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La digitalització del retail a Catalunya 

RESUM EXECUTIU 

 La inversió en noves tecnologies s’està generalitzant en el comerç de Catalunya, si bé el grau de penetració de les 

diferents tecnologies és molt desigual depenent del sector i del tamany de l’empresa. En general a major mida d’empresa, hi 

ha més inversió en noves tecnologies (hipermercats, supermercats, seguits de les cadenes de botigues). 

  Empreses d’un sol establiment son les que menys està aprofitant la tecnologia però la majoria tenen plans de 

digitalització. 

  Només un 15% del comerç no fa servir les xarxes socials per comunicar-se amb els clients o no disposa de cap 

presència online.  

  Significatiu retard en el retail català en la implantació de tecnologies com els NFC o els Beacons (smart bluetouth), 

que serveixen per comunicar ofertes, donar valor afegit als productes i fidelitzar els clients.  
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• Objectiu:  conèixer el grau de transformació digital en el comerç, a través de l’anàlisi de l’ús i el grau d'implantació de 

les noves tecnologies entre les empreses de comerç a Catalunya. La investigació inclou també la presència del sector en el 

canal online, mitjançant l'estudi de diferents formats i sectors d'activitat econòmica. 

• En concret, l'estudi s'ha centrat en analitzar els aspectes tecnològics i digitals que poden influir de forma positiva en la 

relació amb  el client pel que fa a l'atracció, conversió i fidelització en termes d’omnicanalitat.  

• El concepte d'Ominacanalitat s'ha entès com un eix clau per a l'evolució i èxit del sector, ja que les eines tecnològiques que les 

empreses tenen a l'abast (com ara: RFID, realitat augmentada, beacons, aplicacions, web, comerç electrònic, cercadors i xarxes 

socials, entre  d'altres), permeten a les empreses afrontar una nova realitat o captar i fidelitzar els clients com mai abans ho 

havien fet, sumant els dos mons: online i offline.  

 

 

 

 

1. Introducció i objectius de l'estudi 
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2. Metodologia de treball 

En l'estudi han participat 169 empreses, 31 de les quals són 

associades a Comertia.  

En total, la mostra d’aquest estudi representa uns 3820 

establiments i 5435  treballadors. 

El mètode d’estudi ha estat l’enquesta online. 

El marc territorial de referència per a l'estudi és Catalunya. 
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3. Radiografia del sector comerç a Catalunya 
Característiques del conjunt de la mostra 

79,0% 

12,0% 

9,0% 

Directiu/Gerent/Propiet
ari 

Venerdor/Càrrec 
Intermig 

Rble. D'Establiments 

CÀRRECS 

26,5% 

21,6% 

19,1% 

14,8% 

6,7% 

5,6% 

5,6% 

0,6% 

Moda 

Alimentació 

Altres Especificats 

Equip. de la Llar 

Oci i cultura 

Altres 

Complements i Serveis 

Restauració 

SECTORS 

Q1. El 79,63% dels  enquestats 

tenen un nivell directiu. 

Q2. Moda i Alimentació amb una 

alta representació 

Q3. Destaca la mostra amb 1 

establiment 
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Cap 
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12,5% 

26,3% 

13,1% 

9,4% 

8,1% 

14,4% 

1 Treballador 

De 2 a 5 

De 6 a 10 

De 11 a 25 

De 26 a 50 

De 51 a 100 

Nº TREBALLADORS 

84,8% 

12,4% 

7,6% 

5,5% 

4,8% 

1,4% 

Botigues 

Altres 

Distribuidor/Majorista 

Supermercats 

Corners 

Hipermercats 

FORMAT 
D'ESTABLIMENT 

Q4. El 61% de les empreses tenen 6 o + 

treballadors, i el 39% en tenen - de 5 

Q5. El format d'establiment 

predominant són les botigues 

3. Radiografia del sector comerç a Catalunya 
Característiques del conjunt de la mostra 
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Q6. Les cadenes i les botigues independents 

sumen el  82,5% de la mostra. 

43,8% 

38,7% 

15,3% 

5,1% 

2,9% 

2,9% 

1,5% 

Botiga/Establiment Indep 

Cadena de Botigues 

Franquícia 

Cadena de Supermercats 

Gran Magatzem 

Central de compres 

Cadena d'hipermercats 

TIPOLOGIA 
D'ESTABLIMENT 

Q7. Un 25,47%  d'empreses participants 

tenen presència internacional. 

74,5% 

25,5% 

No 

Si 

PRESÈNCIA 
INTERNACIONAL 

(FÍSICA I ONLINE) 

3. Radiografia del sector comerç a Catalunya 
Característiques del conjunt de la mostra 
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4. Usos i eines digitals actuals 
Plataforma online 

LES EINES DIGITALS MÉS IMPLANTADES: Web i xarxes 

socials  

   El 85,71% dels enquestats manifesta disposar de web.  

  La meitat dels enquestats ha manifestat tenir botiga 

online, però les realitats son extremes:  

  Mentre que el 100% dels hipermercats i quasi tots els 

supermercats en tenen, només el 40% dels comerciants 

amb 1 sol establiment manifesta vendre online. 

85,7% 

12,3% 

51,1% 
48,9% 

SI NO 

Q9 DISPOSA DE PÀGINA WEB 

 Q11 BOTIGA ONLINE 
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 Facebook i Instagram són les xarxes més 

utilitzades pel comerç a Catalunya, seguides per 

Twitter i Youtube.  

Les eines online de comunicació amb el client més 

emprades pel retail a Catalunya són encara molt 

basades en models unidireccionals: Newsletter, 

programes de fidelització i Blog.  

 Només un 14,6% de les empreses utilitza els xats.  

Aquesta unidireccionalitat de la comunicació amb el 

client en un entorn on la interacció és tendència i els 

clients volen ser protagonistes, podríem dir que queda 

compensada per la gran implantació de Facebook entre 

el retail català, xarxa social que permet la  interacció. 

84,9% 

55,9% 

39,5% 

19,7% 

11,8% 

9,2% 

4,1% 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

YouTube 

Cap 

Pinterest 

Altres 

Q16 XXSS 
UTILITZADES 

51,8% 

39,4% 

29,9% 

26,3% 

14,6% 

5,8% 

Newsletter 
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Blog 
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Xat 

Altres  

Q18 EINES ONLINE 
COMUNICACIÓ AMB 

EL CLIENT 

4. Usos i eines digitals actuals: Xarxes socials 
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4. Usos i eines digitals actuals: Xarxes socials retail vs Comertia 
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0,7% 0,7% 0,7% 1,4% 2,0% 2,0% 3,4% 
5,4% 6,1% 

13,6% 
16,3% 

19,1% 
21,8% 21,8% 

40,8% 

  Un 41% de les empreses de retail de Catalunya manifesta no disposar encara de cap tecnologia implantada en el punt de venda.  

  Les tecnologies més implantades son les Tablets i els codis QR , seguits dels sistemes de pagament ràpid, el comptatge de 

persones i les pantalles interactives.  

  Els sistemes de comptatge de persones estan força implantats a les cadenes de botigues (quasi un 16,3% dels que manifesten 

utilitzar aquesta tecnologia). 

  Les empreses d’un sol establiment són les que més abunden (prop d’un 60%) entre els que no tenen  

cap tecnologia implantada. 

4. Usos i eines digitals actuals: en el punt de venda 
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4. Usos i eines digitals actuals: en el punt de venda. Comparativa 
Comertia 

22,6% 

32,2% 

29,0% 

29,0% 

38,7% 

3,2% 

3,2% 

9,7% 

12,9% 

19,4% 

0,0% 
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44,5% 
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16,8% 

21,0% 
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1,7% 

3,4% 

5,0% 

5,0% 
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0,8% 

0,8% 

0,0% 

0,8% 

2,5% 

Cap 

Comptatge de Persones 

Pagaments ràpids  

Codis QR (donar més info al client) 

Tablets 

Sensords d'ubicació del client 

App Nativa 

Altres 

BigData 

Pantalles interactives 

Provedor Virtual 

Beacons (donar més info de prodcute, … 

NFC (més info al client o facilitar pagament) 

Pantalla digital de control de satisfacció del client 

RFID en etiquetatge (donar més info al client) 

Conjunt Mostra Comertia 
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Els objectius més perseguits amb la implantació de les noves 

tecnologies a l’empresa de retail són: 

 donar més informació al client 

 consultar els estocs disponibles 

 publicar promocions. 

Curiosament, en un entorn on connectar amb el què desitja o 

necessita el client i proporcionar-li una bona experiència de 

compra són essencials per diferenciar-se de la competència, 

només un 13,43% dels enquestats manifesta que un dels 

seus objectius amb la implantació de les noves tecnologies 

és la millora de l’experiència de compra; i un reduït 8,96% 

persegueix l’anàlisi del comportament del client. 38,8% 

29,1% 

21,6% 

20,9% 

13,4% 

12,7% 

9,7% 

9,0% 

1,5% 

Cap 

Donar més informació 

Consulta de Stock 

Publicació de promocions 

Millor experència de compra 

Anàlisi de patrons de compra 

No ho sé 

Anàlisi del comportament 

Reconeixement facial 

4. Usos i eines digitals actuals: Objectius 
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4. Usos i eines digitals actuals: Objectius vs Comertia 

22,6% 

38,7% 

35,5% 

25,8% 

19,4% 

19,4% 

16,1% 

9,7% 

0,0% 

42,5% 

27,4% 

17,9% 

11,3% 

21,7% 

11,3% 

7,5% 

9,4% 

1,9% 

Cap 

Donar més informació del producte 

Consulta estoc en altres botigues o en web 

Nova experiència de compra 

Publicació de promocions 

Anàlisi de patrons de compra dels clients 

Anàlisi del comportament dels clients dins de 
la botiga 

No ho sé 

Reconeixement facial 

Conjunt Mostra 

Comertia 
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Els motius principals que expressen les 

empreses per a la “no innovació” digital són: 

  cost de desenvolupament 

 manca de personal 

 manca dels coneixements necessaris per 

definir una estratègia 

 procedir a la implantació  

38,6% 

30,7% 

20,8% 

19,8% 

12,9% 

12,9% 

7,9% 

5,9% 

3,0% 

2,0% 

Cost 

NS/NC 

No hi ha personal 

Falta de coneixements 

No es rellevant 

Resistència al canvi 

Els clients no ho valoren 

Fata de compromís 

Risc de seguretat 

Incertesa Jurídica 

RAONS PER LA NO 
DIGITALITZACIÓ/INNOVACIÓ 

5. Factors que frenen l’accés digital  
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6. Inversió en transformació digital 

 Menys del 35% de les empreses inverteix en millorar el seu 

posicionament als cercadors, i les que ho fan acostumen a invertir 

menys de 1.000€ mensuals.  

La inversió publicitària en xarxes socials, en canvi, ja la fa prop 

de la meitat de les empreses de retail.  

Oci i cultura és el sector on més empreses inverteixen en publicitat en 

xarxes socials i en millora del posicionament als cercadors. Però el 

sector on hi ha més empreses (un 10%) que fan una inversió 

elevada (més de 1.000 € mensuals) en publicitat a xarxes socials 

és el sector de la moda, seguit del d’equipament de la llar. En el cas 

de la moda, això pot estar relacionat amb el fenomen dels “bloggers” i 

els “influencers” de la moda, que són seguits per milers de persones a 

través de les xarxes socials. 

57,6% 

30,1% 

8,2% 
4,1% 

No Si, - de 1000€ NS/NC Si, + de 1000€ 

Q 1 4  I N V E R S I Ó   S EO  

53,6% 

38,4% 

6,0% 
2,0% 

No Si, - de 1000€ Si, + de 1000€ NS/NC 

Q 1 7  I N V E R S I Ó   X X S S  
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L’impacte de la digitalització en el negoci encara és poc visible. Un 51% de les empreses ha afirmat que aquesta contribució ha 

estat poca o nul.la, mentre que un 43% indica que ha estat bastanta o molta. Pel 77% de les empreses que venen online, aquestes 

vendes han estat per sota del 10% sobre el total; i no arriba a un 1% les que manifesten que les vendes online hagin aportat més del 

25% de la xifra de negoci. 

18,1% 

76,7% 

4,3% 

0,9% 

NS/NC 

De 0%-10% 

De 10% a 25% 

Més de 25% 

Q12 % VENDES ONLINE S/TOTAL  

6,4% 

4,3% 

46,4% 

34,3% 

8,6% 

NS/NC 

Gens 

Poc  

Bastant 

Molt 

Q27 GRAU DE CONTRIBUCIÓ A LA 
INNOVACIÓ DIGITAL AL NEGOCI  

7. Impacte de la transformació digital en el negoci 
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Per tipologies d’empresa podem 

veure que les cadenes de botigues i 

les botigues independents tenen el 

focus posat en les inversions en e-

commerce i millores logístiques, 

seguides dels “social media” i 

optimització de disseny web. Un 

fenomen emergent com el Big Data, 

que permet crear informació que 

accelera la presa de decisions i la 

connexió amb el client desperta per 

igual l’interès de les franquícies, les 

cadenes i les botigues 

independents, però només figura en 

els plans immediats d’un 12,32% de 

les empreses. 
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8. Quins sectors i en quines tecnologies invertiran les empreses durant el 2017? 
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5,6% 
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16,0% 

28,6% 

50,0% 

29,4% 

22,7% 

28,6% 

16,7% 

24,0% 
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8. Quins sectors i en quines tecnologies invertiran les empreses durant el 2017? 
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- Pel que fa a la tecnologia en el punt de venda, són l’etiquetatge electrònic, seguit de la predicció d’afluència i el “Digital Signage”, 

les tecnologies que més empreses volen implantar en els propers mesos. 

- El sector de la Moda sembla el sector on hi ha un % més estable d’empreses que tenen desig d’introduir a la botiga una varietat de 

tecnologies completa (etiquetatge electrònic, digital signage, control d’ubicació, i predicció d’afluència). En el cas de la moda les 

empreses sembla que no volen introduir el comptatge de persones, però cal atribuir-ho a que és un dels sectors on ja està mes 

implantada aquesta tecnologia.  

- Alimentació i Equipament de la llar són els sectors que segueixen en importància quant a % d’empreses que volen introduir 

diferents tecnologies. Oci i cultura, complements i serveis de restauració semblen tenir menys propensió a invertir,. Restauració, 

aparentment és l'únic sector en el que les empreses només manifesten intenció d’invertir en dos tipus de tecnologia ( control 

d’ubicació i predicció d’afluència) 

8. Quins sectors i en quines tecnologies invertiran les empreses durant el 2017? 
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8. Quins sectors i en quines tecnologies invertiran les empreses Comertia 
durant el 2017? 
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Disseny web mòbil i apps 

Social Media 

Big data 

Millores Logístiques 

CRM Social 

Omnicanalitat 
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9. Conclusions 

1. El sector del comerç a Catalunya té una bona predisposició  a treballar el món online, on el 85,71% de les 

empreses enquestades  disposen de web i d'aquestes més del 50% disposa de comerç electrònic . 

 

“El sector ha entès de la importància del canal online i està prenent les accions adequades.” 

 

2. Poc més d’un 30% utilitza els cercadors com a canal de promoció (SEO, SEM) 

 

“No fer aquesta inversió pot significar un baix volum de visites cap a les webs i en conseqüència un baix impacte en les vendes online 
o l'arribada de nous clients a botiga via el canal online.” 

 

3. Les xarxes socials i el butlletins electrònics són les eines més utilitzades com a canal de comunicació  

 

“ Facebook té més de 30.000 milions d’usuaris a Espanya per tant és una decisió encertada pel sector utlitzar-la com a canal de 

comunicació sense deixar de banda el correu electrònic que permet contacte directe i sense intermediaris.” 



ESTUDI SOBRE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN EL RETAIL DE CATALUNYA 

4. Quant a la implantació de les TICs dins els establiments, observem una velocitat més lenta en l’adaptació d'aquestes 

tecnologies.  

“ Per exemple, Els Beacons (smart bluetouth) és una de les tecnologies que la major part dels estudis en retail diuen que serà una de 

les eines més implantades en el sector degut a la seva capacitat de comunicar ofertes, donar valor afegit als productes i disposar 

d'una excel·lent eina de fidelització. Veiem com la seva implantació a Catalunya és inferior a l’1%. 

 

5. Les raons de la no innovació són cost de desenvolupament i manca de personal capacitat. 

“ Avui en dia definir una estratègia Omnicanal en el retail és imprescindible i aquí les TIC tenen un paper important, per a que les 

empreses puguin tenir éxit en aquest nou entorn el coneixement d’aquestes és imprescindible.” 

 

6. De cara al futur, el sector considera clau continuar invertint en el món online quant a millorar els seus dissenys web i en el 
desenvolupament d'aplicacions. 

“ Aposta pel món de les aplicacions és un pas important de cara a establir estratègies omnicanals, ja que són aquestes les que poden 

ajudar a connectar els dos mons “ 

9. Conclusions 
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7. En l'àmbit de la logística, el sector s’està adaptant a les necessitats del client. 

 

“ Actualment un dels factors d'èxit en el comerç electrònic és la rapidesa i les diferentes opcions en l'enviament, això es pot observar 

en projectes com el d’Amazon on les seves opcions d'entrega en 1 dia o 1-2 hores ” 

 

8. Menys del 40% considera que l’ús de les TIC ajuda a fer créixer el negoci. 

 

“En general, quant major és la percepció que l'ús de les TIC ajuda a fer créixer el negoci, més s'inverteix en aquestes”. 

 

9. El grau d’implementació de noves tecnologies en les empreses de Comertia és superior a la mitjana del retail català. A més tamany 
d’empresa, augmenta l’interès per la innovació, i la inversió en la millora de l’experiència del client, i en la gestió empresarial.  

9. Conclusions 


