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1. INTRODUCCIÓ 
La Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya, Fundació Privada, constituïda el juliol de 
2008, té com a finalitat promoure la Societat de la Informació i del Coneixement, 
esperonant la generació d’iniciatives per a la recerca i el desenvolupament tant de les 
tecnologies de la informació i la comunicació i del seu sector d’activitat empresarial, com 
de la modernització dels sectors d’activitat de l’economia tradicional.  

La Fundació, doncs, vol contribuir decididament, des de la societat civil, a fomentar i 
afavorir el creixement de l’activitat econòmica al volant de la Tecnologia, incrementar el 
coneixement de la tecnologia i les seves potencialitats entre les empreses, institucions i la 
ciutadania del nostre país, crear sinergies i oportunitats en aquest sector i, al mateix 
temps, contribuir a l'ús cívic de la tecnologia.   

Un dels instruments per aconseguir-ho és el Baròmetre del Sector Tecnològic a 
Catalunya, un estudi que el CTecno realitza des de fa cinc anys per avaluar l’estat i 
l’evolució del sector tecnològic català i monitoritzar-ne les dinàmiques i avanços.  

Pel que fa a l'edició 201, que va ser presentada al mes de juny d’aquest any, es van 
realitzar 1 enquesta en línia, 18 entrevistes en profunditat i 3 focus group. De les 321 
respostes obtingudes a l'enquesta d’oferta TIC i la resta de l’anàlisi qualitatiu es va generar 
un informe executiu i un informe complet sobre la realitat del sector de la tecnologia i les 
TIC a Catalunya. 

De cara al Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2014 s'incorporarà una part 
quantitativa amb l'objectiu de contextualitzar el sector i donar eines per a l'anàlisi posterior, 
especialment en aspectes d’internacionalització. També s'ampliarà la mostra d'empreses 
d’oferta enquestades fins a 400 per obtenir una mostra molt representativa del sector. 
També s'analitzarà l'opinió dels directius de les principals empreses tecnològiques 
ubicades a Catalunya i a la seva àrea d'influència, millorant en el possible l’equitat en 
termes de gènere, així com l'opinió dels responsables institucionals, centres i entitats de 
suport, etc,... d'aquest àmbit territorial amb competències en l'àmbit d'empresa, innovació i 
desenvolupament.  

A més a més aquesta nova edició ha de fer un pas endavant en el concepte tecnològic, és 
a dir, anar més enllà del sector pròpiament TIC. 

En aquest nou estudi, pel que fa als sectors de demanda, es promourà el coneixement de 
la realitat de les empreses estructurades en els eixos en que s’estructura l’aposta RIS3 per 
a Catalunya: alimentació, energia i recursos, sistemes industrials, mobilitat sostenible, 
indústries de la salut, indústries del disseny i indústries basades en l’experiència. 

 

2. OBJECTIUS 
El Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya té els objectius següents: 

• Radiografia del sector, fent especial referència al sector de les TIC però ampliant-ho 
als sectors vinculats amb la tecnologia. 

• Estudiar la situació global del sector (punts forts, punts febles, oportunitats i 
amenaces), des de la perspectiva dels seus protagonistes. 
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• Fer una diagnosi dels elements principals del sector tecnològic de Catalunya: la 
dimensió i activitat del sector empresarial, els recursos humans especialitzats en 
tecnologia i la formació, la innovació (R+D+i), l’esfera comercial i de màrqueting, el 
marc polític i legal i, finalment, el finançament i també del seus reptes principals: 
internacionalització, creixement, etc. 

• Fer una diagnòsi de les necessitats i prioritats de les empreses de demanda del sector 
TIC en relació a aquest. 

• Observar les tendències i els canvis experimentats en el període 2008-2013 en l’opinió 
dels protagonistes del sector sobre els aspectes que més els afecten. 

• Recomanacions, pla d’acció i full de ruta per a l’Administració, el sector, les empreses, 
els professionals i el CTecno. 

 

3. ÀMBITS D’ESTUDI 
El Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2014 requereix aprofundir en el nou 
enfocament que va fer la darrera versió entorn de la classificació dels àmbits i sectors 
d’estudi, tenint present que les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (que van 
centrar les primeres edicions de l’estudi) tenen un caràcter transversal i estan presents en 
la majoria de sectors econòmics de base tecnològica. 

Es valorarà, dins de la proposta tècnica que presenti l’empresa interessada a 
realitzar l’estudi, la proposta d’abast de l’estudi en cadascun dels sectors de 
demanda de serveis TIC. Aquesta ha d’incloure, com a mínim, els fixats per l’estratègia 
catalana en la RIS3. I es valorarà positivament incorporar-ne sectors estratègics actuals 
com el turisme i el comerç. 

D’altra banda, l’estudi haurà d’aportar dades per a un futur estudi sobre l’impacte de les 
TIC al PIB de Calunya, i per això es valorarà positivament les millores metodològiques i els 
resultats que l’estudi del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2014 pugui aportar 
a aquest futur estudi. 

 
Tots aquests àmbits s’analitzaran des de les perspectives següents: 

a) La demanda 

- Mercats 

- Clients 

- Territoris  

- Necessitats i prioritats d’innovació 

      b) L’oferta 

- Productes i serveis 

- R+D+I 

- Mercats i internacionalització 

- Sectors de demanda amb els que treballa 
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    c) Els recursos 

- Persones, formació, capacitats 

- Finançament 

- Fiscalitat 

- Ajuts públics, política i polítiques 

- Aliances 

 

4. METODOLOGIA 
El procés d’elaboració del Baròmetre ha d’incloure, com a mínim, les actuacions 
següents: 

 
0) Suport en la gestió de la xarxa d’entitats que participaran en la difusió del treball 
de camp de l’estudi.   

L’empresa que assumeixi la realització de l’estudi es responsabilitzarà de donar suport en 
el procés de construcció, coordinació i gestió de la xarxa d’entitats que ajudaran en el 
procés de difusió del treball de camp per tal d’assolir el major nombre de dades i la major 
difusió possible dels resultats de l’estudi.  

 
1) Radiografia del sector a partir de dades externes   

L’empresa que assumeixi la realització de l’estudi es responsabilitzarà de realitzar una 
radiografia actualizada del sector segons els indicadors claus de fonts externes més 
adients (facturació, nombre de recursos humans, índexs de dinamisme, nombre 
d’operadors, tamany dels operadors,...) i fer la comparativa respecte dels anys anteriors.  

Respecte aquests fonts s’hauran de tenir en compte aquelles referents catalanes així com 
d’altres referents de l’Estat Espanyol, UE i altres.  

 

2) Sessions de debat amb agents claus del sector   

L’empresa que assumeixi la realització de l’estudi es responsabilitzarà de les tasques 
següents: 

- Disseny del programa de sessions que inclogui un mínim de 2 sessions 
focalitzades (que cobreixin la totalitat dels àmbits establerts en el punt 3 d’aquest 
document). 

- Selecció i invitació d’un mínim de 8 participants rellevants per a cada sessió. 

- Preparació de la sessió de treball (elaboració de la línia de punts i el material de 
suport per a dinamitzar la sessió, elaborar el programa de la sessió, etc.) 

- Organització de la logística de la sessió. 

- Dinamització de la sessió de treball (1 hora i mitja de durada aproximadament). 

- Enregistrament audiovisual de la sessió i lliurament del material segons indicacions 
prèvies. 

- Elaboració dels documents de síntesi i conclusions aptes per a ser difosos. 
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3) Entrevistes a líders d’opinió 

Se seleccionaran i entrevistaran personalment 15 líders d’opinió del sector que puguin 
ser informants clau en relació amb la situació del sector tecnològic a Catalunya. 

L’empresa que assumeixi la realització de l’estudi es responsabilitzarà de les tasques 
següents: 

- Selecció del perfil dels 15 líders a entrevistar. 

- Elaboració del guió de l’entrevista. 

- Captació i realització de les entrevistes. 

- Buidatge i anàlisi de la informació. 

- Enregistrament audiovisual o captura d’imatges de les entrevistes. 

- Incorporació de la informació a l’informe de resultats. 

 
4) Enquesta en línia 

Per quantificar els aspectes recollits a les sessions de treball i a les entrevistes personals 
es portarà a terme una enquesta on-line sobre la percepció del sector en general i de 
cadascuna de les seves dimensions 

L’objectiu de l’edició del Baròmetre 2014 és aconseguir 400 respostes vàlides del sector 
d’oferta. 

Per ampliar les possibilitats de tractament de les dades, s’inclouran variables que permetin 
fer classificacions i comparar entre diferents grups. En aquest sentit, les variables a 
introduir són, com a mínim, les següents: 

- Perfil de la persona entrevistada: directiu d’empresa, personal del sector públic, 
expert d’un centre de recerca, altres. 

- Sector d’activitat de l’empresa/entitat: en funció de si la persona entrevistada 
pertany a una empresa o a un altre tipus d’entitat. 

- Grandària de l’empresa/organització: d’1 a 9 treballadors, de 10 a 19 treballadors, 
de 20 a 49 treballadors, de 50 i més treballadors. 

- Territori: Municipi de Barcelona, Resta de la demarcació de Barcelona, Tarragona, 
Girona, Lleida. 

L’empresa que assumeixi la realització de l’estudi es responsabilitzarà de les tasques 
següents: 

- Elaboració del qüestionari, dissenyat per recopilar informació quantitativa sobre la 
percepció del sector, tant a nivell general com en relació a cadascun dels àmbits 
principals i que abordi els blocs temàtics d’interès: creixement, internacionalització, 
facturació, tamany empresarial, formació, “organizational capital”, etc. 

- Selecció dels contactes als quals enviar l’enquesta i enviament de la mateixa. Es 
valorarà positivament incorporar una estratègia que posi en marxa un sistema de 
fidelització dels enquestats per tal d’anar construint en les properes edicions de 
l’estudi una sèrie de dades de la mateixa empresa. 



 
 
 

7 

- Tancament del treball de camp i depuració dels qüestionaris en línia. 

- Explotació i anàlisi estadística de les respostes obtingudes. 
 

5) Anàlisi dels resultats (qualitatius i quantitatius). 

6) Construcció de la caixa DAFO. 

7) Recomanacions, pla d’acció i full de ruta. 

Dirigides a tots els agents relacionats: administració, sector, empreses, professionals i el 
CTecno. 

8) Redacció de l’informe final. 

Que ha d’incloure entre d’altres: 

• Presentació en PPT, dels informes parcials com el definitiu. 

• Resum executiu. De reduïda extensió preparada per a difondre a premsa i altres 
mitjans. 

• Edició impresa en paper. Versió no superior a 40 pàgines aproximadament. 

• Edició completa en pdf. Versió completa. 

• Annex sobre els sectors de demanda. Versió no superior a 40 pàgines 
aproximadament. 

9) Entregables 

• BBDD de participants 

• Resultats parcials 

• Informes finals 

 
 
 
5. DOCUMENTS A LLIURAR 

Els documents a  lliurar a la Fundació CTecno són els següents: 
 
1) Un resum executiu en català, traduït també al castellà i a l’anglès. 

2) Un informe final en català amb les principals conclusions i recomanacions 
estratègiques per a l’àmbit de Catalunya, apte per ser divulgat públicament. En dues 
versión: la que serà impresa en paper i la versió completa que serà descarregable en 
pdf. des del web 

3) Un annex en català sobre els sectors de demanda, que inclourà la situació actual, les 
necessitats i les prioritats en relació a la tecnologia i la innovació tecnològica. 
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4) El material de presentació pública dels resultats del Baròmetre. Format PPT 
preferiblement. 

 

6. TERMINI  

El termini per al lliurament del projecte és el dia 7 de d’abril de l’any 2014, a les 13:00 
hores. 

 
7. PRESSUPOST 

El pressupost màxim per desenvolupar les tasques apuntades anteriorment són 30.000,00 
euros (IVA, no inclòs).  

Aquest import no inclou les despeses de presentació, edició i difusió quadre. 

 

8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROJECTE 

En el moment d’iniciar la realització de l’estudi es configurà una comissió de seguiment del 
projecte, integrada entre d’altres, per les persones següents: 

En representació de la Fundació CTecno: 

- El president.  

- El vicepresident executiu. 

- El responsable d’Estudis.  

- Un representant del Consell d’Empreses. 

- Un representant del Consell Científic.    

En representació de les institucions col·laboradores: 

- Un representant de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació. 

 

9. VALORACIÓ 

Les propostes presentades es valoraran de la forma següent: 
 

 Puntuació màxima 

Proposta tècnica 45 punts 

Proposta econòmica 35 punts 

Millores 20 punts 

TOTAL 100 punts 
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La valoració de la memòria tècnica es farà a partir dels tres criteris següents, cadascun 
dels quals contribueix amb un percentatge determinat a la puntuació final: 

  Percentatge Puntuació màxima 

Equip i mitjans 15% 6,75 punts 

Metodologia d’investigació 15% 6,75 punts 

Calendari d’accions i d’entregues 20% 9,00 punts 

Experiència prèvia en estudis similars 20% 9,00 punts 

Abast i profunditat dels entregables 30% 13,50 punts 

TOTAL 100% 45,00 punts 
 

Es considerarà baixa temerària una reducció del 10% de l’import establert en l’apartat 7 
d’aquest document.  

10. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
Les propostes es presentaran a través de correu electrònic a través de l’adreça següent: 
secretaria@ctecno.net.  

La data i hora límit per a la presentació de les mateixes és el dia 9 de desembre de 2013, 
a les 12:00 hores. 

La resolució final per part del CTecno es prendrà i comunicarà abans del 16 de desembre 
de 2013 a les 12:00 hores.  


