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1. Pròleg
El sector TIC ha esdevingut un dels sectors de creixement potencial en un entorn 
de crisi econòmica com l’actual, i pot convertir-se en tractor d’altres sectors de 
l’economia productiva catalana. És per això que és estratègic analitzar i fer una diag-
nosi rigorosa de la seva situació i dissenyar la prospectiva més raonable fixant el marc 
de les accions que caldria prendre per a potenciar-lo encara més.

Amb aquest objectiu, el Cercle Tecnològic de Catalunya, CTecno, ha elaborat la quar-
ta edició del Baròmetre del Sector Tecnològic que em plau presentar-vos en aquest 
resum de l’informe.

Un estudi profund sobre la realitat del sector TIC que ha suposat:

•	Un ampli treball de camp recopilant dades d’empreses, professionals i altres 
estudis estadístics.

•	Diverses accions d’estudi qualitatiu que han col·laborat en la diagnosi del 
sector.

•	 I un panel d’experts que han ajudat a fixar la prospectiva i la recomanació 
d’accions futures.

Més de 431 enquestes on-line han permès disposar de dades directes d’empreses i 
professionals del sector. Enguany, també s’han incorporat a l’estudi les empreses dels 
sectors principals de demanda de tecnologia i per tant, es mostren dades relaciona-
des amb necessitats i requeriments des dels sectors:

•	Serveis.
•	 Indústria.
•	Sector Públic.
•	Banca i Assegurances.
•	Utilities.
•	Alimentació i Distribució.

També s’han celebrat Focus Group que han tractat:
•	 Innovació, recerca i desenvolupament.
•	Creixement i finançament.
•	 Internacionalització i màrqueting.

Així com 16 professionals de prestigi i reconeixement del sector que han estat entre-
vistats i han aportat la seva visió estratègica.

El 2011 no ha estat l’any de la recuperació econòmica en el nostre país i això ha com-
portat la necessària obertura de les nostres empreses a l’exterior. Venim d’una llarga 
tradició en aquest sentit però clarament hem d’apostar fermament en aquest tipus de 
creixement que ens aporta estabilitat i garantia de futur.

En aquest sentit sembla oportú plantejar-se com a repte l’actual fragmentació del 
sector. Sovint està basat en un nombre encara massa elevat de petites i mitjanes 
empreses que mostren una assignatura pendent en la internacionalització dels seus 
serveis i productes i que caldrà anar resolent amb aliances i fusions.
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El baròmetre d’enguany ens ratifica que el sector tecnològic català mostra una gran 
capacitat innovadora, basada en el talent professional i el domini de la tecnologia i 
que, els agents que es mantenen en el mercat, s’estan consolidant però cal avançar 
en soft skills i en el domini d’altres idiomes.

D’altra banda, en el nostre sector apareixen unes clares oportunitats per a créixer com 
la mobilitat, les smart cities, la internet de les coses, el cloud, però que requereixen 
de projectes ambiciosos, de major dimensió que els actuals, en el que el finançament 
privat hi participi de manera decidida. 

El baròmetre d’enguany el trobareu disponible al web del CTecno en el format resu-
mit. Per als socis i membres, així com els que heu participat en el treball de camp, 
podreu disposar de l’informe complet que inclou com a novetat un detall específic de 
la província de Barcelona.

El resum de l’informe el podeu trobar i descarregar a la pàgina web www.ctecno.net

Volem agrair la col·laboració de tots els professionals i les empreses que han partici-
pat en el treball de camp aportant dades i opinions sense les quals no hagués estat 
possible aquest estudi. També agraïm la inestimable col·laboració de les entitats que 
han ajudat en la difusió d’aquest Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2012.

Per últim, vull fer un reconeixement especial a tots els membres del consell d’empreses 
del CTecno que han contribuït al finançament d’aquest estudi.

Ginés Alarcón 
President de la Fundació CTecno
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2. Introducció i objectius
El Baròmetre de Sector Tecnològic a Catalunya és un estudi que el Cercle Tecno-
lògic de Catalunya (CTecno) realitza per quart any consecutiu per avaluar l’estat i 
l’evolució del sector tecnològic català i monitoritzar les dinàmiques i els avenços.

Els objectius fonamentals que es persegueixen en la realització de l’estudi, i que s’han 
assolit mitjançant la realització de les diferents fases projecte, són:

1. Disposar d’un anàlisi rigorós de la situació actual del sector tecnològic català 
(punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces), des de la perspectiva dels 
seus protagonistes (fabricants, proveïdors, clients, administracions públiques i 
institucions).

2. Desenvolupar un diagnòstic exhaustiu dels sector tecnològic a Catalunya: di-
mensió i activitat del sector empresarial, recursos humans, R+D+i, marc polític 
i legal, estratègies comercials i de màrqueting, i finançament.

3. Identificar tendències d’evolució prevista i canvis experimentats en el sector en 
el període 2008-2011, d’acord amb l’opinió dels principals protagonistes del 
sector i les dades del mercat.

4. Difondre el resultats de l’estudi entre els diferents col·lectius d’interès en 
l’àmbit de les tecnologies a Catalunya: clients, proveïdors i institucions. 

El Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2012 es presenta en dos formats:

•	Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2012. Informe complert.   ....... 
Inclou una anàlisi exhaustiva del sector tecnològic a Catalunya, amb la inves-
tigació de mercat complerta i detall analitzant individualment tots els punts 
mencionats al DAFO. Està composat per prop de 140 pàgines d’informe i més 
de 100 gràfics i taules. Addicionalment, l’informe incorpora per primer cop un 
annex recollint dades segmentades per a la ciutat de Barcelona, Àrea Metro-
politana, i resta de Catalunya. Aquest informe està disponible per als socis de 
Ctecno així com per empreses i entitats col·laboradores de diversa mena. Com 
a agraïment, també està disponible per a totes les empreses que han participat 
a l’estudi.

•	Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2012. Resum de l’informe........ 
Inclou una anàlisi resumida del sector tecnològic a Catalunya, destacant-ne els 
trets més característics, i amb una selecció de gràfics significatius. Està compo-
sat per prop de 70 pàgines, així com una vintena de gràfics i taules. 
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3. Resum Executiu
El sector tecnològic català, amb un volum de facturació proper als 12.000 milions 
d’euros al 2010, suposa més del 20% del conjunt del sector a l’Estat espanyol, tant 
pel que fa nombre d’empreses com de treballadors. 

La recerca quantitativa i qualitativa realitzada per al Baròmetre 2012 reflexa un sector 
tecnològic català amb molta capacitat innovadora, que compta amb uns recursos 
humans molt qualificats i empreses amb un elevat domini tecnològic. Tot i això, és 
tracta també d’un sector excessivament fragmentat composat per un teixit empresa-
rial d’empreses petites i mitjanes, i encara amb un nivell d’internacionalització més 
baix del que seria desitjable. 

La crisis econòmica ha afectat de manera significativa al sector, però ha contribuït 
també a reduir el nombre d’actors i a consolidar les empreses que han aconseguit 
sobreviure. I si bé el sector encara pateix problemes de finançament, la pressió dels 
impagats i certa incertesa, és en general optimista respecte a la situació actual i a les 
perspectives de futur. Com a mínim, sembla tenir clares de manera generalitzada, les 
claus per garantir el creixement futur: (1) internacionalitzar, limitant la fragmentació 
del sector mitjançant aliances que fomentin el creixement i donin capacitat suficient 
per ser competitius als mercats internacionals; (2) incidir en l’aposta per la R+D+i, 
tendint cap a models col·laboratius basats en conceptes com Open Innovation, i unifi-
cant esforços del sector públic i privat; (3) millorar l’accés a finançament fomentant un 
ecosistema d’emprenedors, capital risc, business angels, etc.; i (4) apostar per àmbits 
d’especialització, ja sigui en àrees amb bones perspectives de desenvolupament i a 
on Catalunya està ben posicionada (mobile, smart cities, etc.) o bé desenvolupant els 
sectors més significatius per a l’economia del territori (turisme, etc.).

La investigació realitzada mostra que, malgrat que s’han fet certs avenços, encara 
queda camí per recórrer i nombrosos reptes per superar. La valoració general sobre 
el propi sector és de 5,3 punts sobre 10. Tot i que pot semblar una nota modesta, cal 
destacar que a l’evolució interanual s’observa un ascens de 0,3 punts respecte 2010, 
i es recupera la senda positiva del 2009. Per altra banda, el sector s’ha mostrat clara-
ment positiu al llarg de la recerca qualitativa, conscient de les dificultats del moment 
actual però reflectint una perspectiva positiva del futur.

El major fre del sector tecnològic català és l’escala del mercat actual de negoci, se-
guida de l’estructura de teixit empresarial de petita i mitjana empresa, i la manca de 
finançament privat. Destaca de manera positiva la percepció del bon nivell de desen-
volupament tecnològic de la societat catalana.

La valoració que es fa del nombre i del nivell de formació dels professionals especia-
litzats que puguin donar cobertura a les necessitats del sector tecnològic català és 
positiva, destacant els resultats obtinguts pel conjunt de professionals especialitzats 
amb formació universitària. 

Les característiques ideals d’un candidat són, en primer lloc, disposar de competèn-
cies personals (soft skills), lleugerament per sobre de les competències tècniques 
i l’experiència. Específicament es demanden competències cognitives, seguides de 
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les interpersonals i de gestió. D’altres característiques, com són els idiomes, no es 
valoren tant en una primera instància, tot i que la recerca qualitativa situa la barre-
ra idiomàtica com un dels principals punts febles del sector. Existeixen problemes 
(majoritàriament puntuals) en la contractació de personal tècnic a Catalunya, fet que 
contrasta amb que les empreses del sector tecnològic consideren suficient el nombre 
de professionals disponibles. Aquest punt indica doncs una carència de perfils molt 
específics en moments determinats.

La inversió en R+D+i en l’últim any s’ha mantingut respecte a l’any anterior en la 
majoria dels casos, i per al proper any, la previsió d’evolució de la inversió en re-
cerca continuarà mantenint-se sense canvis. No obstant, aquelles companyies que 
sí augmentaran la inversió en investigació i desenvolupament ho faran de manera 
significativa. La innovació es focalitza fonamentalment en renovar i ampliar la gamma 
de productes i serveis, molt per sobre d’altres àmbits d’innovació com poden ser la 
renovació i ampliació dels processos productius.

Prop de la meitat de les organitzacions entrevistades van augmentar la facturació 
en 2011 respecte 2010. L’evolució interanual és positiva, i disminueixen el conjunt 
d’empreses/entitats que van veure reduïda la facturació respecte l’any anterior. No 
obstant això, a les previsions d’evolució de la facturació es considera majoritària-
ment que la facturació es mantindrà estable. Per altra banda, l’evolució interanual del 
nombre de clients mostra també una clara tendència cap al manteniment respecte 
a les dades obtingudes en l’anterior edició del Baròmetre del Sector Tecnològic a 
Catalunya.

Com en el cas anterior, el nombre de projectes o vendes amb nous clients interna-
cionals del sector tecnològic català s’ha mantingut estable respecte a 2010: un 47% 
de les empreses tecnològiques ha aconseguit iniciar projectes internacionals en els 
darrers tres anys. Aquesta xifra es situa lleugerament per sota la xifra de la resta 
de sectors (51%). Aquestes experiències d’internacionalització són principalment de 
clients pertanyents a la Unió Europea dels 15 o de Llatinoamèrica. Però, fins i tot dins 
d’un context de creixement pla i en bona mesura d’un descens generalitzat de la in-
versió i despesa en TIC durant 2012, existeixen bones previsions respecte al valor de 
les exportacions de productes i serveis tecnològics a l’estranger.

La prospectiva del sector indica les tendències tecnològiques més significatives, que 
inclouen tot el vinculat amb els entorns mòbils i smart cities, així com aspectes rela-
cionats amb l’energia (eficiència, smart grids, etc.), la impressió en 3D, la seguretat en 
les comunicacions o cloud computing i big data, entre d’altres.

Per altra banda, seran també significatives les tendències en l’organització i l’entorn, 
que inclouen una evolució en els models de serveis així com canvis en com les em-
preses entenen les TI

El Baròmetre conclou amb una sèrie de recomanacions als diferents agents, incloent 
el propi sector tecnològic, les administracions públiques, l’àmbit educatiu i la resta 
del teixit empresarial. L’objectiu és que el Baròmetre esdevingui una eina útil per de-
finir i aplicar polítiques i accions que ajudin al desenvolupament del propi sector, i al 
creixement del teixit empresarial en conjunt
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4. Líders d’opinió del sector tecnològic:  
la percepció qualitativa

La recerca qualitativa ha estat una part fonamental per a l’elaboració del Barò-
metre del Sector Tecnològic a Catalunya. A més a més de la realització de tres 
focus groups, s’ha entrevistat a 16 líders d’opinió, que han volgut compar-
tir amb CTecno la seva visió del sector (els detalls de la recerca qualitativa es 
poden consultar a l’apartat sobre la metodologia). En aquest capítol, i com a vi-
sió introductòria a la situació del sector, es destaquen algunes de les percep-
cions recollides durant les entrevistes als líders d’opinió (ordenats alfabèticament). 

Carles Abarca i de Haro,  
Director de Tecnologia i Sistemes Grup BancSabadell (CIO) - Grup BancSabadell

•	“El sector tecnològic català ha de transitar del body shopping a la innovació”

•	“La innovació no ha de venir de la creació de parcs empresarials, sinó de 
la innovació en xarxes de col·laboració telemàtica, enderrocant possibles 
barreres a aquest tipus d’innovació”

•	“El sector tecnològic català té l’oportunitat i la responsabilitat d’ajudar 
a la modernització de les pimes catalanes de qualsevol sector d’activitat 
econòmica, contribuint a la modernització local però sense perdre de vista 
l’enfocament global”

Manel Brufau i Niubó,  
Director General d’ Indra a Catalunya – Indra
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•	“S’ha d’invertir més i millor en activitats de R+D+i, en cas contrari estem 
davant del risc que ser una commodity triada exclusivament per preu”

•	“Els recursos humans del sector tecnològic català encara són febles en el seu 
coneixement idiomàtic”

•	“Es fa molta investigació i poca innovació, encara queda molt camí a recórrer 
per connectar el mon empresarial i els centres d’investigació i recerca”

Joan Cornet i Prat,  
CEO Fundació TicSalut, Member of the Board of Directors of EHTEL and European 
Connected Health Alliance – TicSalut

•	“S’ha de fomentar la participació en plataformes de Open Innovation, on els 
clínics i els investigadors puguin compartir experiències a nivell mundial ”

•	“L’orientació al ciutadà és un eix fonamental de qualsevol estratègia d’ 
èxit: la tecnologia és una eina que permet la personalització de la salut i 
augmenta l’autonomia de les persones”

Víctor Cuatrecasas Freixas, 
Director General CSC Spain – CSC

•	“El sector tecnològic català és molt fort en coneixement, formació i nombre 
de professionals: cal aprofitar aquest avantatge a Europa”

•	“Una excessiva atomització evita el creixement del sector tecnològic català, 
tot i que és bo que existeixin companyies petites dedicades a temes molt 
específics”

•	“Les persones dedicades al sector tecnològic català esperen molt de les 
companyies i ambicionen una carrera professional amb projecció de futur”
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Alex Daniel,  
Director General Adjunt - Seidor

•	“Els recursos humans del sector tecnològic català estan molt ben capacitats 
tecnològicament, no obstant encara falta formació en d’altres competències 
professionals (soft skills), com poden ser competències instrumentals, 
interpersonals i de gestió, o cognitives”

•	“Estem en una època d’innovadors àgils, que amb inversions relativament 
petites i iteracions de projectes curtes poden treure al mercat productes i 
serveis atractius i innovadors”

•	“S’han de plantejar nous models de go-to-market, com poden ser la 
facturació per resultats de negoci obtinguts pel client en l’aplicació 
d’una tecnologia (similar als models Pay-per-Sale), o bé noves estructures 
comercials internes per tal de donar suport a models Cloud Computing per 
exemple”

Carles Fradera Riera,  
Director General de Barcelona Digital – Barcelona Digital

•	“Hi ha una evolució positiva, encara que lenta, cap a una certa ordenació 
del sistema de recerca i transferència tecnològica. L’ecosistema s’està 
reorganitzant i concentrant, i es percep una voluntat dels centres, impulsada 
per les administracions, per unir les seves forces, que es traduirà a mig 
termini en major eficiència”

•	“S’han fet esforços per acompanyar a les empreses TIC, i ara emprendre una 
empresa digital a Catalunya compta amb un ecosistema molt més favorable. 
Això vol dir que les empreses que creem ara tenen més possibilitats de 
fer-se grans i que som cada vegada més interessants per la captació 
d’emprenedors internacionals”
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Josep Grau Soldevila,  
Soci-Director General Direcció General Corporativa de Desenvolupament de 
Negoci, Consultoria i Màrqueting - Aventia

•	“L’estratègia clarament ha de passar per l’especialització i la 
internacionalització de les empreses TIC catalanes”

•	“El sector tecnològic català ha d’ajudar a implantar noves tecnologies 
en sectors d’activitat en els que som forts, com pot ser salut, turisme i 
entreteniment”

•	“El sector tecnològic català s’ha d’especialitzar en àmbits competencials 
com mobilitat, Smart Cities, o el Cloud Computing”

•	“Més enllà de les unions temporals d’empreses s’hauria de produir un procés 
de concentració no forçat”

Josep Menéndez Cabrera,  
Director General - Fundació Joan XXIII – CETEI 

•	“La crisi és una gran oportunitat: està portant a la gent a repensar la 
mobilitat, que fins ara era un problema en el nostre entorn. Estem canviant 
de perspectiva, i hi ha una major disponibilitat al trasllat”

•	“Actualment la tecnologia va molt per davant del que l’escola és capaç 
d’engolir. Això provoca que alguns dels productes no estiguin ben adaptats 
al món educatiu, perquè no hi ha un procés de provatura”

•	“Hem de ser capaços de generar una societat amb més valor afegit pel 
coneixement. I per tant, és necessària una aposta clara per les TIC en l’àmbit 
de l’educació, fins a aconseguir transformar l’aprenentatge”
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Fèlix Monedero Torres,  
Director Zona Mediterrani - Oracle

•	“El volum de les companyies és molt important. El sector tecnològic català 
està molt atomitzat, i això aporta molts avantatges indiscutibles, però hauria 
de comptar també amb companyies de major mida per obtenir un millor 
marge operatiu. La mida i l’ especialització són fonamentals per competir 
globalment”

•	“El sector tecnològic català ha de fugir de la visió a curt termini. Les 
estratègies han de ser fetes com a mínim a cinc anys vista”

Josep Miquel Piqué,  
President - Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya

•	“La Tecnologia és un instrument clau per multiplicar de manera efectiva el 
valor creat per les empreses en tots els sectors econòmics” 

•	“ La Tecnologia i el Talent són els drivers principals de productivitat i 
competitivitat de país” 

•	“El sector TIC té la responsabilitat d’incrementar la competitivitat de tots els 
sectors i la productivitat de les organitzacions” 

•	“El sector TIC té tant en el sector de les Smart Cities com en el del Mobile 
les bases per competir al món” 
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Manel Sanromà,  
Gerent de l’ Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona – 
Ajuntament de Barcelona

•	“La principal oportunitat per al sector tecnològic català és aprofitar la 
capitalitat del Mobile World Congress de Barcelona. És sens dubte una 
immensa oportunitat no només per al sector sinó també per al nostre país i 
societat”

•	“El sector tecnològic català ha d’aprofitat l’enorme transversalitat de les 
tecnologies mòbils a tots els sectors d’activitat econòmica”

•	“Les TIC realment són les Tecnologies de la Innovació i la Creativitat”

Susana Saura 
Soci Director Administracions Públiques per Catalunya - Accenture

•	“El coneixement tecnològic dels recursos humans del sector TIC català és 
molt elevat, si bé s’hauria de potenciar la formació en d’altres competencies, 
com pot ser en àmbits de negoci”

•	“La capitalitat del Mobile World Congress a Barcelona és una gran 
oportunitat per al nostre sector que ha de ser gestionada adequadament”

•	“Una alternativa del sector per fomentar el creixement és la creació d’anelles 
de coneixement, és a dir, clústers sectorials que facilitin la compartició del 
coneixement”
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Albert Sitjà Bartrina,  
Director de Transferència de Tecnologia i Responsable del sistema de Gestió del 
R+D+i – Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)

•	“Les empreses haurien de tenir al consell d’administració persones expertes 
en eTIC. Identificar als professionals que són capaços de pensar a cinc anys 
vista i incloure’ls als òrgans de decisió de la companyia”

•	“Socialment castiguem el fracàs empresarial, quan és una aspecte 
imprescindible per a l’aprenentatge de tot emprenedor”

•	“La nova tecnologia feta per emprenedors s’ha de comprar i provar, tant per 
part del sector públic com privat (empreses i particulars), si no mai tindrem 
el desenvolupament industrial i l’exportació que tots estem buscant”

Joan Solé,  
Degà del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya – Col·legi / 
Associació Catalana Enginyers de Telecomunicació

•	“Els professionals catalans tenen una preparació excel·lent i estan molt ben 
formats, però els manca un coneixement idiomàtic més profund i major 
disponibilitat a la mobilitat laboral”

•	“A Catalunya és realitza molta recerca que no es concreta en innovacions 
presents al mercat. Necessitem millorar la transferència tecnològica i 
focalitzar”
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Carlos Trenchs Sainz de la Maza,  
Director general de Caixa Capital Risc SGECR – Caixa Capital Risc

•	“L’administració pública he de ser un motor de la digitalització de la societat, 
incorporant la tecnologia als seus processos, actuant com un tractor de la 
innovació”

•	“Les empreses de qualsevol sector empresarial que s’estan creant ja fan 
servir la tecnologia como un avantatge competitiu, i han de néixer amb una 
vocació local i global alhora”

•	“El sector tecnològic català ha de potenciar la innovació en l’aplicació de les 
tecnologies en companyies de tots els sectors empresarials. No és obligatori 
que la tecnologia es faci aquí, sinó que l’ús que es fa d’aquesta sigui 
diferencial i de valor afegit”

Dr. LLorenç Valverde Garcia,  
Vicerector de Tecnologia de la UOC – Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

•	“S’ha de treballar per establir ponts entre la universitat i la empresa, facilitar 
un acostament per part de totes dues bandes que ajudi a que la innovació es 
pugui traduir en productes comercialitzats”

•	“La formació universitària dóna capacitat per aprendre i adaptar-se al canvi. I 
a Catalunya tenim excel·lents professionals dins el sector TIC”

•	“Un dels potencials més importants que tenim a Catalunya és el factor humà: 
professionals molt ben preparats i amb ganes de fer coses. Per sobre de 
qualsevol cosa hem d’aprofitar el potencial humà”



Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya

 21

2012

5. Anàlisi de context:  
radiografia del sector TIC a Catalunya

5.1. Volum del sector tecnològic

El volum del sector tecnològic a Catalunya va ser al 2010 de gairebé 12.000 milions 
d’euros, lleugerament per sota la xifra de 2009. Després de la important caiguda 
en volum de negoci i l’important reajustament que va suposar l’any 2009, les xifres 
reflecteixen un estancament al 2010, tot i que la perspectiva per al 2011 i 2012 es 
presenta més optimista. 

Gràfic 5.1. Volum de negoci per subsector – 2008-2010 (en milions d’euros)
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El sector de les Telecomunicacions té un pes relatiu important, i va suposar al 2010 
un volum de negoci de 6.076 milions d’euros. La seva facturació ha disminuït lleuge-
rament respecte a 2009, quan suposava 6.264 milions d’euros. 

Serveis TIC per la seva banda, ha mantingut un volum de negoci relativament més 
estable, i es situava al 2010 en 3.802 milions d’euros.

La crisi econòmica ha afectat de manera molt significativa el subsector de la Fabri-
cació de components electrònics, ordinadors i electrònica de consum, que va passar 
dels 3.200 milions d’euros al 2008 a 1.806 el 2009. La situació al 2010 es manté amb 
un lleuger creixement, amb una facturació estimada de 1.944 €.

Per la seva banda, l’àmbit de l’Edició de programes informàtics s’ha vist també for-
tament afectat per la crisi, passant de 176 milions d’euros al 2008 a 109 el 2009. La 
situació millora lleugerament el 2010, quan el subsector va tenir una facturació esti-
mada de 112 milions d’euros. 
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5.2. Nombre d’empreses i recursos humans

Pel que fa al nombre d’empreses i establiment es situava el 2009 en poc més de 9.000 
al conjunt del sector a Catalunya. El percentatge d’empreses per subsector denota 
una gran concentració al sector de les Telecomunicacions, que tot i que suposava al 
2009 més del 50% del volum de negoci corresponia a poc més del 15,5% pel que 
fa a nombre d’empreses. Situació semblant trobem al subsector Fabricació de com-
ponents electrònics, ordinadors i electrònica de consum, mentre que els subsectors 
de l’Edició de programes informàtics i especialment Serveis TI, estan composats de 
manera més significativa per un ampli teixit de pimes i micropimes. 

Gràfic 5.2. Nombre d’empreses i establiments per subsector – 2008-2009
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Segons les darreres dades publicades per AMETIC a l’abril de 2012, Catalunya suposa 
el 21,3% del sector tecnològic espanyol per nombre d’empreses, i el 20,7% per volum 
de treballadors contractats. Es significatiu el fet que en el conjunt de tots els sectors, 
Catalunya suposa un 17,8% del total d’empreses a l’Estat espanyol. Aquest fet denota 
un especial nivell de concentració d’empreses tecnològiques al nostre territori.

La crisi econòmica, i la davallada patida pel sector al 2009 s’han deixat notar també 
al mercat laboral del sector tecnològic. Prop de 67.500 persones treballaven al sector 
TIC a Catalunya al 2009, gairebé un 5,5% menys de les que ho feien al 2008. Fabri-
cació de components i Edició de programes informàtics són els àmbits que més han 
patit, mentre que Serveis TI s’ha comportat relativament millor, i el subsector de les 
Telecomunicacions fins i tot va incrementar lleugerament el nombre de professionals 
que el composen. 
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Gràfic 5.3. Persones ocupades per subsector – 2008-2009
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5.3. R+D+i a Catalunya i al sector TIC

Al conjunt de l’Estat la despesa en recerca i desenvolupament va arribar fins als 14.588 
milions d’euros l’any 2010, amb un lleuger augment del 0,1% respecte a 2009. Aques-
ta xifra suposa un percentatge del 1,39% respecte al PIB d’Espanya. 

Catalunya, junt amb Madrid, Navarra i País Basc es troba entre les Comunitats Au-
tònomes més innovadores, i al 2010 va destinar un 1,63% del seu PIB a tasques de 
R+D+i. Tot i això, destaca que la inversió en R+D+i ha patit una contracció a Catalun-
ya en aquest any, disminuint un 1,74% respecte a 2009. 

Taula 5.4. Evolució de la despesa en R+D+i a Catalunya (en milions d’euros)

Despesa en 
R+D+i 

Taxa 
Creixement

PIB Taxa 
Creixement

Despesa R+D+i 
/ PIB

2008 3.286 12,97% 202.695 2,80% 1,62%

2009 3.284 -0,06% 195.645 -3,48% 1,68%

2010 3.227 -1,74% 197.919 1,16% 1,63%
Font: CTecno - Penteo, INE 2012

Per altra banda, i malgrat el bon posicionament de Catalunya respecte a d’altres 
Comunitats Autònomes, la seva situació a nivell europeu no és tan favorable, i que-
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da molt per darrera de regions que inverteixen xifres per sobre el 4% del seu PIB en 
R+D+i, com passa a algunes regions sueques, alemanyes o franceses. 

La major part de la recerca es concentra a Catalunya, i també a l’estat Espanyol, al 
sector empresarial, tot i que en els darrers anys ha crescut de manera significativa el 
pes de l’Administració Pública. El 2010 les administracions van realitzar gairebé el 
20% de la despesa en R+D+i a Catalunya, en front el 16,8% de 2008, i no han deixat 
d’augmentar la seva despesa de manera constant. A l’àmbit empresarial, en canvi, 
es percep una contracció, vinculada de manera molt significativa amb la conjuntura 
econòmica actual. 

El sector TIC és un sector fortament innovador. Mentre al conjunt del teixit empresa-
rial innoven un 20,5% de les empreses al conjunt de l’estat, les empreses innovadores 
dins el sector TIC suposen un 45,4%. Programari és el subsector més innovador, amb 
un significatiu 71,4%. Telecomunicacions, en canvi, tot i que innova per sobre la mitja 
d’empreses queda per sota la mitjana del sector, amb un 39,2%. 
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6. Investigació de mercat: el sector TIC a 
Catalunya

En aquest capítol es recullen els resultats de la recerca realitzada per la Baròmetre 
2012, de la que es pot consultar la metodologia detallada a l’Annex final. 

En termes generals, per oferta TIC s’han considerat empreses del sector tecnològic 
català dedicades a Serveis TIC i Programari, Continguts Digitals i Audiovisuals, Tele-
comunicacions, o Maquinari. La mostra d’aquesta investigació està composada per un 
total de 241 empreses del sector tecnològic català. Per subsectors d’activitat empre-
sarial, un 61,4% pertanyen a Serveis TIC i Programari, mentre que un 15,4% són de 
Continguts Digitals i Audiovisuals, i la resta a Telecomunicacions, Maquinari i Altres.

Per demanda tecnològica, o demanda TIC, s’han considerat empreses catalanes 
usuàries de productes i serveis TIC. Per subsectors d’activitat empresarial, un 38,7% 
de la mostra de companyies pertanyen al sector Serveis, mentre que un 20,4% corres-
ponen a Indústria, un 16,8% són organitzacions del Sector Públic, i la resta es repar-
teixen entre Banca i Assegurances, Utilities, Alimentació i Distribució.

6.1. Anàlisi de la oferta TIC

6.1.1. Visió general del sector i predisposició tecnològica

La valoració, en termes generals, que les empreses/entitats entrevistades emeten so-
bre la situació del sector tecnològic català és de 5,3 punts sobre 10 (veure gràfic 6.1). 
A l’evolució interanual s’observa un ascens de 0,3 punts respecte 2010, i es recupera 
la trajectòria positiva del 2009.

Gràfic 6.1. Quina és la percepció general que tens sobre la situació del sector 
tecnològic català?
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Segons els resultats obtinguts a la investigació, els principals frens del sector tecno-
lògic català són per ordre: (1) l’escala del mercat actual de negoci, (2) l’estructura de 
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teixit empresarial de petita i mitjana empresa, i (3) la manca de finançament privat 
(veure gràfic 6.2). 

Respecte a l’anterior edició del present informe, l’àmbit que més ha incrementat 
la seva valoració com a possible fre és l’escala del mercat actual de negoci, en un 
13,6%. L’estructura actual de teixit empresarial de petita i mitjana empresa juntament 
amb la falta de demanda de compra innovadora per part de les administracions, tam-
bé han vist incrementada la seva valoració, respectivament en un 5,1% i en un 5,3%. 
L’indicador que més ha retrocedit en la seva valoració ha estat la manca de finança-
ment privat, en 11,3 punts percentuals. 

Com a aspectes positius, cal destacar que el conjunt de recursos humans disponibles 
al mercat català està molt ben valorat per les companyies/entitats entrevistades, a 
més a més del bon nivell de desenvolupament tecnològic de la societat catalana. 
Aquests bons resultats són compartits per les empreses/entitats de la demanda TIC 
entrevistades, que com a principals aspectes a millorar senyalen, addicionalment als 
mencionats anteriorment, certes mancances en l’àmbit de la innovació i el desenvo-
lupament, mencionat per un 43,5% de les empreses.

Gràfic 6.2. En la teva opinió, quins dels següents aspectes impliquen un major fre 
al sector tecnològic català tenint en compte la situació actual?
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Pel que fa a la predisposició de les organitzacions de la oferta TIC entrevistades per a 
implantar tecnologies en els processos de producció, organització i comercialització 
és molt elevada, 8,53 punts sobre 10.

6.1.2. RRHH i formació

La valoració que es fa del nombre de professionals especialitzats que puguin donar 
cobertura a les necessitats del sector tecnològic català és positiva, i obté una mitjana 
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de 6,9 punts sobre 10. Destaquen els resultats obtinguts pel conjunt de professionals 
especialitzats amb formació universitària, 7,34 punts sobre 10, xifra per sobre del 
6,53 obtingut pel nombre de professionals especialitzats amb formació professional 
(CFGM o CFGS).

L’evolució interanual respecte a anys anteriors és molt positiva en tots dos indica-
dors, concretament 1,2 punts de millora en el nombre de professionals amb forma-
ció universitària, i 1,3 punts de millora en el nombre de professionals amb formació 
professional. Aquest factor és deu en gran mesura al fet que la crisi econòmica ha 
comportat importants reestructuracions del mercat de treball, augmentant el nombre 
de professionals disponibles en situació de cerca de feina. 

En la mateixa línea, el nivell de formació del conjunt de professionals del sector tec-
nològic català es valorat positivament, i obté una mitjana de 6,95 punts sobre 10. 
Destaquen els resultats obtinguts pels professionals amb formació universitària (7,3 
punts sobre 10), que es situen per sobre de la resta.

Respecte a anys anteriors, tot i que l’evolució és positiva (de mitjana mostra un crei-
xement de 0,85 punts), no arriba al creixement interanual de l’indicador del nombre 
de professionals especialitzats. Cal considerar, però, que aquest és un indicador de 
millora molt més lenta, donat que els canvis al sistema educatiu tenen efectes a mig/
llarg termini, i que la recerca qualitativa ha mostrat una amplia satisfacció amb el grau 
de formació dels professionals del sector, tant entre el sector empresarial com dins el 
propi àmbit de la formació.

Per a les empreses/entitats entrevistades, les característiques ideals per seleccionar un 
candidat són, per ordre: (1) disposar de competències personals (soft skills), (2) tenir 
competències tècniques, seguides a una certa distància de (3) disposar d’experiència 
(veure gràfic 6.3). Aquestes característiques es situen per sobre d’altres com poden 
ser la formació acadèmica superior, comptar amb certificacions, o bé la mobilitat.

Gràfic 6.3. Valora la importància que tenen les següents característiques a l’hora 
de seleccionar un candidat
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Les competències cognitives (resolució de problemes, presa de decisions, etc.) són 
les més demandades, amb 8,31 punts sobre 10 (veure gràfic 6.4), seguides a distància 
de les interpersonals i de gestió (expressió oral, treball en equip, lideratge, etc.), i 
les tecnològiques específiques del sector d’activitat o negoci. D’altres competències 
instrumentals (com són els idiomes) no es valoren tant a priori, tot i que la recerca 
qualitativa realitzada per a aquest mateix Baròmetre reflecteix la manca de coneixe-
ments idiomàtics dels professionals com un punt feble del sector.

Gràfic 6.4. Valora la importància que tenen les següents competències 
professionals (soft skills) a l’hora de seleccionar un candidat
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La major part de les organitzacions ha mantingut el mateix nombre de recursos hu-
mans al llarg de 2011, concretament en un 42% dels casos ha estat així. L’evolució 
interanual marca una clara tendència cap al manteniment del nombre d’empleats de 
les organitzacions enquestades. Un 35,6% de les companyies han augmentat el nom-
bre de treballadors, mentre que el 22,4% ha reduït el nombre de recursos humans.

Encara existeixen certs problemes en la contractació de personal tècnic a Catalunya, 
i així ho indiquen les empreses en un 58,4% dels casos. Si bé és important destacar 
que en la majoria de les ocasions es tracta de problemes puntuals. Aquesta dada 
contrasta amb el fet de que les empreses del sector tecnològic consideren suficient 
el nombre de professionals disponibles, i per tant, indica un carència de perfils molt 
específics (com poden ser, entre d’altres, service manager, programadors en entorns 
mòbils o community managers) en moments determinats.

Els principals problemes que es troben les companyies en el moment de contractar 
personal tècnic a Catalunya són, per ordre (veure gràfic 6.5): (1) la manca de perfils 
tècnics adequats (en un 55,2% dels casos), i (2) la manca d’experiència necessària (en 
un 51,9% dels casos). L’alt cost de contractació també és un factor que es menciona, 
però a certa distància dels dos esmentats.
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Gràfic 6.5. Quins són els principals problemes de contractació de personal tècnic 
amb els que s’està trobant la teva companyia a Catalunya?
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En l’actualitat, els perfils professionals TIC més demandats per les organitzacions del 
sector tecnològic català entrevistades són: (1) programadors d’aplicacions, (2) tècnics 
de sistemes, (3) analistes, i finalment (4) consultors funcionals (ERP). No obstant, cal 
destacar que en els pròxims 3 anys aquest perfils patiran una reducció de la seva de-
manda per donar pas a d’altres perfils professionals, especialment els programadors 
d’aplicacions smartphone i d’altres relacionats amb la Web 2.0 (tècnics SEO/SEM, 
redactors de continguts web, i Community Managers).

6.1.3. R+D+i

En termes generals, la valoració que es fa de la inversió en R+D+i per part de les 
companyies del sector tecnològic català entrevistades (oferta TIC) és de 5,9 punts so-
bre 10. Aquest resultat és lleugerament més positiu a l’indicat per la resta de sectors 
(demanda TIC), que emet una valoració de 5,1 punts sobre 10. L’evolució interanual 
de la inversió en R+D+i és positiva, i puja 1,5 punts sobre 10 respecte a 2010 (veure 
gràfic 6.6).

Gràfic 6.6. Valora, en termes generals, la inversió en R+D+ i que realitza la teva 
empresa / entitat
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La inversió en R+D+i en l’últim any s’ha mantingut respecte a l’any anterior en la ma-
joria dels casos (veure gràfic 6.7). En el cas d’haver augmentat la inversió, els percen-
tatges aproximats d’increment s’han situat en el 22,5%, i si s’ha produït una reducció 
el percentatge aproximat de decreixement han estat del 32,44%.

L’evolució interanual mostra un augment del manteniment de les inversions en R+D+i 
en un 44,7% dels casos en 2011 respecte a un 32,7% en 2010. A més a més, cal des-
tacar l’increment, encara que petit, de companyies que inverteixen en investigació i 
desenvolupament: el 2010 un 14,3% dels entrevistats indicaven que no realitzaven 
inversions en R+D+i respecte a un 11,7% dels casos el 2011. Aquesta dada és espe-
cialment significativa si considerem que en el conjunt de sectors són gairebé un 20% 
les empreses que no realitzen cap mena de inversió en R+D+i.

El manteniment de la inversió en R+D+i també ha estat majoritari en el cas de les 
empreses usuàries de tecnologia. En aquest sentit, els percentatges d’augment en la 
inversió es situen en el 21,1%, mentre que la reducció ha sigut del 11,3%.

Gràfic 6.7. Pel que fa a la teva empresa / entitat, quina ha estat la inversió en 
R+D+i en el darrer any respecte a l’any anterior?
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Per al proper any, la previsió d’evolució de la inversió en R+D+i continuarà en la 
mateixa línea, concretament això es produirà en el 53,3% dels casos. No obstant, 
aquelles companyies que augmentaran la inversió en investigació i desenvolupament 
ho faran de manera més forta, en aquest cas els percentatges d’increment es situen 
en un 33,57% per al proper any respecte el 22,56% el darrer any, mentre que els per-
centatges de reducció de la inversió en R+D+i disminueixen del 32,44% fins al 16,2%.

La previsió de manteniment de la inversió en aquest àmbit és compartida per part de 
les companyies de la demanda del sector tecnològic català analitzades, i així ho indi-
quen en el 53,4% dels casos. Cal destacar però, que contràriament al que passa amb 
l’oferta del sector tecnològic català, els percentatges aproximats de reducció de la in-
versió futura seran més acusats, arribant a un 19,27%, tot i que l’evolució és positiva.

La innovació que fan la immensa majoria de empreses/entitats del sector tecnològic 
català es centra en la renovació i ampliació de la gamma de productes i serveis (veure 
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gràfic 6.8), d’altres vessants com la renovació i ampliació dels processos productius, i 
els canvis en l’organització i en la gestió també han estat nomenats, però a distància 
de l’anterior.

L’evolució respecte a l’any anterior reforça aquesta tendència a focalitzar la innovació 
en la creació de nous i millors productes i serveis (71,1% dels casos a 2011 respecte al 
64,3% de 2010), i la reducció evident de la innovació en processos productius, canvis 
organitzatius i en noves formes de gestionar.

Aquests resultats són compartits per part de la demanda del sector tecnològic català 
analitzada, si bé la diferència no és tan acusada.

Gràfic 6.8. En el cas d’invertir o tenir previst invertir en R+D+i, quina vessant de la 
innovació realitza principalment la teva empresa/entitat?
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Els principals àmbits de millora per potenciar la innovació en el sector tecnològic 
català es centren en aspectes financers. Per una banda (1) facilitar l’accés a finança-
ment, juntament amb (2) millorar l’atracció de negocis/inversions (veure gràfic 6.9). 
Altres aspectes rellevants que es demanen són (3) potenciar que hi hagi a Catalunya 
centres de decisió en l’àmbit tecnològic de companyies, i (4) l’atracció i captació de 
nou talent.

Respecte a les dades obtingudes l’any 2010, l’aspecte que més pes ha guanyat 
és l’atracció de negocis i inversions, concretament un 8,3%. Per contra, destaca 
l’important retrocés de la demanda d’un major suport per part de les administracions 
(26,1% en 2011 respecte al 35,6% en 2010), de la transferència tecnològica (19,9% en 
2011 respecte al 28,4% en 2010), i de millora d’infraestructures (27% en 2011 respec-
te al 31,9% en 2010). Tot i que a la pràctica les dades mostren un pes creixent de les 
administracions en la subvenció de projectes de R+D+i, el sector tecnològic català 
està començant a canviar aquesta percepció i és conscient de la necessitat d’orientar 
bona part de la recerca al marge de les subvencions, comptant amb una major impli-
cació del sector empresarial.

Els principals àmbits de millora són compartits per part de la demanda del sector tec-
nològic català entrevistada, si bé cal destacar que aquestes sol·liciten un major suport 
per part de les administracions.
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Gràfic 6.9. Quins diries que són els aspectes a potenciar per la millora de la 
innovació en el sector tecnològic català?
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6.1.4. Comercial i màrqueting

El 43,1% de les empreses del sector tecnològic català entrevistades ha augmentat la 
seva facturació el 2011 respecte 2010. El percentatge aproximat d’augment es situa 
en una mitjana del 20,37%. El 29,3% d’organitzacions ha vist disminuir la seva factu-
ració respecte 2010. En aquest cas el percentatge aproximat de reducció ha estat del 
17,54%.

L’evolució interanual ha estat positiva, i ha disminuït en 5,6 punts percentuals el con-
junt d’empreses/entitats que van reduir la seva facturació respecte a l’any anterior.

No obstat, cal destacar que les previsions de l’evolució de la facturació per aquest 
any 2012 no són tant bones, i la majoria d’entrevistats considera que la facturació es 
mantindrà estable (concretament el 45,9%), accentuant la tendència a l’estabilitat que 
ja s’observava en les previsions d’evolució obtingudes en la darrera edició del present 
informe.

La competitivitat dels productes i serveis, i la innovació són els àmbits que les orga-
nitzacions del sector tecnològic català entrevistades valoren més positivament (veure 
gràfics 6.10). Com a àmbits de millora destaquen la falta de planificació estratègica 
de l’acció comercial, i el grau de penetració i vendes fora del context català, especial-
ment en aquelles companyies amb un nombre inferior de treballadors.

En la comparativa interanual, tots els indicadors d’aquest grup presenten una evolució 
positiva respecte a 2010 (a excepció de la utilització de les potencialitats d’Internet, 
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ja que aquest és el primer any en que s’avalua), i que havien patit una important da-
vallada, situant-se per sobre de la valoració obtinguda el 2009.

Les organitzacions de la demanda del sector tecnològic català entrevistades valoren 
millor la planificació estratègica de les seves accions comercials, i es mostren més 
preocupades que l’oferta per la utilització de les potencialitats d’Internet com eina de 
màrqueting online, i el grau de penetració i vendes del seus productes i serveis més 
enllà de l’àmbit català.

Gràfic 6.10. Valora la situació de la teva empresa / entitat pel que fa als següents 
aspectes relacionats amb la promoció i venda de productes i serveis
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El 48,2% de les empreses entrevistades ha augmentat el nombre de clients (veure 
gràfic 6.11). Aquest augment s’ha produït de mitjana amb un increment de l’ordre del 
25,86% aproximadament. Per a aquelles companyies que han vist reduït el nombre 
de clients (el 14,7% del casos), la davallada ha estat d’un percentatge aproximat del 
13,52% de la base instal·lada. L’evolució interanual mostra una tendència cap al man-
teniment del nombre de clients respecte a les dades obtingudes en l’anterior edició 
del present informe.
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Gràfic 6.11. Enguany, com ha evolucionat el nombre de clients que té la teva 
empresa/entitat en comparació amb el 2010?
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El 54% de les companyies entrevistades ha dut a terme iniciatives d’aliances, UTEs, o 
partenariats amb d’altres empreses del sector per impulsar el seu creixement. La de-
manda del sector tecnològic català analitzada, indica que ha fet aquestes iniciatives 
en un percentatge inferior, concretament en un 47,1% dels casos.

6.1.5. Internacionalització

El percentatge d’empreses/entitats del sector tecnològic català que ha aconseguit ini-
ciar projectes o realitzar vendes amb nous clients internacionals es situa en el 46,7% 
(veure gràfic 6.12). El percentatge aproximat respecte al total de nous clients en el 
cas d’aquelles organitzacions que sí ho han aconseguit arriba al 17,20%. La demanda 
tecnològica, ha aconseguit en un percentatge superior d’ocasions iniciar projectes 
internacionals o realitzar vendes fora del territori espanyol, concretament en el 51,1% 
de les ocasions.

Gràfic 6.12. En els darrers 3 anys, la teva empresa/entitat ha aconseguit iniciar 
projectes/vendes amb nous clients internacionals?

46,6%

46,7%

53,4%

53,3%

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

2010

2011

Sí

No

Font: CTecno - Penteo

Majoritàriament les noves experiències d’internacionalització són de clients pertan-
yents a la Unió Europea dels 15 o de Llatinoamèrica (veure gràfic 6.13). D’altres zones 
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geogràfiques, com la UE dels 27 o Àsia, també han estat nomenades però a certa 
distància de les anteriors. Respecte l’anterior edició de l’informe, destaca l’important 
increment en el nombre de clients en l’àrea de Llatinoamèrica, concretament del 13%.

La demanda tecnològica entrevistada ha iniciat accions d’internacionalització amb 
més força que no pas l’oferta del sector tecnològic català. Aquestes accions han estat 
dutes a terme majoritàriament a Llatinoamèrica i a la Unió Europea dels 15, i es mos-
tra una major intensitat respecte a l’oferta en Amèrica del Nord i Àsia.

Gràfic 6.13. I principalment, a quina zona geogràfica pertanyen aquests clients?
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La situació prevista per 2012 en quant al valor total de les compres i vendes rea-
litzades a Espanya (excloent Catalunya), i d’importacions i exportacions fetes a 
l’estranger, mostra majoritàriament una tendència al manteniment. No obstant, és im-
portant destacar que en el cas de les exportacions de productes i serveis tecnològics 
a l’estranger existeixen bones previsions d’augment del seu valor: en el 26,2% dels 
casos les organitzacions entrevistades preveuen un augment de l’ordre de l’1 al 5%, 
xifra que consolida la perspectiva optimista que es percep al sector.

Tant les empreses/entitats pertanyents a l’oferta del sector tecnològic cata-
là com a la demanda TIC es mostren relativament satisfetes amb les experiències 
d’internacionalització que han dut a terme en els darrers anys: 6,27 punts emet l’oferta 
respecte als 6,33 punts sobre 10 que emet la demanda tecnològica.

El clima econòmic és considerat la principal dificultat per emprendre iniciatives 
d’internacionalització, concretament en un 64,6% dels casos. D’altres elements com 
són la manca d’ajuts i finançament públic, o la manca d’acords i de contactes a nivell 
local al país on es vulgui dur a terme la iniciativa també han estat anomenats però a 
distància de la principal barrera.

6.1.6. Legal i polític

De manera general es considera que la legislació i les polítiques actuals desenvolupa-
des pels ens catalans, a nivell estatal i a nivell europeu no tenen impacte rellevant, és 
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a dir ni positiu ni negatiu, sobre les empreses/entitats entrevistades. Les legislacions i 
polítiques públiques desenvolupades pels ens catalans obtenen 5,42 punts sobre 10, 
les desenvolupades a nivell estatal 5,18 punts sobre 10, i finalment les desenvolupa-
des a nivell europeu 5,39 punts sobre 10.

La majoria d’empreses/entitats entrevistades no s’estan beneficiant de línies de fi-
nançament ni ajudes, i així ho manifesten el 54% de les companyies. Actualment tant 
sols el 15,3% de les organitzacions es beneficien de línies de finançament i ajudes 
desenvolupades pels ens catalans, i únicament un 12,5% ho fan de línies i ajudes des-
envolupades a nivell europeu. Sembla, però, que tot i els esforços de l’Administració 
per iniciar línees d’ajut específicament orientades a la pime la majoria de companyies 
d’aquest segment encara no en gaudeixen.

6.1.7. Finançament

La situació financera de les empreses/entitats del sector tecnològic català entrevis-
tades rep una valoració de 5,98 punts sobre 10, xifra lleugerament superior als 5,79 
punts indicats per les organitzacions de la demanda TIC. Tot i l’aprovat i la lleugera 
millora respecte a l’any anterior, la recerca qualitativa reflexa una valoració de la si-
tuació financera de les empreses del sector moderadament positiva, arribant a ser 
relativament preocupant en certs casos degut a l’allargament de la crisi.

L’accés a finançament de les empreses/entitats entrevistades, tot i que millora els 
resultats respecte a l’anterior edició del present informe, no arriba als resultats desit-
jables (veure gràfic 6.14). Les dades obtingudes en la investigació de la demanda del 
sector tecnològic català mostren uns resultats també negatius, tot i que lleugerament 
més positius que els de l’oferta: 5,19 punts sobre 10 respecte al finançament d’inici / 
start ups, 5,10 punts en el cas de l’accés a finançament d’ampliacions de negoci (em-
preses consolidades), i finalment 4,79 punts sobre 10 per al finançament de projectes 
coparticipats per diferents empreses.

Gràfic 6.14. Com valores l’accés a finançament de la teva empresa/entitat tenint 
en compte les diferents etapes en què s’ha trobat? 
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El motiu pel qual les companyies entrevistades consideren que els hi costa trobar 
finançament és majoritàriament la situació econòmica i creditícia espanyola desfavo-
rable (veure gràfic 6.15), així s’indica en el 83,3% dels casos respecte al 79,1% de l’any 
2010. D’altres aspectes també han estat indicats, però a distància, reduint la seva va-
loració respecte a l’anterior edició del present estudi en pràcticament tots els casos. 
Aquests resultats són compartits amb les organitzacions de la demanda del sector 
tecnològic català entrevistades: en el 87,6% de les ocasions indiquen com a motiu 
per no poder desenvolupar nous projectes i línies de negoci la situació econòmica i 
creditícia espanyola desfavorable.

Gràfic 6.15. Per quins motius creus que a la teva empresa/entitat l’hi costa trobar 
finançament per desenvolupar nous projectes i línies de negoci?
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Els marges d’explotació de les organitzacions de l’oferta del sector tecnològic català 
entrevistades es van mantenir més a 2011 que a 2010, un 39,6% respecte al 38,7%. 
Els resultats obtinguts de la investigació de les empreses de la demanda del sector 
tecnològic català són molt similars, i estan en línia amb el mencionat anteriorment.

6.2. La demanda tecnològica

6.2.1. Visió general

La valoració del sector tecnològic català que fan les organitzacions de la demanda 
TIC entrevistades és encara millorable: en el 38,7% dels casos es considera que tot i 
que aquest ha evolucionat poc a poc encara ho ha de fer molt més (veure gràfic 6.16). 
No obstant, cal destacar que majoritàriament aquestes empreses/entitats consideren 
que és madur, concretament el 55,7% dels entrevistats.
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Gràfic 6.16. Com valoraries, en general, la situació del sector tecnològic català 
pel que fa a l’oferta?
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La valoració que fa la demanda TIC de les estratègies i la difusió que fan els fabricants 
del sector tecnològic català és més positiva que la dels proveïdors de serveis. En tots 
dos casos, majoritàriament es considera que no es pot generalitzar i que depèn de 
l’actor en qüestió, en el 42,7% de les ocasions en el cas dels fabricants i el 35,4% 
en el cas dels proveïdors de serveis. Són minoria les organitzacions que creuen que 
l’estratègia i la difusió que fan fabricants i proveïdors de serveis és molt bona i es 
transmet de forma clara i òptima. El sector ha de prendre doncs nota en aquest sentit, 
i clarificar els seus missatges i la seva estratègia comercial.

6.2.2. Predisposició tecnològica

La predisposició de les organitzacions de la demanda TIC entrevistades per a im-
plantar tecnologies en els processos de producció, organització i comercialització és 
molt elevada, 8,12 punts sobre 10, i es situa molt a prop dels resultats obtinguts per 
la oferta TIC (8,53 punts sobre 10). Aquesta dada reflexa un teixit empresarial dispo-
sat a implantar tecnologies en els seus processos productius i comercials, percepció 
que també ha tramés el sector en la seva valoració qualitativa. Tot i això, es destaca 
també una certa lentitud en l’adopció d’aquestes tecnologies, pel que tot i la bona 
predisposició l’empresa catalana no absorbeix els canvis tecnològics a la velocitat 
que seria desitjable.

Un 38,4% de les empreses/entitats enquestades va mantenir durant el 2011 un pres-
supost dedicat a iniciatives tecnològiques igual al de 2010 (veure gràfic 6.17). Per 
altra banda, un 28% van augmentar aquest pressupost, mentre que el 24% restant el 
van reduir. La previsió d’evolució per al pròxim any és que augmentaran encara més el 
nombre d’organitzacions que mantindran el pressupost, fins a un 49,2%, i disminuiran 
la resta d’opcions.
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Gràfic 6.17. Pel que fa a la teva empresa/entitat, quina ha estat l’evolució en 
el darrer any respecte a l’any anterior del pressupost dedicat a iniciatives 
tecnològiques?

Ha augmentat

S'ha mantingut

S'ha reduït

No disposem de 
pressupost dedicat a 
iniciatives tecnològiques

28%

38,4%
24%

9,6%

Font: CTecno - Penteo

Direcció General és el departament promotor i decisor en la implantació d’iniciatives 
TIC i en d’altres àmbits tecnològics en la majoria d’empreses entrevistades. El de-
partament TIC també actua com a promotor en el 77,9% de les ocasions, però perd 
rellevància en el moment de la decisió final. D’altres departaments també han estat 
anomenats però a distància dels anteriors, i són minoria les organitzacions que tenen 
aquestes funcions externalitzades a proveïdors de serveis.

La responsabilitat de la gestió i l’execució de les iniciatives tecnològiques és assumi-
da en el 67,2% de les ocasions pel Departament TIC, seguit a distància de Direcció 
General en el 47,4% dels casos, i per Projectes en el 12,9% de les vegades.

El coneixement intern del Departament TIC és la principal font d’informació que fan 
servir les organitzacions de la demanda TIC enquestades, i així ho reflexa l’enquesta 
en el 71,3% de les ocasions. D’altres opcions com són la comunicació comercial dels 
fabricants, implantadors o proveïdors, l’assessoria i el consell extern independent, i el 
consell de partners de confiança estan guanyant importància com a fonts d’informació. 
Aquestes fonts d’informació es fan servir més i més a mida que augmenta el nombre 
d’empleats de les empreses entrevistades.

El cost del projecte, el coneixement i expertise en el sector d’activitat del client, el 
coneixement i expertise en els processos afectats per la nova tecnologia, i finalment 
el coneixement i expertise tècnics, són els aspectes que principalment condicionen 
l’elecció de fabricants i de proveïdors de serveis del sector tecnològic català. 
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7. Punts forts i febles del sector 

7.1. Quadre resum: DAFO del sector tecnològic català

PUNTS FEBLES PUNTS FORTS

RRHH I 
FORMACIÓ

•	Deficiències	idiomàtiques

•	Manca	de	formació	en	aspectes	
de	negoci	i	contractuals.	

•	Carències	en	habilitats	de	gestió	i	
direcció	d’alt	nivell	

•	Manca	d’experiència	i	de	
formació	en	aspectes	tècnics	
concrets	

•	Manca	de	disponibilitat	per	a	
desplaçaments	en	el	lloc	de	
treball

•	Manca	de	connexió	empresa	-	
universitat	

•	Poca	capacitat	d’atracció	del	
talent

•	Capacitat	i	domini	tecnològic

•	Talent	professional

•	Nombre	de	professionals	suficient	

•	Excel·lent	entorn	universitari

R+D+i •	Poc	esforç	en	R+D+i	per	part	del	
sector	empresarial	

•	Estratègies	de	R+D+i	a	curt	
termini

•	Atomització	dels	centres	de	
recerca

•	Manca	d’acords	empresa	–	
centres	de	recerca	–	universitat

•	Desaprofitament	de	la	R+D+i	
realitzada	

•	Poca	protecció	de	la	propietat	
industrial	per	part	de	les	
empreses

•	Vinculació	dels	projectes	de	
R+D+i	a	subvencions	públiques

•	Transferència	tecnològica

•	Orientació	a	la	competència	per	
preu	i	no	en	innovació	i	valor	
afegit	

•	Potencial	innovador	de	Catalunya	
i	cadena	de	valor	de	la	R+D+i	
desenvolupada

•	Creativitat	d’empreses	i	
professionals	

•	Percepció	del	treball	en	equip

INTERNACION. I 
CREIXEMENT

•	Sector	atomitzat	

•	Baix	nivell	d’internacionalització

•	Experiència	de	la	pime	catalana	
en	internacionalització	
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EMPRENEDORIA •	Manca	de	cultura	d’emprenedoria	
i	concepció	social	de	fracàs	

•	Manca	de	serial entrepreneurs	

•	Experiències	reeixides	
d’emprenedoria	al	sector	
tecnològic	català

FINANÇAMENT •	Poca	presència	de	capital	risc

•	Capacitat	financera	insuficient

•	Problemes	de	cobrament

•	Enfortiment	del	teixit	de	pimes

ALTRES 
FACTORS

•	Manca	d’autoconfiança

•	Manca	d’empreses	tractor	que	
impulsin	la	demanda

•	Insuficient	nivell	de	maduresa	a	
les	organitzacions

•	Reconeixement	de	la	marca	
Barcelona

•	Desenvolupament	de	projectes	
de	referència

•	Desenvolupament	tecnològic	de	
la	societat	catalana

AMENACES OPORTUNITATS

RRHH I 
FORMACIÓ

•	Manca	de	coordinació	i	
d’ordenació	en	la	oferta	formativa	
universitària	

•	Desaprofitament	del	talent	

•	Poca	atracció	d’alumnes	cap	a	
les	opcions	tecnològiques

•	Reacció	davant	les	mancances	
idiomàtiques	

•	Major	adaptació	a	la	mobilitat	
laboral

R+D+i •	Impuls	insuficient	a	la	
concentració	de	centres	de	
recerca	i	a	la	coordinació	
d’accions	de	R+D+i

•	Poca	valoració	social	i	
empresarial	de	la	formació	en	
recerca

•	Disminució	de	polítiques	
públiques	d’ajuda	a	la	innovació	
per	a	pimes

•	Difusió	de	la	innovació	oberta

•	Potenciació	de	la	R+D+i	

•	Desenvolupament	de	projectes	
cooperatius

•	Tendència	de	les	grans	empreses	
a	la	transferència	

•	Reordenació	dels	centres	de	
recerca

INTERNACIO-
NALITZACIÓ I 
CREIXEMENT

•	Recança	davant	la	pèrdua	de	
control	que	pot	implicar	sortir	a	
l’exterior

•	Canvis	tecnològics	(cloud,	
etc.)	que	faciliten	l’aterratge	
d’empreses	de	fora

•	Convenciment	de	la	necessitat	
d’internacionalitzar

•	Foment	de	les	aliances	

•	Capacitat	de	resposta	en	front	a	
mercats	internacionals

•	“Glocalització“	de	productes	i	
serveis

•	Especialització

•	Canvis	tecnològics	(cloud,	
etc.)	que	faciliten	la	
internacionalització	



Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya

42

20
12

FINANÇAMENT •	Constricció	de	la	demanda

•	Agreujament	del	problemes	de	
finançament

•	Impacte	dels	impagaments	

•	Incertesa	actual

•	Millora	progressiva	de	
l’ecosistema	d’inversors

•	Evolució	en	els	models	de	
finançament

ÀMBIT LEGAL I 
POLÍTIC

•	Baixa	protecció	legal	de	la	
propietat	intel·lectual

•	Regulació	de	la	protecció	de	
dades

•	Descoordinació	entre	diferents	
departaments	i	organismes	
públics	

•	Fre	en	la	demanda	per	part	de	
l’Administració	Pública

•	Allunyament	de	les	TIC	dels	
centres	de	decisió	política

•	Necessitat	d’optimitzar	les	AAPP	i	
augmentar	l’eficiència	mitjançant	
les	TIC

•	Impuls	a	les	aliances	mitjançant	
el	model	de	diàlegs	competitius

ALTRES 
FACTORS

•	Insuficient	capacitat	d’absorció	
tecnològica	a	la	resta	de	sectors

•	Mobile World Capital

•	Concentració	en	sectors	claus	
per	l’economia	(turisme,	etc.)	

•	Atenció	a	la	demanda	marginal	
mitjançant	la	personalització	dels	
productes

•	Flexibilitat	de	la	pime

•	Projectes	TIC	derivats	de	la	crisi	
(optimització,	etc.)

7.2. Punts febles: el que fem malament

• Recursos Humans i formació. El domini d’altres llengües continua sent una carèn-
cia dels professionals tecnològics catalans, i especialment preocupant és la manca 
de domini anglès (amb l’excepció de l’àmbit universitari i de la recerca). A més a 
més, les empreses troben a faltar en els seus professionals experiència i formació en 
aspectes tècnics concrets, així com formació en aspectes de negoci i contractuals 
(negociacions, finances, gestió d’equips, etc.). Aquest aspecte es especialment crític 
en moments com l’actual, en els que serien necessàries excel•lents capacitats de 
gestió davant les dificultats inherents a la crisi. Els directius tecnològics, en canvi, que 
presenten mancances d’habilitats de management i alta direcció

El sector destaca també com una debilitat la manca de mobilitat dels seus professio-
nals, que perden per aquest motiu oportunitats de progressió laboral. 

Pel que fa a la formació, hi continua havent certa desconnexió entre l’àmbit univer-
sitari i les necessitats de l’empresa, fruit de manca de comunicació per part de totes 
dues bandes, i que ja va ser detectada al Baròmetre de 2011. 
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Per altra banda, les empreses del sector són conscients de que tenen poca capacitat 
d’atracció de talent, a causa de la manca de projecció de futur que sovint ofereixen 
als seus professionals. 

• R+D+i. El risc inherent a la recerca frena encara moltes iniciatives de R+D+i a les 
empreses del sector tecnològic català. La poca experiència de treball en entorns 
col·laboratius internacionals així com la manca de recursos o l’orientació a una com-
petència per preu són alguns dels motius que expliquen el poc esforç en R+D+i 
que desenvolupa el sector empresarial. En aquest sentit, generalment es tracta 
d’estratègies a curt termini, centrades en projectes concrets i que sovint no es tra-
dueixen en productes al mercat. A més a més, les empreses tendeixen a no protegir 
mitjançant els mecanismes adients (patents, etc.) la seva propietat industrial, quedant 
per tant exposades a còpia i ús fraudulent dels seus productes. Aquests fets impli-
quen que es desaprofita bona part de la recerca realitzada per les empreses. 

Això és un factor preocupant, especialment si tenim en compte que el sector destaca 
la manca de transferència tecnològica entre els centres de recerca i l’empresa privada 
com un dels seus punts febles, i per tant, bona part de la R+D+i que es realitza a les 
universitats i centres de recerca és queda també pel camí. 

Destaca a més a més el fet de que bona part de la R+D+i està actualment vinculada a 
subvencions i ajuts públics, posant molt del pes de la recerca del sector a l’àmbit de 
l’Administració Pública. La disminució de recursos provocada per la crisi econòmica 
compromet a mig - llarg termini la inversió en R+D+i, tot i que el sector privat és ja 
conscient de la necessitat d’assumir un major protagonisme en el finançament de la 
recerca, tendint a una menor dependència dels ajuts públics. 

Per altra banda, l’ecosistema de la R+D+i es troba molt atomitzat en diferents or-
ganismes, parcs científics, centres tecnològics i institucions, que sovint no coordi-
nen adequadament els esforços i suposen una fragmentació excessiva dels recursos 
disponibles. Aquest factor, sumat a la manca d’acords entre empresa – centres de 
recerca i universitat per potenciar la R+D+i dificulta el desenvolupament de projectes 
innovadors i l’establiment de ponts fluids que facilitin la transferència tecnològica i 
de coneixement. 

• Internacionalització i creixement. Catalunya és un país de pimes, i el sector tec-
nològic no és una excepció. El teixit empresarial està molt atomitzat, i composat 
per un gran nombre d’empreses petites i mitjanes amb capacitat reduïda per afron-
tar els reptes d’una internacionalització en un entorn globalitzat com és l’actual. 
Tot i això, el sector ha deixat enrere les pors d’afrontar l’entrada a mercats exte-
riors mencionades en Baròmetres anteriors, encara que el baix índex d’iniciatives 
d’internacionalització significatives suposen un punt feble per a l’àmbit tecnològic 
català. 

• Emprenedoria. El sector destaca també com una feblesa la manca d’una cultu-
ra emprenedora similar a la que es troba a d’altres llocs (com per exemple, Silicon 
Valley o Israel) que impulsi el desenvolupament d’iniciatives i valori (positivament) 
l’experiència que aporta un fracàs empresarial. En aquest sentit, el sector destaca no 
sols la manca de cultura en aquest àmbit, sinó la poca presencia del perfil de “serial 
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entrepreneurs”, és a dir, persones capaces de posar en marxa diferents projectes em-
presarials al llarg de la seva trajectòria professional. 

• Finançament. La dimensió reduïda de les empreses del sector implica que tenen 
una capacitat financera insuficient, agreujada actualment a causa de la crisi econòmi-
ca i les dificultats per al cobrament, especialment amb l’Administració Pública. 

Per altra banda, el sector destaca la poca presència de capital risc que ajudi a dina-
mitzar iniciatives i a impulsar projectes innovadors i diferencials. 

• Altres factors. El sector tecnològic pateix certa manca d’autoconfiança a l’hora 
d’afrontar reptes a l’exterior o competir amb empreses internacionals, i adopta una 
actitud de prudència poc profitosa, quan la realitat és que la bona preparació dels 
professionals i el dinamisme de les empreses catalanes permetrien al sector entrar als 
mercats internacionals amb capacitat competitiva. 

Per altra banda, completen els punts febles dels sector tecnològic català la manca al 
territori de grans empreses que actuïn com a tractor i impulsin la demanda tecnolò-
gica, així com un nivell insuficient de maduresa en les organitzacions (tant del sector 
TIC com de la resta) que implica que no hi ha la costum de treballar i aplicar SLAs 
(Service Level Agreement) i d’altres mecanismes contractuals i de dinàmica de treball 
que ajuden a l’eficiència.

7.3.  Punts forts: el que ens dóna valor

• Recursos Humans i formació. Si un cosa destaca de manera molt significativa al 
sector tecnològic català és la bona formació dels seus professionals, així com la capa-
citat i domini tecnològic que demostren les seves empreses. Catalunya compta amb 
un mercat laboral molt qualificat, i amb un nombre de professionals suficient per a 
les necessitats del sector. En bona mesura aquest factor es deu a l’excel·lent entorn 
universitari i formatiu.

• R+D+i. El sector tecnològic reconeix Catalunya com un territori innovador, i amb 
una cadena de valor de la R+D+i resolta mitjançant clusters, incubadores i centres de 
recerca. La creativitat dels seus professionals, així com el dinamisme del teixit empre-
sarial, configuren un ecosistema adient per a la innovació, que es completa amb una 
percepció de la necessitat de treballar en equip per dinamitzar el sector i fomentar la 
innovació. 

• Empreneduria. Existeixen al territori experiències significatives d’emprenedors 
d’èxit dins el sector tecnològic, amb empreses que han aconseguit internacionalitzar 
els seus productes partint de petites start-ups locals. 

• Internacionalització i creixement. La pime catalana té experiència en internacio-
nalització, ja que el mercat català és reduït, i per aquest motiu l’empresa de Cata-
lunya ha optat tradicionalment per la sortida a mercats exteriors com a alternativa 
econòmica. Aquesta alternativa fa que existeixin ponts consolidats amb l’exterior que 
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s’haurien d’aprofitar. En anys anteriors el Baròmetre ja va posar de manifest el creixe-
ment de la internacionalització de les empreses catalanes del sector tecnològic, i tot 
i que és encara insuficient està progressivament millorant.

• Finançament. Tot i la crisi econòmica, i els expedients de regulació realitzats per les 
grans empreses, la percepció dels experts és que el teixit de petita i mitjana ha sortit 
enfortit, degut a la seva major flexibilitat i capacitat d’adaptació.

• Altres factors. Per altra banda, cal destacar com a punt fort per al sector el fet de que 
la marca Catalunya, i molt especialment Barcelona, funciona molt efectivament com a 
porta d’entrada als mercats exteriors, i potencia les accions d’internacionalització de 
les empreses del territori. A més a més, la realització per part d’empreses locals de 
projectes significatius es pot utilitzar com a aparador a nivell mundial. 

Finalment, destacar que el desenvolupament tecnològic de la societat catalana contri-
bueix a que el sector realitzi la seva activitat en un ecosistema favorable i que potencia 
el creixement.

7.4. Amenaces: el que hem de vigilar

• Recursos Humans i formació. L’horitzó de l’excel·lent entorn universitari i formatiu 
de que gaudeix el sector tecnològic a Catalunya es pot veure afectat per la prolifera-
ció excessiva de programes acadèmics, sense que hi hagi coordinació entre els dife-
rents centres formatius ni s’articuli l’oferta en funció de les necessitats reals (tant pel 
que fa als continguts com al nombre de potencials alumnes). A més a més, s’observa 
una capacitat d’atracció decreixent cap a les branques tecnològiques de l’oferta for-
mativa, fet que pot posar en risc l’atracció de talent per al sector.

Per altra banda, el panorama actual de crisi ha provocat que un grup nombrós de 
professionals seniors, amb gran experiència i coneixement, es trobin a l’atur o com 
a autònoms amb pocs projectes. Això fa que un dels grans actius del sector, profes-
sionals molt ben formats, no s’estigui aprofitant, amb l’elevat cost d’oportunitat que 
això suposa per al sector. 

• R+D+i. El poc valor que s’atorga socialment a la recerca, així com a l’àmbit empre-
sarial, desmotiva la orientació dels talents més capacitats cap a la R+D+i, que poden 
tendir a optar per altres alternatives millor posicionades (MBAs, etc.). A més a més, el 
clima actual ha suposat una disminució de les polítiques públiques d’acompanyament 
a la innovació per a pimes, fet que deixa fora del cercle de la innovació a bona part 
del teixit empresarial del sector. 

El context de la R+D+i es completa amb un impuls insuficient a la reordenació de cen-
tres de recerca i a la coordinació d’accions de R+D+i per part de les Administracions, 
amb la manca d’eficiència que això comporta. 

• Internacionalització i creixement. Bona part del teixit empresarial del sector tec-
nològic català manté encara una posició de recança i certa por davant la possibilitat 
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d’internacionalitzar i sortir a l’exterior. En bona mesura es deu a la por per la pèrdua 
de control que un projecte d’aquestes característiques podria suposar. 

Per altra banda, els canvis tecnològics (com és l’adveniment del concepte de cloud 
computing, etc.) són al mateix temps una oportunitat per a les empreses catalanes 
(tenen major facilitat per sortir a l’exterior amb menys riscos), però també una ame-
naça, per la possibilitat de que empreses s’instal·lin al nostre territori amb la mateixa 
facilitat. 

• Finançament. La crisi econòmica ha afectat tots els sectors, i s’han reduït per tant el 
nombre de projectes tecnològics a tots els àmbits. Això ha suposat una constricció de 
la demanda, que ha contribuït a agreujar els problemes de finançament que ja patien 
les empreses del sector. Per altra banda, el impacte dels impagaments, especialment 
per par de l’Administració Pública, i el permanent clima d’incertesa actual, configuren 
una situació financera que, tot i no ser crítica, sí que és preocupant. 

• Àmbit legal i polític. Tot i el desenvolupament legal referent a la propietat 
intel·lectual, bona part del sector té encara la percepció de que les mesures que 
afecten a l’àmbit tecnològic són encara insuficients. Pel contrari, l’excessiva regulació 
en matèria de protecció de dades dels usuaris frena iniciatives i dificulta el desenvo-
lupament de projectes internacionals. 

Pel que fa a l’Administració Pública, el sector tecnològic ha patit de manera signifi-
cativa un fre en la demanda, i l’Administració ha deixat d’actuar com un tractor per al 
sector. Al mateix temps, hi ha una percepció de que les tecnologies s’estan allunyant 
dels centres de decisió política, i no es troben tan ben posicionades entre les priori-
tats de l’Administració com fa un cert temps.  

• Altres factors. La resta de sectors del teixit econòmic, tot i que incorporen les TIC 
de manera creixent, tenen encara una capacitat d’absorció tecnològica insuficient, 
especialment per aquelles tecnologies més innovadores. 

7.5. Oportunitats: que no s’escapin

• Recursos Humans i formació. El sistema educatiu està reaccionant davant la man-
ca de coneixement idiomàtic dels seus alumnes, i a mig termini es notaran aquests 
efectes en una millora de les competències en llengua estrangera dels professionals 
del sector tecnològic.

Per altra banda, en bona mesura a causa de la crisi econòmica, els nous professionals 
tenen una percepció més positiva de la mobilitat laboral i no presenten tantes recan-
ces als trasllats.

• R+D+i. El sector percep una tendència a enfortir polítiques d’innovació oberta, es-
pecialment en l’àmbit empresarial, seguint exemples de grans empreses instal·lades al 
territori. Tot i la poca cultura per part de l’empresa catalana de cercar la col·laboració 
amb altres empreses o amb la universitat per la realització de projectes, en els darrers 
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temps el sector està començant a veure en la col·laboració una de les solucions a la 
fragmentació del teixit empresarial.

Per altra banda, s’observa una evolució cap a una certa ordenació del sistema 
d’innovació, i s’està racionalitzant d’una manera positiva mitjançant la unió de forces 
de diferents organismes i entitats.

• Internacionalització i creixement. El sector tecnològic català està plenament con-
vençut de la necessitat d’internacionalitzar. Aquesta visió és compartida, tant des de 
l’àmbit empresarial (per companyies de totes les dimensions), com l’Administració, 
com l’àmbit científic i universitari. En aquesta línea, i donada l’excessiva fragmentació 
del teixit empresarial que el composa, el sector és també conscient de la convenièn-
cia de formar aliances que permetin a les companyies assolir una massa crítica sufi-
cient per ser competitives als mercats exteriors i tenir prou capacitat per donar servei 
a nivell global. 

Per altra banda, la “glocalització” (adaptació de productes o serveis a les necessitats lo- 
cals) i l’especialització són altres alternatives que poden contribuir al creixement del sector. 

• Finançament. Tot i que el sector el considera encara deficient, la millora progressi-
va de l’ecosistema d’inversors, i el nombre creixent d’alternatives de finançament o 
l’atracció de capital estranger milloren aquest àmbit i són sens dubte una oportunitat. 
Per altra banda, l’evolució en els models de finançament (aparició d’alternatives com 
el crowdfounding, per exemple) aporta noves alternatives. 

• Àmbit legal i polític. L’obligació que tenen les Administracions Públiques de reduir 
la despesa i augmentar l’eficiència suposarà una necessitat d’alleugerir les Adminis-
tracions i basar bona part dels processos en les TIC. A més a més, el model de diàlegs 
competitius endegat per la Generalitat de Catalunya suposa un impuls per al sector 
per formar aliances i UTEs. 

• Altres factors. La capitalitat de Barcelona com a seu mundial de les tecnologies 
mòbils és sens dubte una gran oportunitat en molts sentits, ja que a més a més 
d’atreure empreses i inversions, suposa un aparador mundial per a les activitats de 
petites empreses del territori. 

Per altra banda, la concentració en el desenvolupament de projectes i iniciatives al 
voltant de sector claus per a l’economia (com el turisme) poden contribuir de manera 
molt eficaç al desenvolupament del sector tecnològic.

Així mateix, la possibilitat de personalitzar productes per atendre a una major deman-
da, la major flexibilitat de les pimes per adaptar-se i els propis projectes TI derivats de 
la crisi (necessitat d’optimització de les empreses de tots els sectors, etc.) son punts 
d’oportunitat per al sector TIC a Catalunya
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8. Prospectiva del sector

8.1. Tendències

La prospectiva del sector presenta unes àrees emergents i tendències de desenvolu-
pament que ja han començat a fer-se realitat al territori. Això inclou tant tendències 
tecnològiques que les empreses del sector haurien de potenciar, com per exemple, 
cloud computing, aspectes relacionats amb la mobilitat (aplicacions, etc.) o smart 
cities (sensors, programari, etc.) com altres canvis més vinculats a les organitzacions i 
l’entorn (canvis en el model de serveis, aparició de directius digitals, etc.) que haurien 
de tenir en compte.

8.1.1. Tendències tecnològiques

• Mòbil. A mig/llarg termini clarament tot el relacionat amb l’àmbit del mòbil serà 
un element de creixement. És a més un entorn que té un model de negoci de 
ràpida escalabilitat, així com facilitat per a la internacionalització i es troba po-
tenciat per la situació a Barcelona de la Mobile World Capital i el Mobile World 
Congress. 

• Smart Cities. Les ciutats intel·ligent estan a l’agenda d’interès polític i ciutadà de 
manera creixent. Barcelona i altres nuclis del territori han fet un esforç per esdevenir 
un laboratori internacional i el territori està ben posicionat en aquest sentit. 

• Energia. El punt més crític a on s’hauria de fer una acció es la autogeneració / efi-
ciència, així com en el repte que suposa la creació de smarts grids. 

• Impressió 3D. Tot i que és una tendència a molt llarg termini encara, convé es-
tar atents als desenvolupaments que permetran avançar cap a una impressió sota 
demanda d’un nombre creixent de productes, ja que la industrialització d’aquest 
procés possibilitarà tenir productes digitalitzats i en xarxa per tal de realitzar im-
pressions personalitzades sota demanda. 

• Seguretat en les comunicacions. El fenomen de les xarxes social, el frau financer, 
noves maneres de participació ciutadana a l’àmbit democràtic, etc. configuren un 
entorn a on la seguretat de les comunicacions esdevindrà clau.

• Internet de les coses, potenciant l’existència d’una xarxa mundial d’objectes quo-
tidians interconnectats, que es comuniquen entre si per a la presa de decisions i 
l’actuació intel·ligent.

• Informàtica distribuïda i cloud computing. Adaptació als nous models, passant 
d’una informàtica pròpia de cada empresa a una informàtica distribuïda. 

• Electrònica i telecomunicacions. Considerar el paper capdavanter a nivell mundial 
de centre de recerca com el CTTC, en aspectes que inclouen tant la capa física i 
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d’enllaç i de xarxa, present a totes les comunicacions, així com el processat de sen-
yal (amb un nombre creixent d’aplicacions).

• Big Data i tots els àmbits relacionats, incloent serveis analítics i de Business Intelligence. 

• Software social, entès com solucions, plataformes, i xarxes socials (públiques o 
privades) utilitzades per millorar la col·laboració entre empleats i la gestió del co-
neixement dins de l’organització, i per connectar amb clients, proveïdors i talent 
fora de la organització. 

• Continguts digitals i videojocs, degut al desenvolupament creixent d’aquest camp 
i el seu arrelament tradicional a Catalunya.

8.1.2. Tendències en l’organització i l’entorn

•	Canvi en el model de serveis. Progressivament les empreses estan evolucionant les 
expectatives en quant al serveis, i en l’àmbit de les TIC està en desús el concepte 
de bodyshopping, i creix en canvi la tendència a oferir serveis, incloent SLAs i d’al-
tres mesures de qualitat. 

•	Situació dels usuaris al centre dels processos, ja que gràcies a les tecnologies 
esdevenen protagonistes de la comunicació i canvien els models de relació tradici-
onals entre empreses i clients . 

•	 La utilització de les TI domèstiques, que fa referència a la penetració creixent de 
l’electrònica de consum en front a l’electrònica empresarial a on els usuaris, cada 
vegada més, estan utilitzant en el lloc de treball dispositius que porten de casa. 
Aquesta tendència canviarà la manera com les empreses s’enfronten a la gestió de 
l’experiència del usuaris, les dinàmiques competitives i els actors més rellevants en 
aquest mercat.

•	Aparició dels directius digitals. Les àrees funcionals de les empreses estan co-
mençant a comprar tecnologies directament, sense la participació dels seus CIO 
ni el Departament de Sistemes. Això significa que els que s’han considerat tradi-
cionalment com a usuaris dels sistemes d’informació han canviat el seu rol pel de 
creadors, almenys de la utilitat que li donen als sistemes d’informació a l’empresa.

8.2. Recomanacions

A continuació s’ofereixen una sèrie de recomanacions per als diferents agents que 
incideixen en el sector TI, fruit del resultat de la recerca. L’objectiu és que el Barò-
metre esdevingui una eina útil per definir i aplicar polítiques i accions que ajudin al 
desenvolupament del propi sector, i al creixement del teixit empresarial en conjunt.

Per tal de facilitar l’acció, s’han assenyalat amb dos asterisc (**) aquelles recoma-
nacions que es consideren prioritàries i sobre les que seria recomanable incidir en 
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primer lloc, i amb un asterisc (*) aquelles en que s’hauria d’incidir a continuació. Es 
considera que la resta de recomanacions, tot i ser també molt  importants, tenen 
menys prioritat.

8.2.1. Al sector tecnològic

•	 Internacionalitzar (**). Les empreses del sector tecnològic són plenament conscients 
de la necessitat d’internacionalitzar, sense importar la dimensió de la companyia. Em-
preses de totes les mides estan ja realitzant activitats a l’àmbit internacional, molt 
centrades en general a països de la UE o bé a Llatinoamèrica. Nord América, i molt 
especialment Àsia, són zones que es miren encara amb certa recança, segurament a 
causa de les diferencies idiomàtiques, culturals i el cost elevat. És imprescindible però, 
seguir intensificant les tasques d’internacionalització, així com una postura més ago-
sarada en front els mercats emergents, estant especialment atents al potencial d’Àsia.

•	Concentració en productes estandarditzats. Especialment les empreses de pro-
gramari han de centrar els seus esforços en el desenvolupament de productes pa-
quetitzats que es puguin incloure en mecanismes de comercialització (per exemple, 
smartphones) de manera que puguin aplicar de manera àgil polítiques de creixe-
ment escalables. 

•	Estendre la innovació als processos productius i a la gestió de l’organització. 
L’empresa catalana centra la seva innovació en la renovació i ampliació de la gamma 
de productes i serveis, tal com es reflecteix a la investigació de mercat realitzada. 
Convindria estendre la innovació als processos productius, incloent canvis en les 
organitzacions i les formes de gestionar-les. 

•	Seguir potenciant les iniciatives d’aliances (**), incloent qualsevol mena d’orga-
nització, com UTEs, partenariats, projectes col·laboratius, etc. que contribueixin a 
millorar l’excessiva fragmentació del sector. 

•	Especialització, com una alternativa per aquelles empreses de mida reduïda que no 
vulguin optar per les aliances.

•	Millorar els processos de R+D+i (*), especialment pel que fa a la transferència 
tecnològica. 

•	Prestar major atenció a les patents, ja que són un punt clau per al desenvolupament 
del sector tecnològic i per a la captació d’inversions. 

•	Conèixer les associacions internacionals i augmentar-ne la presencia de les em-
preses catalanes, especialment aquelles que treballen en la definició d’estàndards. 

•	Assumir la responsabilitat del sector per a actualitzar tecnològicament a les pimes 
i empreses catalanes. També a l’àmbit de l’educació el sector pot desenvolupar 
projectes que a llarg termini contribueixin a tenir una societat tecnològicament més 
avançada i dinàmica i per tant, un entorn més favorable per al desenvolupament 
del propi sector. 
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•	Focalitzar esforços en àrees determinades (**) en les que el sector es pugui espe-
cialitzar amb cert èxit, esmentades a l’apartat de tendències d’aquest mateix infor-
me (mobile, smart cities, etc.), i a on Catalunya pugui assolir un bon posicionament 
a l’àmbit internacional. 

•	Contribuir a posar en marxa plataformes de Open Innovation, on els investiga-
dors, de diferents àmbits i procedència (universitat, empresa, emprenedors, etc.) 
puguin compartir experiències en una mateixa plataforma. 

•	Potenciar el lideratge dins el propi sector, mitjançant les associacions professionals 
i altres organitzacions. 

•	Fomentar la col·laboració de grans empreses amb petites i mitjanes (*). Les 
grans empreses poden actuar com a element federador en determinats projectes, 
mentre que les petites i mitjanes poden aportar coneixements molt específics i una 
dinàmica més àgil. 

•	Millorar la comunicació de productes i serveis (*). El sector encara comunica de 
manera deficient els seus productes i serveis, i sovint les empreses usuàries, espe-
cialment les pimes, no entenen la utilitat dels productes i serveis que se’ls estan 
oferint. El sector ha de seguir realitzant esforços en aquest sentit, millorant les seves 
polítiques de màrqueting i clarificant la seva oferta.

8.2.2. A l’Administració Pública

•	Donar suport al desenvolupament de finançament privat (**) (empreses de ca-
pital risc, business angels, o crowdfunding). Exempcions o bonificacions fiscals per 
a la creació de noves empreses o inversió en R+D+i, intensificació de la tasca dels 
centres de recerca i clústers com a canalitzadors d’inversions, etc. poden ser algu-
nes de les mesures que ajudin en aquest sentit. 

•	Millorar i facilitar la creació d’empreses, simplificant els requisits i molt especial-
ment, la burocràcia. 

•	Aplicar seguiment per objectius als projectes de R+D+i finançats amb recursos 
públics, avaluant de manera especialment detallada la transferència tecnològica i 
l’aplicació última de la recerca. 

•	Apostar per la innovació, optant per un rol actiu de l’Administració Pública en 
l’adopció de la innovació, contribuint així a una aplicació més ràpida i al foment de 
l’expansió de noves tecnologies innovadores. 

•	 Impulsar la col·laboració i fins i tot fusió, dels centres de recerca i parcs científics, 
unint forces per tal de poder desenvolupar projectes consistents i recerca a llarg termini. 

•	Focalitzar. Catalunya, amb un gran talent en recursos humans ben formats, capaci-
tat innovadora, i oportunitats de mercat detectades, necessita dirigir els impulsos 
de creixement i desenvolupar els instruments de promoció pública que permetin 
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orientar totes les energies en el mateix sentit. De la mateixa manera que el sector 
ha de buscar un lideratge clar, l’Administració ha de contribuir a focalitzar els esfor-
ços en la mateixa direcció.

•	Concentrar-se en els sectors productius claus (**), desenvolupant innovació tec-
nològica en aquells sectors crítics per a l’economia del territori, com el turisme. 

•	Establir ponts empresa – universitat, donant un impuls a aquest procés des de 
les administracions. Actualment, tot i que s’ha avançat en aquest àmbit, és tracta 
més de voluntat de les parts, però no existeixen estructures formals que permetin 
un contacte fluid i profitós i un acostament tant des de l’àmbit de la universitat com 
des de l’empresa. 

•	Fomentar els clústers especialitzats (*). Catalunya està desenvolupant una política 
activa en aquest àmbit que convindria intensificar i fomentar tot i la crisi econòmica. 
Seria recomanable també la creació de nous clústers, com per exemple en l’àmbit 
dels processos d’ensenyament i aprenentatge, que contribuís al foment de les TIC 
a l’educació. 

•	Fomentar l’ús del programari lliure, per tal que l’Administració Pública contribuei-
xi a desenvolupar aquest àmbit i actuï de tractor. 

•	Agilitzar l’àmbit legislatiu. És recomanable agilitzar els procediments administra-
tius, realitzar canvis de procediment i tendir a una administració menys verticalitza-
da i amb un cos de funcionaris més motivat. 

•	Canviar la comptabilització de les ajudes de R+D+i. Actualment les ajudes a pro-
jectes de recerca es comptabilitzen com a ingrés a la conta d’explotació. Aquest fet 
desvirtua la rendibilitat i viabilitat de les empreses. 

•	Millorar les comunicacions (*), intensificant l’esforç en el desplegament de xarxes 
de fibra òptica. 

•	Establir connexions entre emprenedors i el capital (**). Una oficina d’innovació, 
o un ens que aglutini emprenedors i capital risc en un mateix punt de contacte 
contribuiria a desenvolupament d’empreses innovadores, així com a l’atracció de 
capital pel territori. 

8.2.3. A l’àmbit educatiu

•	Potenciar la formació professional (**). Tot i que la disponibilitat de professionals 
al sector tecnològic és relativament bona, són els professionals especialitzats amb 
formació professional de primer o segon grau els que semblen estar menys dispo-
nibles, i que a més a més, reben una valoració inferior als universitaris. 

Per altra banda, és convenient potenciar la formació especialitzada en el desenvo-
lupament d’aplicacions per a smartphones i els àmbits relacionats amb la web 2.0 
(tècnics SEO/SEM, redactors de contingut web, community managers, etc.)
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•	Formar als professionals en soft skills (**). La formació en competències personals 
(soft skills) associades al perfil és el factor principal que les empreses valoren a l’ho-
ra de seleccionar un candidat i s’ha de potenciar en els plans formatius.

•	Millorar la percepció de l’emprenedoria (*), realitzant accions formatives per in-
troduir, especialment a les universitats, però també a les escoles, el concepte d’em-
prenedoria. 

•	Eliminar la barrera idiomàtica (*), millorant especialment les competències en 
anglès. 

•	Potenciar els centres de recerca entre els estudiants, establint lligams que per-
metessin un coneixement més profund, tant per aprofitar els recursos dels centres 
de recerca com per captar talent universitari local. 

•	 Introduir les TIC a l’educació de manera intensiva, per tal de generar una societat 
amb més valor afegit gràcies al coneixement és fonamental utilitzar les TIC com a 
palanca de canvi per transformar el sistema educatiu i l’aprenentatge. Això inclou el 
foment de l’ús tecnològic a les escoles, però també a les empreses que facin recer-
ques relacionades, així com el paper promotor de les Administracions Públiques en 
el desplegament de fibra òptica a les aules, etc. 

8.2.4. A la resta de teixit empresarial

•	Millorar la capacitat d’absorció tecnològica de l’empresa catalana (**). El sector 
TIC és clarament més innovador que la resta de sectors, però no sempre l’empresa 
catalana és capaç d’absorbir aquest ritme d’innovació. Millorar aquest aspecte no 
sols contribuiria a potenciar el sector TIC, sinó que seria un motor per millorar la 
competitivitat de tot el teixit empresarial català. Ajudar a l’entrada de talent jove 
qualificat a les empreses seria una palanca per fomentar aquest aspecte. 

•	 Incorporar coneixement tecnològic als òrgans de decisió (*). Incloure als consells 
d’administració de les empreses persones amb coneixement tecnològic i visió de 
futur, que facilitin la incorporació de tecnologies innovadores que poguessin apor-
tar un valor diferencial al negoci. 
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9. Annex: Metodologia

9.1. Investigació qualitativa. 
Entrevistes amb líders d’opinió i sessions de debat

En aquest annex s’indiquen els detalls de la metodologia emprada per a la investi-
gació realitzada amb entrevistes amb líders d’opinió i la realització de sessions de 
debat (o focus groups), centrada en la recollida de dades qualitatives. Els convidats 
han participat a les entrevistes i focus groups com a membres rellevants de l’àmbit 
tecnològic català, aportant dades i anàlisi per a la recerca qualitativa que s’ha dut a 
terme pel Baròmetre TIC 2012. Aquests han estat seleccionats des del punt de vista 
de l’aportació de valor que les seves opinions puguin tenir en aquest estudi.

Per una banda, s’han dut a terme 16 entrevistes amb líders d’opinió, d’una durada 
aproximada d’una hora i mitja cadascuna. La relació de participants en les entrevistes 
és la següent (per ordre alfabètic):

•	Carles Abarca i de Haro, Director de Tecnologia i Sistemes Grup 
BancSabadell (CIO) – Grup BancSabadell

•	Manel Brufau i Niubó, Director General d’Indra a Catalunya – Indra

•	 Joan Cornet i Prat, CEO Fundació TicSalut, Member of  the Board of 
Directors of EHTEL and European Connected Health Alliance – TicSalut

•	Víctor Cuatrecasas Freixas, Director General CSC Spain – CSC

•	Alex Daniel, Director General Adjunt – Seidor

•	Carles Fradera Riera, Director General de Barcelona Digital – Barcelona Digital

•	 Josep Grau Soldevila, Soci–Director General Direcció General Corporativa 
de Desenvolupament de Negoci, Consultoria i Màrqueting – Aventia

•	 Josep Menéndez Cabrera, Director General – Fundació Joan XXIII - CETEI 

•	Fèlix Monedero Torres, Director Zona Mediterrani – Oracle

•	 Josep Miquel Piqué, President – Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de 
Catalunya

•	Manel Sanromà, Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de 
l’Ajuntament de Barcelona – Ajuntament de Barcelona

•	Susana Saura, Soci Director Administracions Públiques per Catalunya – 
Accenture

•	Albert Sitjà Bartrina, Director de Transferència de Tecnologia i 
Responsable del sistema de Gestió del R+D+i – Centre Tecnològic de 
Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)

•	 Joan Solé, Degà del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya 
– Col·legi / Associació Catalana Enginyers de Telecomunicació
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•	Carlos Trenchs Sainz de la Maza, Director general de Caixa Capital Risc 

SGECR – Caixa Capital Risc

•	Dr. LLorenç Valverde Garcia, Vicerector de Tecnologia de la UOC – 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 
Per altra banda, per a la present edició del Baròmetre s’han realitzat 3 focus groups 
(R+D+i; Internacionalització i Màrqueting; Creixement i Finançament), amb un total 
de 20 participants, 3 observadors i 2 moderadors. Les sessions es varen dur a terme 
a la seu de Penteo. La relació de persones presents en les sessions de debat és la 
següent (per ordre alfabètic):

PARTICIPANTS

•	Marcel Antrás Duchal, Director d’Operacions Tècniques – Orange 
Catalunya

•	Carlos Balot Toldrà, Director General – UPCnet

•	 J. Ignasi Bonet i Pocino, Coordinador R+D+i, Àrea d’Estratègia – DGTSI, 
Generalitat de Catalunya

•	Albert Domingo Melgosa, Fundador i Conseller Delegat – NexTReT

•	Pedro Lisbona Escalante, Soci Director – Doxa Consulting (Aventia)

•	 Josep Ramon Ferrer Escoda, Director d’Àrea Estratègica TIC – Institut 
Municipal d’Informàtica

•	Pablo Gómez García, Account Manager – HP

•	Àlex Francés Gomis, CEO – E–urek

•	 Indalecio González Ruiz, Director SBS – Seidor

•	 Jordi Lahora Cruz, Director de l’Area de Desenvolupament Econòmic – AMB

•	Sergi Marcen López, Responsable de projectes de mobilitat i Responsible 
d’afers i projectes I projectes internacionals – DGTSI, Generalitat de 
Catalunya

•	Daniel Marco Pàrraga, Responsable de promoció industrial – DGTSI, 
Generalitat de Catalunya

•	 Joan Monrabà Vilarrubias, Director de Sector Públic i Sanitat – T–Systems 
Iberia

•	Xavier Monzó Martínez, Director de la delegació de Catalunya – Grupo 
ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas

•	Francesc Moya Olvera, Responsable Àrea Tecnològica – Fundació TICSalut

•	 Ivan Plaza Férriz, Director d’Inversions de BS Capital Catalunya – Banc 
Sabadell

•	Paul Reverter Jones, Managing Director – Smile Iberia

•	David Roldán Puig, R&D Engineer – i2CAT Foundation
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•	 José Mª Román Senante, Director de ENGINOVA – Col·legi Oficial 
d’Enginyers Industrials de Catalunya

•	Santiago Sánchez Devesa, Director General – Conzentra

 
OBSERVADORS

•	David Millet Bas, Vicepresident Àrea Organització i Estudis – Associació 
Ctecno

•	Daniel Marí Miguel, President – Associació Ctecno

•	Carme Sánchez Martín, Secretària General – Fundació Ctecno

 
MODERADORS

•	Óscar Alonso Llombart, Analysis Manager – Penteo

•	Noemí Batista Maymús, Associated Analyst – Penteo

Finalment, els membres de la junta de CTecno, altres agents claus del sector i els ana-
listes de Penteo han avaluat la tasca i han tingut la oportunitat de realitzar les seves 
aportacions, completant la recerca qualitativa amb el seu profund coneixement de tot 
l’àmbit tecnològic, la seva estructura, evolució i implicacions de futur .

9.2. Investigació quantitativa. Qüestionaris autoaplicats

En aquest apartat s’indiquen els detalls de la metodologia emprada per a la investi-
gació quantitativa, centrada en la recollida de dades mitjançant enquesta online. A 
través d’una carta d’invitació, enviada via correu electrònic, es va contactar amb les 
empreses d’Oferta y Demanda TIC de la mostra, que posteriorment van accedir al 
qüestionari a través de la web durant els mesos de gener - març de 2012. 

Per a assolir un major grau de visibilitat de la recerca s’ha comptat amb el suport de 
diferents entitats i associacions professionals, que han ajudat activament a la difusió 
de l’enquesta mitjançant diferents comunicats. Aquestes associacions inclouen, per 
ordre alfabètic:

•	22@ Barcelona

•	AMETIC 

•	BDigital

•	Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

•	Col·legi d’Enginyers Superiors de Telecomunicacions de Catalunya

•	Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya

•	Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya

•	Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
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9.2.1. Fitxa tècnica de la investigació d’Oferta TIC

•	Recol·lecció de dades: entrevista quantitativa

•	Tècnica: Qüestionari online

•	Dates treball de Camp: 11 Gener – 2 Març de 2012

•	Univers: 5.761 empreses (proveïdors TIC)

•	Dimensió Mostra: 241 entrevistes en línia (4,2% de l’univers total)

•	Error Mostral: 6,2% per a dades globals per a un nivell de confiança del 
95% i per l’univers de referència 

9.2.2. Fitxa tècnica de la investigació de Demanda TIC 

•	Recol·lecció de dades: entrevista quantitativa

•	Tècnica: Qüestionari online 

•	Dates treball de Camp: 13 Gener – 9 Març de 2012

•	Univers: 548.884 empreses (usuàries productes i serveis TIC)

•	Dimensió Mostra: 191 entrevistes en línia (0,03% de l’univers total)

•	Error Mostral: 7,1% per a dades globals per a un nivell de confiança del 
95% i per l’univers de referència 

9.2.3. Detalls de la mostra d’Oferta TIC

La mostra d’aquesta investigació està composada per un total de 241 empreses del 
sector tecnològic català, de les que un 64,4% tenen 10 treballadors o més. Per sub-
sectors d’activitat empresarial, un 61,4% pertanyen a Serveis TIC i Programari, mentre 
que un 15,4% són de Continguts Digitals i Audiovisuals, i la resta a Telecomunica-
cions, Maquinari i Altres.

Una part significativa de la mostra, concretament el 62,8%, es troba a la ciutat de Bar-
celona, mentre que un 7,1% es troba a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i un 30,1% 
correspon a la Resta de Catalunya.

Desglossant per facturació, el 46,5% es troba per sota els 2 milions d’euros, un 23,2% 
facturen entre 2 i 10 milions d’euros, i un 30,2% es situen per sobre dels 10 milions 
d’euros.

Respecte al càrrec que exerceixen els entrevistats de les companyies entrevistades, 
observem que la majoria, un 66,5% corresponen a càrrecs de direcció, un 22,6% a 
comandaments intermedis, i la resta a personal operatiu, tècnics i altres.
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9.2.4. Detalls de la mostra de Demanda TIC

La mostra d’aquesta investigació està composada per un total de 191 empreses cata-
lanes usuàries de productes i serveis TIC, de les quals pràcticament la meitat corres-
ponen a empreses de menys de 50 treballadors.

Per subsectors d’activitat empresarial, un 38,7% de la mostra de companyies pertan-
yen al sector Serveis, mentre que un 20,4% corresponen a Indústria, un 16,8% són 
organitzacions del Sector Públic, i la resta es reparteixen entre Banca i Assegurances, 
Utilities, Alimentació i Distribució.

Pel que fa a la facturació, 1 de cada 3 empreses es troba per sota els 2 milions d’euros, 
un 32,9% facturen entre 2 i 50 milions d’euros, un 23,3% de 50 a 500 milions de euros, 
i un 10,3% corresponen a companyies amb facturacions per sobre dels 500 milions 
d’euros.

Respecte al càrrec que desenvolupen les persones que han participat en la investiga-
ció, observem que una àmplia majoria, el 63,5%, pertany a càrrecs directius, mentre 
que el 26,5% desenvolupa funcions de comandament intermedi, i la resta són perso-
nal operatiu, tècnics i d’altres.

9.2.5. Càlculs de les comparatives interanuals

Amb l’objectiu de poder realitzar comparatives interanuals respecte a anteriors edi-
cions de l’informe, s’han recalculat les dades obtingudes en anys anteriors eliminant 
les respostes “Ns / Nc” i aplicant una base 100 sobre la resta, ja que segons la me-
todologia feta servir en la present edició aquestes respostes no s’apliquen al càlcul 
del indicador.

Concretament, les preguntes on s’ha fet aquest exercici, són les següents, totes re-
ferides al qüestionari enviat a les empreses/entitats d’oferta del Sector Tecnològic 
català:

•	Durant l’any 2011, la teva empresa/entitat ha augmentat, ha mantingut o 
ha reduït el nombre de RRHH?

•	Pel que fa a la teva empresa/entitat, quina ha estat la inversió en R+D+i en 
el darrer any respecte a l’any anterior?

•	En el cas d›invertir o tenir previst invertir en R+D+i, quina vessant de la 
innovació realitza principalment la teva empresa/entitat?

•	Comparativament a l’any 2010, quina ha estat l’evolució de la facturació 
de la teva empresa/entitat el 2011? I quina és la previsió de la facturació 
per a aquest any 2012?

•	Enguany, com ha evolucionat el nombre de clients que té la teva empresa/
entitat en comparació amb el 2010?
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•	En els darrers 3 anys la teva empresa/entitat ha aconseguit iniciar projec-
tes/vendes amb nous clients internacionals?

•	 I principalment, a quina zona geogràfica pertanyen aquests clients?

9.3. Anàlisi de fonts secundàries

Per a l’elaboració d’aquesta part del Baròmetre 2012 s’han utilitzat majoritàriament 
les darreres dades publicades per l’Idescat.  

9.3.1. Definició del sector TIC

S’ha considerat com a sector TIC català, i atenent a l’estructura de dades que pre-
senta Idescat, a totes aquelles empreses presents al territori, ja sigui amb una seu 
central i/o amb activitat a Catalunya, que tenen com a activitat principal la producció 
de bens i/o la prestació de serveis tecnològics. S’han exclòs les empreses orientades 
a la comercialització i distribució, incloent les que tenen com a activitat principal la 
comercialització a l’engròs d’ordinadors, perifèrics i programes, així com electrònica i 
comunicació, i el comerç al detall d’ordinadors. 

La composició del sector tecnològic objecte d’estudi és la següent, especificant la 
nomenclatura amb que s’agrupen les dades a Idescat, així com els identificadors uti-
litzats pel sistema de classificació estàndard CCAE-2009 i CNAE-2009. 

Subsector Idescat CNAE-2009

Maquinari Fabricació	de	
components	
electrònics,	ordinadors	
i	electrònica	de	consum

2611	Fabricació	de	components	electrònics

2612	Fabricació	de	circuits	impresos	
acoblats

2620	Fabricació	d’ordinadors	i	equips	
perifèrics

2630	Fabricació	d’equips	de	
telecomunicacions

2640	Fabricació	de	productes	electrònics	
de	consum

Programari Edició	de	programes	
informàtics

5821	Edició	de	videojocs

5829	Edició	d’altres	programes	informàtics

Telecomunicacions Radio	i	televisió 6010	Activitats	de	radiodifusió

6020	Activitats	de	programació	emissió	de	
televisió	

Telecomunicacions 6100	Telecomunicacions
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Serveis TI Serveis	de	
tecnologies	de	la	
informació

6201	Activitats	de	programació	
informàtica

6202	Activitats	de	consultoria	informàtica

6203	Gestió	de	recursos	informàtics

6209	Altres	serveis	relacionats	amb	
les	tecnologies	de	la	informació	i	la	
informàtica

Serveis	d’informació 6311	Processament	de	dades,	hosting	i	
activitats	relacionades

6312	Portals	web

6391	Activitats	de	les	agencies	de	
noticies

6399	Altres	serveis	d’informació	n.c.o.p.

Reparació	
d’ordinadors	i	equips	
de	comunicació

9511	Reparació	d’ordinadors	i	equips	
perifèrics

9512	Reparació	d’equips	de	comunicació

9.3.2. Creixement del sector tecnològic per volum de negoci.  
Any 2010

Per calcular l’estimació del volum de negoci als diferents subsectors tecnològics a Ca-
talunya l’any 2010 s’han utilitzat les dades d’AMETIC, contrastant els resultants amb 
altres fonts com Eurostat i CMT. 

Les dades utilitzades per l’estimació són les publicades per AMETIC corresponents 
als informes “Las Tecnologías de la Información en España, 2010” i “Informe Annual 
2010 – Ametic”: 

•	Creixement del mercat interior brut a Espanya 2009-2010: Maquinari: 7,2%; 
Programari: 3,5%; Telecomunicacions: -3%; Serveis TI: 0,3%

•	Creixement del mercat interior net a Espanya 2009-2010: Maquinari: 7,2%; 
Programari: 0,8%; Serveis TI: -0,2%

•	Creixement del mercat interior net a Catalunya 2009-2010: 2,6%

Per realitzar les estimacions s’ha considerat que: (1) la proporció entre mercat interior 
net i mercat interior brut a Catalunya era la mateixa que a Espanya; i (2) el creixement 
relatiu dels diferents subsectors també és equivalent entre Catalunya i Espanya. 
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9.4. Equip de treball i recerca

Totes les tasques recollides en aquest informe han estat realitzades per Penteo, amb 
la col·laboració i el suport de CTecno. L’equip de treball per al Baròmetre 2012 ha 
estat composat per les següents persones (per ordre alfabètic):

•	Óscar Alonso Llombart, Analysis Manager – Penteo

•	 Idoia Antonell Cledera, Staff – Fundació CTecno

•	Noemí Batista Maymús, Associated Analyst – Penteo

•	Enric Cánovas Prats, Researcher – Penteo

•	Albert Delgado Garrón, Director General – Penteo

•	 Iván González Álvarez, Director de Zona Nord i Catalunya – Penteo

•	 José Eduardo Guerrero, Researcher – Penteo

•	David Millet Bas, Vicepresident Àrea Organització i Estudis – Associació 
CTecno

•	Pilar Pedrosa Tan, Research Manager – Penteo

•	Carme Sánchez Martín, Secretària General – Fundació CTecno



Agraïm el suport en la difusió de l’enquesta  
que han realitzat les següents entitats:
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