ACCIÓ (2018), que es

preveu que tindran un gran impacte sobre la societat i el

teixit productiu català durant els pròxims anys.

En blau, informes publicats

a data de l’1 de març del

2020. En vermell, pendents

de publicació.
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1. La robòtica. Importància per a 

la indústria i usos principals



Març 2020 | 6La robòtica a Catalunya | Informe tecnològic

Definició

Font: Ramos, Elcacho

La robòtica és la branca de l’enginyeria que s’encarrega de la concepció, el disseny, la fabricació i

l'operació dels robots, entenent per robot aquells dispositius o mecanismes articulats que

desenvolupen moviments o funcions automàtiques seguint instruccions externes o unes regles que els han

estat incorporades.

La robòtica és un camp multidisciplinari que se solapa amb l’electrònica, les ciències computacionals, la

intel·ligència artificial, la mecatrònica, la nanotecnologia i la bioenginyeria.

Si bé la idea de la creació de màquines que

operessin automàticament va ser concebuda

des de l’Antiguitat clàssica, el

desenvolupament substancial d’aquest camp

no es va donar fins al segle XX.

Avui dia, la robòtica és una disciplina amb un

important creixement que ja està implantat en

moltes indústries. A més, s’espera que

segueixi avançant, atès que s’espera que

sigui una peça clau en la transició cap a la

Indústria 4.0.
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Classificació dels robots

Font: SmartCatalonia

D’acord amb les definicions de robots segons la seva aplicació o ús, en general es poden classificar els 

robots de la següent manera:

Robots industrials. Són els que 

s’utilitzen en l’automatització de 

processos industrials. Alhora, 

aquí s’hi engloben diferents tipus 

de robots: articulats, cartesians, 

cilíndrics, deltes, etc.

Vehicles autònoms. Tenen un gran 

ventall d’aplicacions i es classifiquen 

en terrestres (com ara cotxes) i aeris 

(drons). També destaquen els AGV 

(automated guided vehicles), vehicles 

sense conductor per a entorns 

industrials, capaços de transportar 

components de manera automàtica.

Robots humanoides. Són robots 

dissenyats per a assimilar el cos i 

els moviments d’un ésser humà. El 

seu disseny pot tenir finalitats 

funcionals o experimentals. En 

aquest camp destaca Sophia, 

desenvolupat per la companyia 

Hanson Robotics.

Robots d’ús particular. En 

aquesta categoria s’agrupen els 

robots dedicats a activitats no 

productives i pensats per al 

consum general en l’àmbit 

domèstic o educatiu.
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Transversalitat

Convergència 
amb altres 

tecnologies

Augment de la 
productivitat

Increment de la 
seguretat dels 
treballadors

Innovació i 
Oportunitat de 

Negoci

La robòtica és una tecnologia transversal i les seves

aplicacions, tant les actuals com les futures, abasten

un ampli ventall de sectors com ara la indústria, la

medicina, l’exploració espacial, l’educació o serveis

assistencials. També pot ajudar a desenvolupar nous

models de negoci.

Nous àmbits de recerca i tecnologies com

d’Intel·ligència artificial, el 5G, la internet de

les coses, nous materials i tecnologies de

sensors s’han unit a la robòtica per a crear

robots autònoms avançats amb més

possibilitats d’aplicacions.

La robòtica pot contribuir a l’automatització i la innovació de molts processos, tant de l’àmbit

industrial com d’altres, i crear noves oportunitats i models de negoci. A més, la seva

aplicació garanteix major i millor control dels processos productius, paral·lelament amb

entorns més flexibles i adaptables.

La sofisticació dels robots i la

integració amb altres tecnologies

poden promoure nous models de

negoci o aplicacions en sectors més

llunyans de la indústria i incorporar

aspectes socials i col·laboratius.

Importància de la robòtica per a la indústria

Font: elaboració pròpia

L’aplicació de robots en el procés

productiu redueix l’esforç humà,

al temps que millora les

condicions de seguretat.

Importància de la 

robòtica per a la 

indústria
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2. El mercat mundial de la robòtica
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Mercat mundial: dades actuals i prospectives 

Font:World Robotics 2019

El pes més important d’aquest mercat és la robòtica industrial, que l’any 2018 va assolir els 16.500 milions

anuals.

S'estima que la facturació global de les indústries de la robòtica va assolir l’any 2018 els 22.000 milions

d’euros, i es calcula que sobrepassarà els 50.000 milions l’any 2020.

A més, algunes estimacions calculen que el sector 

experimentarà un creixement anual del 12% entre el 

2020 i el 2022. A la gràfica següent s’observa el 

creixement del nombre de robots industrials entre el 

2013 i el 2018, així com la previsió de creixement fins 

l’any 2022 (en milions d’unitats):

Això no obstant, també s’espera que en els 

propers anys es produeixi un canvi de pes a 

mesura que els mercats no industrials madurin.
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Distribució sectorial de robots industrials

Font: IFR. 2019

Alguns estudis recents destaquen que amb una inversió mínima en robòtica industrial les empreses poden

obtenir retorns de la inversió en terminis inferiors als sis mesos.

El client més important per a la robòtica industrial és la indústria automobilística, que representa el 30% de

les instal·lacions anuals. A la figura següent s’observa la distribució de les instal·lacions de robòtica

industrial en funció de la demanda:

Indústria 
automobilística; 

30%

Indústria de 
l'electrònica; 25%

Indústria 
metal·lúrgica i de 

construcciío de 
maquinària; 10%

Indústria química; 
5%

Indústria 
alimentària; 4%

Altres; 19%

DISTRIBUCIÓ DE LA DEMANDA DE ROBOTS 
INDUSTRIALS PER SECTORS
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Principals regions i hubs de rellevància

Font: International Federation of Robotics

La International Federation of Robotics estableix el següent rànquing de les economies del món en

funció de la densitat de la robòtica en la indústria (mesurada en robots per cada 10.000 treballadors).

Espanya se situa per sobre de la mitjana mundial en aquesta variable.

Mitjana mundial
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Tendències principals. La robòtica col·laborativa (I)

Font: SmartCatalonia 

Una de les tendències principals del sector és la introducció

de robots col·laboratius o cobots, que poden compartir espai

de treball amb les persones i aprendre tasques noves. Els robots

col·laboratius estan dissenyats per a realitzar tasques en

col·laboració amb treballadors humans.

Els anomenats cobots estan dissenyats amb una sèrie de

característiques tècniques que garanteixen la seguretat dels

treballadors quan entren en contacte directe amb els robots, ja

sigui de manera deliberada o per accident. Aquestes

característiques inclouen materials lleugers, contorns arrodonits i

sensors a la base del robot o a les articulacions que mesuren i

controlen la força i la velocitat i fan que no ultrapassin uns

llindars definits en el cas que es produeixi el contacte.

Aquests robots no substitueixen les persones, sinó que les

ajuden.

Més seguretat Fàcil instal·lació
Fàcil 

programació

Simplificació

Augment de la 

productivitat de 

l’operari
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Total vendes Robots Col·laboratius (x1000, unitats)

Tendències principals. La robòtica col·laborativa (II)

Font: International Federation of Robotics, 2019

Segons les previsions d’evolució del mercat de la robòtica

col·laborativa, s’espera que es dispari el total de vendes de robots

col·laboratius en els pròxims anys, alhora que se'n vagin reduint els

preus. De fet, els països que estan liderant la Indústria 4.0, Alemanya i

els Estats Units, són els que proporcionalment estan apostant més pels

robots col·laboratius en detriment dels tradicionals.

Malgrat la forta atenció mediàtica dels cobots, el nombre d’unitats

instal·lades continua sent molt baix, amb una quota del 3,24%.

El 2018, menys de 14.000 dels més de 422.000 robots industrials

instal·lats eren cobots.

Del 2017 al 2018 les instal·lacions de cobots van augmentar un 23%.

Evolució prevista del mercat dels robots col·laboratius

Font: Barcleys Equity Research

X 1.000 unitats
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Empreses líders mundials en robòtica

Font: technavio.com

ABB

FANUC Robotics

Kuka

Yaskawa

Omron Adept Technologies

B+M Surface Systems GmbH

Mitsubishi Electric

Epson robots

Kawasaki

Stabuli

Denso Corporation

Nachi-Fujikoshi

Dürr

Universal Robots

Boston Dynamics

Comau Robotics



Març 2020 | 16La robòtica a Catalunya | Informe tecnològic

Inversió estrangera directa a Catalunya en 

robòtica (2015-2019)

13
Projectes

59,1% 
dels projectes 

destinats a Espanya

225% respecte a 

2010-2014

85,6
M€ d’inversió 

55,1%
de les inversions a 

Espanya

801% respecte a 

2010-2014

736
Llocs de treball 

creats

60,7%
dels llocs de treball 

creats a Espanya

651% respecte a 

2010-2014

Països d’origen de les inversions estrangeres en robòtica a Catalunya 

durant el període 2015-2019 

#4
Regió en nombre de 

projectes

#10
En volum d’inversions

#5
En quantitat de llocs de 

treball creats

Posició de Catalunya a Europa Occidental: Posició de Barcelona a Europa Occidental:

#2
Ciutat en nombre de 

projectes

#8
En volum 

d’inversions

#3
En quantitat de llocs 

de treball creats

Principals inversors:

Font: fDi Markets

NOTA: les empreses inversores s’han ordenat per volum d’inversions
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de lens.org

Mercat mundial de patents en robòtica

Els Estats Units lideren el nombre

de patents a escala mundial

actualment amb 366.307 patents, un

52,98% del total global. En segona

posició s’hi troba la Xina, amb una

quota del 19,70%.

Europa es situa en la tercera posició

amb una xifra de 69,399 patents, el

que representa una quota del 10,04%

del total global.

EUA; 52,98%

Xina; 19,70%

Europa; 10,04%

Japó; 7,54%

Austràlia; 4,05%
Corea del Sud; 

3,63%
Resta del món; 

2,08%

PERCENTATGE DE PATENTS EN ROBÒTICA PER PAÍS/REGIÓ DEL MERCAT 
MUNDIAL (ACTUALITZAT 31/12/2019)

Principals organitzacions: 
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3. Principals aplicacions per sector 

de demanda
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Principals aplicacions de la robòtica industrial

Font: SmartCatalonia, Razor Robotics

Inspecció i manteniment. Els 

robots que fan tasques d’inspecció i 

manteniment se solen utilitzar en 

entorns o infraestructures que no 

tenen un accés fàcil perquè hi arribi 

un operari: inspeccions de cablejat 

o instal·lacions elèctriques, subsol i 

clavegueram, o bucs de grans 

vaixells.

Logística. Vehicles autònoms pel 

transport de càrregues entre 

diferents àrees, robots dissenyats 

per treballar de manera segura en 

entorns amb operaris.

Aeroespacial. Els robots són una 

eina molt útil per a l’exploració 

espacial, ja que poden arribar a 

entorns inaccessibles per als 

humans i  obtenir-ne informació. 

El primer robot espacial es va 

enviar a la Lluna ja fa més de 50 

anys en la missió Surveyor 3.

Indústria. La robòtica industrial permet 

automatitzar alguns processos industrials. 

La indústria més demandant és 

l’automobilística. Si bé actualment el 10% 

de tasques industrials d’arreu del món ja 

estan automatitzades, s’espera que de 

cara al 2025 aquesta xifra arribi al 45%. 

La incorporació d’exoesquelets a les línies 

de producció ajuda a minoritzar càrregues 

i esforços, millorant la seguretat.

Automoció. A banda d’automatització

de processos, la indústria

automobilística treballa en el

desenvolupament de vehicles

autònoms. S’espera que cap al 2025, el

10% dels vehicles arreu del món seran

completament autònoms.

El Japó està experimentant amb “taxis

robot” que s’espera siguin operatius per

la celebració dels Jocs Olímpics de

Tokyo 2020.
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Altres aplicacions de la robòtica

Font: SmartCatalonia

Serveis assistencials. La robòtica 

assistencial inclou els robots 

dissenyats per ajudar persones 

d’edat avançada o que tenen algun 

tipus de discapacitat física en les 

seves activitats de la vida diària.

Domèstic. Els continus avenços en 

robòtica i en domòtica han fet possible 

la irrupció d’una gran varietat de robots 

domèstics, com ara els robots de 

neteja.

Salut i medicina. Els robots 

quirúrgics i d'assistència quirúrgica 

permeten dur a terme procediments 

quirúrgics d’alta complexitat. Els 

metges manipulen aquests robots 

per a fer operacions que són molt 

delicades de dur a terme per un 

equip humà com són les 

operacions de cor.

Els exoesquelets poden ajudar a 

persones amb dificultats de 

mobilitat.

Educació. La robòtica educativa és un 

sistema d’aprenentatge interdisciplinari 

que fa ús de robots per potenciar entre 

els més joves el desenvolupament 

d’habilitats i competències en les 

disciplines STEAM: ciència, tecnologia, 

enginyeria, art i matemàtiques.

Agricultura. S’espera que la introducció 

de la robòtica en aquest camp es faci a 

través de tractors autònoms, drons i 

robots lleters. A més, s’espera que l’ús 

de la intel·ligència artificial i la big data 

permeti optimitzar les col·lectes de les 

explotacions agràries gràcies a la 

monitorització de les condicions del sòl i 

de salut de plantes i animals.
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4. La robòtica a Catalunya



Març 2020 | 22La robòtica a Catalunya | Informe tecnològic

Segmentació de la cadena de valor a Catalunya

Dins el mercat de la robòtica podem classificar els agents seguint la següent cadena de valor:

Indústries auxiliars

Serveis, enginyeria, 

consultoria, fabricació de 

components, programari, 

tecnologies facilitadores, 

etc.

Robòtica educativa

Empreses dedicades a la 

robòtica educativa i a la 

formació

Recerca i tecnologia 

Empreses i centres 

tecnològics que duen a 

terme recerca i innovació 

aplicada en l’àmbit de la 

robòtica.

Integradors

Enginyeries que dissenyen, 

construeixen i instal·len 

solucions automatitzades i 

robòtiques.

Font: ACCIÓ a partir de SmartCatalonia

Fabricants

Fabricants de robots

Agents

Associacions, clústers i 

administracions públiques.

Camp 

d’aplicació

Industrial

Servei

Particular

Agrícola

Salut

Fires i 

esdeveniments

Fires, actes, congressos i 

trobades empresarials per 

a donar a conèixer la 

tecnologies i les seves 

possibilitats.

.

Smart labs

Espai concebut per a 

proves de productes, 

sistemes, arquitectures i 

conceptes.

Universitats i centes 

formatius 

Formació en temes 

relacionats amb robòtica i 

automatització.
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Principals conclusions del mapeig

Font: EIC (ACCIÓ) segons Informa 

Dades 2018

La robòtica

a Catalunya
S’han detectat 147 empreses que 

treballen amb robòtica a 

Catalunya, el 17,69% de les quals 

són start-ups.

L’ecosistema de robòtica català és un 

ecosistema format, en un 89,80%, per 

pimes. 

El 43,86% de les empreses de 

l’ecosistema tenen una facturació 

anual superior al milió d’euros.

S’estima que actualment a 

Catalunya hi ha uns 1.910 llocs 

de treball i una facturació anual 

de 460,67 milions d’euros 

directament vinculats a la 

robòtica.

Segmentació de l’ecosistema1:

- Integradors (33,33%)

- Indústries auxiliars (28,57%)

- Robòtica educativa (22,45%)

- Fabricants (15,64%)

1Algunes de les empreses de l’ecosistema fan activitats en més d’un segment de la 

cadena de valor. Per aquest motiu, aquesta classificació no és excloent.

El 36,05% de les empreses de 

l’ecosistema són exportadores.

Un 9,52% tenen filials a l’estranger.
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Empreses de robòtica a Catalunya

Indústries 

auxiliars

Quadre il·lustratiu parcial

Fabricants Integradors

Robòtica educativa

Font: EIC- ACCIÓ a partir de SmartCatalonia, Barcelona & Catalonia Start-up Hub

Algunes de les empreses de l’ecosistema fan activitats en més d’un segment de la 

cadena de valor. Per aquest motiu, aquesta classificació no és excloent.
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Altres agents de l’ecosistema de la robòtica a Catalunya

Font: ACCIÓ

Universitats, 

recerca i centres 

formatius

Fires i 

esdeveniments 

Associacions,

clústers i 

federacions

Centres 

tecnològics i 

de recerca

Smart labs
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La robòtica i el teixit productiu català

Font: Torrent, ACCIÓ i ESTADÍSTICAS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL EN ESPAÑA per AER-ATP

L'índex de densitat robòtica a Espanya, amb

168, es situa per sobre de la mitjana mundial

(99 robots per 10. 000 treballadors).

La indústria és un dels pilars fonamentals de

l’economia catalana, ja que representa el 20%

del PIB. El sector TIC a Catalunya és fort i està

portant amb força al creixement econòmic.

Actualment el 39,4%de les empreses catalanes

tenen algun procés automatitzat (dades de

l’any 2016).

Segons l’estudi fet per Torrent l’any 2018, la

robotització de la pime catalana representa:

o més volum de vendes, un increment del

59,8% respecte a les empreses no

robotitzades;

o més exportacions, un increment del 71,6%;

o més productivitat (variacions del 14%) i

o més empleats (53,1% més d’ocupació).

Les principals empreses fabricants de robots tenen seu a Catalunya:

Distribució de l'ús de robots per sectors a Espanya (2016) 



Març 2020 | 27La robòtica a Catalunya | Informe tecnològic

Oferta formativa en robòtica a Catalunya

Grau superior:

Automatització i Robòtica 

Industrial

36 centres a tot Catalunya

Graus

Màsters

Grau en Enginyeria Electrònica 

Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria

Mecatrònica

Grau en Enginyeria

Biomèdica

Grau en Electrònica

Menció en Robòtica

Cicle formatiu 

Màster Universitari en Automàtica i 

Robòtica ESTEIB. UPC

Màster en Producció 

Automatitzada i Robòtica CIM -

UPC Màster en Robòtica

VIBOT Joint MSc in

Vision and Robotics

ambUniversitat de Borgonya (França), 

Universitat de Girona (Espanya) i 

Universitat Heriot-Watt University 

(Regne Unit)

Graus específic en robòtica Altres graus amb contingut en robòtica
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Casos empresarials a Catalunya

Barcelona és la seu del primer hub de

robòtica col·laborativa del món, impulsat

per dues multinacionals del sector -Universal

Robots i Mobile Industrial Robots (MiR).

Actualment, al Fab Lab Barcelona

desenvolupa el projecte Robotics for

Microfarms (ROMI) sota el marc del

programa europeu Horitzó 2020.

Rob Surgical és una empresa catalana

que té per objectiu el desenvolupament de

robots per cirurgia mínimament intrusiva,

com ara el Bitrack System.

ABB compta amb un centre d’innovació en

robòtica col·laborativa a Catalunya per

desenvolupar noves aplicacions digitals i

proves.

Kuka compta amb un centre tècnic a

Catalunya dedicat a realitzar simulacions

per ordinador, dissenyar noves

funcionalitats i provar les novetats.

Darrere de Fanuc s’hi amaguen una bona

part dels robots que alimenten la producció

de les fàbriques del món. Fanuc compta

amb un centre a Catalunya.



Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Per sol·licitar l’informe tecnològic complet, ens podeu enviar un correu 

electrònic a irodriguez@catalonia.com

Consulta l’informe complet aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/robotica-a-catalunya

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/industria-40/

MOLTES GRÀCIES!

mailto:irodriguez@catalonia.com

