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Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L’ús de marques en el present informe és merament informatiu. Les marques esmentades pertanyen a les seves
respectives empreses, organitzacions i entitats titulars i en cap cas són titularitat d’ACCIÓ. Aquesta és una representació
parcial i il·lustrativa; no obstant, poden haver-hi altres empreses que no s’han inclòs a l’estudi.
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
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1. Visió global de
l’Economia Digital
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La indústria global de les TIC
S'espera que la taxa de creixement anual

Els serveis de telecomunicacions

Els Estats Units són la regió amb la

composta de la indústria global de les

són el segment amb la quota de

quota de mercat més gran, que

TIC (CAGR) sigui del 5,9% entre el 2020

mercat més gran, que representa el

representa el 34,7% del mercat

i el 2023.

27,0% del mercat mundial el 2020.

mundial el 2021.

Despesa global en TIC (2021)

Despesa global en TIC, per segments (2020)

Principals empreses de l’Economia Digital

5,2 bilions de dòlars
12%
27%

CAGR de la indústria de les TIC global
2020

18%

2023
Creixement
del 5,9%.

21%

21%

Serveis de telecomunicacions
Hardware
Serveis
Noves tecnologies
Software

Font: Statista( 2021)
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Transformació digital
• La transformació digital, a grans trets, és la integració de les tecnologies digitals en tots els àmbits d'un negoci, per millorar els processos operatius actuals,
crear-ne de nous i aportar més valor als clients. Representa un canvi cultural cap a maneres més àgils i intel·ligents de fer negocis, impulsades per tecnologies
com l'analítica avançada i la intel·ligència artificial.
• El 2021, els Estats Units es van classificar com el país més competitiu digitalment* del món. Molts països escandinaus van ocupar els primers llocs de la llista,

amb Dinamarca, Suècia, Noruega i Finlàndia entre els quinze primers. Espanya ocupa el 31è lloc.
Despesa en tecnologies i serveis de transformació digital a tot el món (en bilions d’USD)
3,0
2,5

2,0
1,5
1,0
0,5

1,00

1,18

1,31

1,50

0,96
2017

2018

2019

2020

2021*

1,80

2,10

2,40

2,80

0,0
2022*

2023*

2024*

2025*

Font: Statista( 2022)
* L'objectiu dels rànquings de competitivitat digital és analitzar la capacitat d'un país per adoptar tecnologies
digitals i implementar-les a les empreses i organitzacions governamentals.
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2. L’Economia Digital a
Catalunya

L'economia industrial, tecnològica i digital de Catalunya la converteix en un hub tecnològic de referència mundial
1. UN POTENT ECOSISTEMA TIC I DIGITAL

oCom a un dels principals hubs TIC d'Europa,
Catalunya ofereix tot el que l'empresa TIC pot
necessitar.

oCatalunya compta amb més de 19.000 empreses
relacionades amb les TIC i el sector digital, amb una
facturació de més de 29.000 M€ (el 13,2% del PIB
català).

o5è millor ecosistema de la UE per crear una start-up i
2n hub preferit de fundadors de la UE per crear una
start-up.
2. UN HUB TECNOLÒGIC LÍDER AL MÓN

o 1a millor ciutat tecnològica del món que no és una
capital (Tech Cities, Savills Index, 2019).

o Catalunya és la 5a regió més digitalitzada de la UE
(Comissió Europea, 2021).

o Catalunya acull nombrosos esdeveniments
tecnològics internacionals de renom, prestigiosos
centres d’R+D de que donen suport a la transferència
de tecnologia, clústers i universitats.

o Catalunya té moltes iniciatives regionals com Digital
Innovation Hubs i DIH4CAT, que donen suport a les
empreses de tecnologia digital.
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3. AL RADAR GLOBAL DE LA INVERSIÓ TECNOLÒGICA

o Amb més de 300 projectes tecnològics i 2.800 M€ de
capital invertit entre el 2017 i el 2021, Catalunya és un
destí líder a Europa Occidental en l’Economia
Digital.

o El talent, el mercat i la ubicació marquen la diferència
perquè les empreses escullin Catalunya per a la seva
inversió tecnològica.

o Empreses com Microsoft, Facebook i Seat tenen els
seus Digital Innovation Hubs a Catalunya. És una
tendència creixent a Catalunya on les inversions en
Digital Hubs han crescut de 9 a 34 en un any.
4. POL DE REFERÈNCIA PER AL TALENT DIGITAL

oGrans empreses internacionals com Microsoft trien
Barcelona gràcies a la seva disponibilitat de talent
digital.

oBarcelona gaudeix d'una alta qualitat de vida, així
com d'un ampli ecosistema digital.

o Catalunya i Barcelona concentren les universitats i
centres educatius més reconeguts mundialment (la
UPC ocupa el primer lloc d'Europa en producció
científica).
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2. L’Economia Digital a Catalunya

2.1. Un potent ecosistema
TIC i digital
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L’Economia Digital a Catalunya
En el marc d'aquest estudi, s’ha considerat com a Economia Digital la combinació de les empreses incloses al sector de les TIC i la resta
d’àrees digitals que permeten parlar de la digitalització de la indústria per tal de convertir el món en un lloc més intel·ligent i connectat.
Aquests camps digitals són els videojocs, el sector audiovisual, el comerç electrònic, les start-ups, la indústria 4.0, les smart cities i les
enginyeries que estan relacionades amb les TIC. L’economia digital avança a un ritme accelerat, ja que segueix innovant i il·lusionant, amb
dispositius i infraestructures tecnològiques cada cop més intel·ligents i connectats.
TIC i telecomunicacions

Proveïdors de software

Proveïdors de hardware

Àrees digitals

Telecomunicacions

Fabricants d'equips i
components

Serveis i consultoria

Font: ACCIÓ

Videojocs

Enginyeria

Smart Cities

Audiovisual
Start-ups

Comerç electrònic
Indústria 4.0
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Dades clau de l’Economia Digital a Catalunya (I)

19.148

29.520 M€

175.949

Empreses

Facturació

Persones
ocupades

13% del
PIB de
Catalunya

Font: ACCIÓ
Nota: El mapatge de l’Economia Digital s'ha realitzat amb d'empreses seleccionades a partir dels següents CNAE: 2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2680, 4651, 4652,
5821, 5829, 6110, 6120, 6130, 6190, 6201, 6202, 6203, 6209, 6312, 6312, 9511, 9512, 2731, 2732, 2733, 2790 i empreses dels següents informes d'ACCIÓ: sector
audiovisual, comerç electrònic, enginyeria (relacionada amb les TIC), indústria 4.0, «smart cities» (relacionada amb les TIC) i «start-ups». Les empreses que podrien
estar en més d'una font s'han considerat només una vegada
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Dades clau de l’Economia Digital a Catalunya (II)

19.148 empreses
• El 58,9% de les empreses són grans i mitjanes
empreses (més de 50 treballadors).
• El 61,2% de les empreses es van establir fa menys
de 10 anys.
• El 13,7% de les empreses són exportadores.
Facturació: 29.520 M€

Font: ACCIÓ

Distribució territorial
• El 88,0% de les empreses estan ubicades a la zona de
Barcelona.
• El 95,0% de la facturació total i el 93,9% del total de
persones ocupades del sector provenen d'empreses de la
província de Barcelona.
• El Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat,
el Maresme i el Vallès Oriental són les comarques amb
més empreses relacionades amb l’Economia Digital.
175.949 persones ocupades

• Representa el 13,2% del PIB total de Catalunya.

• El 32,3% treballa en empreses joves (10 anys o menys).

• El 64,8% de la facturació prové de grans i
mitjanes empreses.

• El 41,1% treballa en microempreses o petites empreses
(menys de 50 treballadors).
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Catalunya, un dels hubs TIC més rellevant d'Europa
Dades de les empreses TIC

16.889

20.903 M€

113.600

empreses

de facturació

persones ocupades

Empreses TIC
25.000

115.600

15.000
10.000

114.300

106.400

20.000

15.077

140.000

129.000

15.757

16.711

16.339

113.600

120.000

16.889

100.000
80.000

18.325

19.326

60.000

20.903

40.000

5.000

El sector de les TIC representa el 9,3

% del PIB de Catalunya i el

3,4% del total de treballadors a Catalunya.
El nombre d'empreses del sector de les TIC a Catalunya ha
augmentat un 1,1% respecte a l'any passat i un 12,0% en els
últims 5 anys (superior a la mitjana d'Espanya).
La facturació del sector TIC ha augmentat un 8,2% respecte el
2020 i un 31,0% en els últims 5 anys.

20.000

0

2017

2018
Facturació (M€)

2019

2020

Empreses

2021

Empleats (mil.)

Catalunya és la primera comunitat autònoma, que aglutina el
22,2% de les empreses i el 18,5% dels treballadors
d'Espanya.
Font: últimes dades disponibles de l’INE i de l’IDESCAT
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Ecosistema de les empreses TIC a Catalunya
Proveïdors de software

Telecomunicacions

Proveïdors de hardware

Fabricants d'equips i components

Serveis i consultoria

Font: ACCIÓ
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El sector de les TIC es
complementa amb àmbits
digitals que permeten
parlar de la digitalització de
la indústria i convertir
Catalunya en un lloc més
intel·ligent i connectat.

Font: ACCIÓ

Videojocs

Els àmbits digitals amplien el sector de les TIC a Catalunya

ICT
TIC
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Un ecosistema de suport a l’Economia Digital de Catalunya
Associacions i iniciatives

Fires i congressos
Del 2012 al 2024,
Barcelona és la capital
mundial del MWC.
Aquesta iniciativa va
transformar Barcelona
en el centre global
permanent de
tecnologies mòbils i en
un referent global de
transformació mòbil.

Universitats

Clústers

En llançament
Organitzacions empresarials

Centres tecnològics relacionats amb les TIC
Informació ampliada, capítol:
«2.2. Un hub tecnològic líder al món»

El 2022, Barcelona
acollirà per segona
vegada consecutiva
l'Integrated Systems
Europe, la fira
d'integració de
sistemes i
tecnologies
audiovisuals més
gran del món.
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2. L’Economia Digital a Catalunya

2.2. Un hub tecnològic líder al
món
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Hub tecnològic de Barcelona, amb reconeixement internacional
• 1a ciutat tecnològica del món que
no és una capital
Tech Cities, Savills Index 2019

• 1a ciutat europea del futur 2022/23 per estratègia d’IED
Financial Times, 2021

• Catalunya és la 5a regió més digitalitzada de la UE, després de
Finlàndia, Suècia, Dinamarca i Holanda
Índex d'economia i societat digitals (DESI), Comissió Europea 2021.

• Barcelona és la 5a ciutat més atractiva del món
per als experts digitals
Decoding Digital Talent 2019. The Network. Boston Consulting Group.

• Barcelona és la 2a ciutat europea, després de
Londres, amb el millor enfocament d’ecosistema
tecnològic eficaç

• Barcelona és el 7è hub d’start-ups de la UE per als futurs unicorns
Dealroom

Financial Times, 2020

• Catalunya es converteix en el primer laboratori 5G obert d'Europa
• Barcelona és la 3a ciutat europea del futur 2020/21 en
connectivitat
Financial Times, 2020

• Barcelona és la 4a ciutat preferida per invertir per a les
empreses fintech
Savills European Fintech Occupier Index, 2020

Font: ACCIÓ

Aliança 5G Barcelona, 2019

• 34 de les 50 principals empreses innovadores globals es troben a
Catalunya (BCG)
• Durant el 2021 s’ha llançat amb èxit el primer nanosatèl·lit català,
dissenyat per la UPC, amb l'objectiu d'obtenir dades per lluitar
contra el canvi climatic. (UPC)
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Institucions científiques i de recerca de primer nivell
Prestigiosos grups de recerca aplicada i bàsica de suport a la transferència tecnològica i una xarxa completa de centres científics i
tecnològics són la base del programa de recerca i innovació de Catalunya.
Centres tecnològics amb l'acreditació de les TIC TECNIO
Sincrotró ALBA,
l'accelerador de partícules més gran del sud
d'Europa.
Biomedical Research Park, líder del sud
d'Europa en recerca biomèdica.
ICIQ realitza investigacions innovadores en
catàlisi i energies renovables.

Instal·lació de proves d'automoció IDIADA..
Altres centres tecnològics o entitats relacionades amb el sector de les TIC a
Catalunya
L'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), una
de les millors institucions de recerca del món.
Mare Nostrum (BSC), 3r superordinador del sud
d'Europa.
Font: ACCIÓ a partir de TECNIO.
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Altres iniciatives de suport a les empreses digitals a Catalunya
Estratègies de la Generalitat de Catalunya
per fomentar les tecnologies:
5G

Blockchain

Intel·ligència artificial

Ciberseguretat

New space

Digital Innovation Hub de Catalunya
(DIH4CAT)
El DIH4CAT és un sistema de connexió
amb ecosistemes innovadors a nivell
internacional orientat a fomentar la
digitalització a Catalunya que segueix el model
de hubs d’innovació digital establert per la
Comissió Europea.
Es configura com una xarxa connectada
d’actius, infraestructures i coneixement de
Catalunya a la qual poden accedir la indústria i
les institucions públiques, per obtenir solucions
tecnològiques i no tecnològiques i accelerar la
transformació digital de la indústria catalana.

Estratègies de la Unió Europea:
La UE no vol quedar-se enrere en la
carrera digital i aspira a ser
autosuficient davant d'un possible
desacoblament digital. És per això que
ha aprovat la Next Generation EU i ha
presentat la Brúixola Digital Global,
que estableix les ambicions digitals
específiques de la UE per al 2030.

Font: ACCIÓ.
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2. L’Economia Digital a Catalunya

2.3. Al radar global de la
inversió tecnològica

22

Les inversions tecnològiques representen el 37% del total dels projectes d'inversió estrangera a Catalunya

Del 2017 al 2021

Els 15 principals països font d'inversió
S'han registrat 319 projectes d'IED

a Catalunya (↑ 81,3% 2012-

2016). Aquests projectes suposen una inversió de capital total de
2.828 M€ (↑ 33,9% 2012-2016), que suposa una inversió mitjana de
8,9 M€ per projecte. Durant el període, s'han creat un total de 17.815 llocs
de treball (↑ 77,1% 2012-2016).

Les inversions tecnològiques
representen el 37,2% del total de
projectes d'inversió estrangera a
Catalunya del 2017 al 2021 (319
de 857), un augment del 30,4%
entre el 2012 i el 2016. El 2021,
representa el 36,0% del total de
projectes d'inversió estrangera a
Catalunya (66 de 183).

Durant l'any 2021, s'han realitzat
66 projectes (↑ 20,0% respecte el
2020) amb una inversió total de
805,5 M€ (↑ 99,1% respecte el
2020) i 3.490 llocs de treball
creats (↑ 16,3% respecte el
2020).

Els Estats Units, Alemanya i França són els principals països
per nombre de projectes i capital invertit

Nota: la IED tecnològica representa els sectors següents: «Programari i serveis informàtics», «comunicacions», «màquines i equips empresarials», «publicitat,
relacions públiques i relacionats», subsector i activitats tecnològiques de «infraestructura TIC i internet», «recerca i desenvolupament» i «centre de suport tècnic»
Font: ACCIÓ a partir d’fDi Markets, 2017-2021
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Catalunya, destí líder de la IED tecnològica

IED tecnològica a les regions d'Europa occidental per
nombre de projectes

o Catalunya

és la 5a regió d'Europa Occidental en nombre de
projectes tecnològics, la 5a en creació d'ocupació i la 9a en
inversió de capital.

o 3,7% dels projectes tecnològics a Europa Occidental.
o 4,7% dels llocs de treball creats.
o 2,2% del capital invertit.

o Entre el 2017 i el 2021, Catalunya va ser la primera
destinació de la IED tecnològica a Espanya.

o 39,7% dels projectes d’IED
o 38,8% dels llocs de treball creats.
o 28,4% de la inversió.

4a: West-Nederland
1a: Sud-est

7a: Berlín
8a:
NordrheinWestfalen

3a:
Irlanda

6a:
Baviera

2a:
Illa de França
9a: Madrid

10a:
Suïssa
5a:
Catalunya

Catalunya és la 1a gran regió europea del futur 2022/23 per
estratègia d’IED
Financial Times , 2022

Nota: la IED tecnològica representa els sectors següents: «Programari i serveis informàtics», «comunicacions», «màquines i equips empresarials», «publicitat,
relacions públiques i relacionats», subsector i activitats tecnològiques de «infraestructura TIC i internet», «recerca i desenvolupament» i «centre de suport tècnic»
Font: ACCIÓ a partir d’fDi Markets, 2017-2021
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Empreses que han instal·lat hubs d’innovació digital a Catalunya entre el 2018 i el 2021
L'any 2021, a Catalunya, 34 dels 66 (51%) projectes tecnològics realitzats són instal·lacions de nous Innovation Digital Hubs.
Aquesta xifra forma part d'una tendència creixent dels últims anys d'inversions empresarials innovadores i tecnològiques a Catalunya
que, en el cas dels Digital Hubs, s'ha accelerat molt el 2021, passant de 9 a 34 en un any (↑ 278%).
TIC i digitalització de la indústria

Salut, farma i biotecnologia

Electrònica i maquinària

Logística i comerç electrònic

Finances i assegurances

Font: ACCIÓ a partir de la les inversions anunciades entre 2018 i 2021.

Aliments i begudes

Transport i automoció

Mòbil, videojocs i internet

Química i embalatges
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Testimonis
Una potent base industrial

Hub tecnològic líder mundial

«Catalunya disposa d'un parc industrial de proveïdors altament
qualificats per donar resposta als canvis tecnològics».

«A Barcelona tenim el laboratori més important d'HP fora dels EUA. Estar
establert a Barcelona suposa tenir qualitat de vida, un gran entorn i
clima, i un ecosistema creatiu».

Josep María Recasens
Director d'estratègia de SEAT
(Grup Volkswagen)
Un entorn favorable per als negocis
«Barcelona és l’indret ideal per accedir al mercat del sud d'Europa.
També destacaria la facilitat burocràtica: aquí és molt més àgil gestionar
els recursos humans».
Jacob Pascual
Director regional de vendes d'Universal Robots
Una ciutat innovadora
«Hem escollit estratègicament Barcelona i Dallas perquè són
ciutats realment innovadores amb talent de primera categoria,
sistemes educatius líders mundials i infraestructures regionals
totalment desenvolupades».
Athina Kanioura
Directora d'estratègia i transformació de PepsiCo

Ramon Pastor
Vicepresident i director general d’HP
Talent internacional i local en un lloc privilegiat per a la
vida i la feina
«Per què les empreses han de venir a Barcelona? Per crear un videojoc
AAA d'alta qualitat necessites un grans talents; els pots trobar aquí
mateix, a Barcelona».
Javier Capel
Director d’estudi d’Ubisoft Barcelona
Barcelona com a destí
«Barcelona, com a destí, és el punt de partida de les grans empreses
internacionals que volen crear hubs tecnològics i digitals».
Miquel Martí
CEO de Tech Barcelona

Font: ACCIÓ.
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2. L’Economia Digital a Catalunya

2.4. Pol de referència
per al talent digital

27

Catalunya i Barcelona tenen una alta disponibilitat de talent digital, i treballen en diverses especialitats digitals i sectors empresarials...
Especialitats digitals que atrauen a Barcelona talent digital estranger (%)
Barcelona gaudeix d'una alta qualitat de vida, així com d'un ampli
ecosistema digital i una gran disponibilitat de talent digital.

3a

Barcelona és la 3a millor ciutat europea i la 8a del món.
World’s Best Cities 2021, Resonance Consulting, 2021

40
38

Ciberseguretat
Desenvol. d'apps

34
35
34

Big data

5a

5a

Barcelona es considera la 5a ciutat més atractiva entre els
experts digitals per progressar, i la 3a entre no experts.
Decoding Global Talent, Boston Consulting Group, 2019
Barcelona és la 5a ciutat més habitable del món, només per
darrere d'Amsterdam, Madrid, Berlín i París.
Global Power City Index, Institute for Urban Strategies The
Mori Memorial Foundation, 2020

Agile/Scrum

32

35

Intel·ligència empresarial

33
34

UX/UI

32
33

31
29

Consultor CRM i ERP

31
33

Desenvolupament web

• El talent digital a Barcelona treballa en molts sectors
empresarials; els serveis a les empreses i les tecnologies
de la informació (TIC) són els sectors amb més presència
(19% i 15% respectivament).

38

29
31

API

28
26

Núvol
2020

2019

Font: ACCIÓ a partir de l'Idescat i de l'informe «Digital Talent Overview 2021» de Barcelona Digital Talent

… així com un ecosistema educatiu potent; formació del talent futur, captació de talent extern i la formació contínua.

1a

La UPC ocupa el primer lloc a Europa en producció científica en l'àmbit de les matemàtiques i la informàtica
Rànquing Leiden, CWTS, 2019.

2a

Barcelona és la 2a ciutat europea en nombre de graduats en TIC
Monitor de ciutats culturals i creatives, Comissió Europea, 2019.

Ampli ventall d'estudis universitaris en TIC
• +5,2% de graduats el 2020
• 13 graus en 10 universitats diferents

Àmplia oferta de màsters universitaris en TIC

• +12,8% de graduats el 2020
• 21 màsters en 8 universitats diferents

• Educació contínua

Ampli programa de formació professional en TIC
• +20,5% de graduats el 2020
• 11 graus de formació professional

Plans públics del govern per fomentar la vocació en STEM (ciència,
tecnologia, enginyeria i matemàtiques), especialment entre les dones

Barcelona lidera la formació en bootcamps de codificació i
l’educació contínua
• 17 bootcamps a Barcelona, la majoria de nova creació (el 82%
s'han posat en marxa en els últims 5 anys):
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•
•
•
•

Promoure les STEM entre la comunitat educativa
Fomentar la participació de les empreses TIC a les escoles
Promoure l'accés de les dones a les TIC i fomentar l'emprenedoria
Promoure les vocacions tecnològiques entre les dones

Font: ACCIÓ, a partir del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya, la Formació Professional Dual a Catalunya de la Generalitat de Catalunya, l'informe
«Digital Talent Overview 2021» de Barcelona Digital Talent i «The best Barcelona coding bootcamps of 2022» de Course Report.
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Grans empreses internacionals trien Barcelona gràcies a la seva disponibilitat de talent digital.
Microsoft: nou centre d’R+D especialitzat en IA
«Hi havia molts factors. Una és que Barcelona ofereix molts avantatges de
cara a la qualitat de vida. A més del bon temps, Catalunya té un
ecosistema increïble que permet anar des del mar fins a la muntanya en
qüestió d’una hora. Un altre avantatge és el talent, imprescindible per a
nosaltres des d'una perspectiva empresarial i tecnològica. Durant els últims
20 anys, hem vist com ha anat creixent: les millors universitats
d'enginyeria tenen titulacions especialitzades en aprenentatge
automàtic, intel·ligència artificial... A més, hi ha 800 grups de recerca i més
de 1.000 start-ups treballant en tecnologia. Observar el creixement de la
innovació a Barcelona durant els últims 20 anys també ens va fer adonarnos que aquesta també era una gran oportunitat per a nosaltres». Xavier
Orriols, director del centre a Barcelona
Zurich Seguros: segment líder d'assegurances digitals
«Barcelona s'està convertint en un dels principals hubs de l'economia
digital del sud d'Europa. Això inclou diverses oportunitats per atraure i
formar talent digital, especialment per a aquells camps i professions on es
necessiten perfils híbrids. Aquests perfils impliquen un profund
coneixement d'economia (per exemple, vendes, assegurament, finances...) i
experiència en negocis digitals, amb metodologies àgils, coneixements
d'anàlisi de dades i models de negoci digitals». Stefano de Liguoro, director
de negoci digital

Porsche Digital: nova oficina per al
desenvolupament de models de negoci digitals
«Porsche Digital va triar Barcelona perquè ja tenim altres hubs digitals arreu
del món, però Barcelona ofereix quelcom únic. Ofereix una gran
quantitat de talent. Barcelona és, sens dubte, un hub tecnològic. Té una
economia d’start-ups impressionant. Aquí tenim moltes multinacionals,
però Barcelona és una ciutat és increïblement atractiva. Com a marca en si
mateixa, té un atractiu enorme. Per tant, és un bon lloc per començar a
atraure més talent digital. Es tracta d'una ciutat on ja hi ha talent però que
no té cap problema en atraure’n més». Scoot Francis, facilitador de cultura i
operacions
TravelPerk: seu de l’empresa Travel Tech a
Barcelona
«Quan vam fundar TravelPerk, necessitàvem instal·lar-nos a una ciutat
que reflectís la cultura i la identitat de la nostra empresa. Barcelona és
exactament això: vibrant, dinàmica i plena d'ambició i d’oportunitats.
També és un destí fantàstic per atraure i retenir el millor talent tècnic
d'arreu del món. La ciutat ofereix contractació internacional, una gran
barreja d'oportunitats professionals i una alta qualitat de vida». Avi Meir,
CEO de TravelPerk
Font: ACCIÓ a partir de Catalonia in Business i de l'informe «Digital Talent
Overview 2021» de Barcelona Digital Talent
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3. Oportunitats i tendències globals
en l’Economia Digital

31

Oportunitats internacionals per a les empreses TIC a Catalunya
Oportunitats TIC

15 oportunitats per a

40 oportunitats TIC

l'electrònica i els videojocs
25%
40%

Destaquen les oportunitats en els
segments de teletreball, salut digital
i administració electrònica.

Oportunitats relacionades amb la
indústria 4.0 i les smart cities.

17%
Fintech: oportunitats en el
segment de la digitalització
de les finances.

27%
Electrònica i videojocs
19%

Destaquen les oportunitats
del segment d'energies i
energies renovables.

Destaquen les oportunitats
en el segment de la indústria
4.0 i el comerç electrònic.

13%
17%

Oportunitats relacionades
amb els vehicles elèctrics.

Oportunitats relacionades
amb les start-ups.
Més informació
Font: ACCIÓ a partir del mapatge de comerç global del 2021
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Les megatendències globals plantegen nous problemes d'inversió i canvis estructurals, amb l'àrea digital al capdavant
Cinc megatendències actuals arreu del món:

Canvi de poder econòmic
• Capitalització del mercat
• Fluxos d'inversió

Canvi climàtic i escassetat
de recursos
• Descarbonització
• Energia intel·ligent

Demografia i canvi
social
Urbanització ràpida

• Salut digital
• Robòtica

• Smart cities
• Mobilitat intel·ligent

Avenços tecnològics
• Potència informàtica
• Computació quàntica

NOTA: en vermell, les megatendències globals
relacionades amb l'àrea digital
Font: ACCIÓ a partir de l'informe «Digital economy compass 2021» d’Statista
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Àrees de l'economia on l'impacte dels recursos digitals és més rellevant
Eines de negoci digital

Automatització de la producció

E-commerce B2B

Les empreses inverteixen en eines digitals
per millorar l'eficiència operativa

Recursos per abordar la necessitat de
millorar l'eficiència i la resiliència de la
cadena de subministrament

El sector B2B amplia la presència de comerç
electrònic per diversificar els riscos de
vendes

Smart cities

Aprenentatge digital

Llars connectades

Les eines digitals permeten millorar el nivell
de vida i el transport

Les eines digitals faciliten un millor accés a
l'educació i més flexibilitat

La millora de l'accés a internet impulsa els
canvis de comportament dels consumidors

Font: ACCIÓ a partir de l'informe «Digital Transformation in Economies and Consumers» d'Euromonitor del 2021

Principals sectors amb inversions en les principals tecnologies digitals
Intel·ligència artificial
Automoció
• Vehicles autònoms
• Disseny i processos de
la cadena de
subministrament
Serveis financers
• Robo-advisors
• Anàlisi predictiu

RA/RV
Automoció
• Showroom virtual
• Operació de compra
Viatges i turisme
• Previsualitzacions
virtuals
• Experiència atractiva

Tecnologia
Tecnologia
• Experiències a la
• Comerç per veu
botiga
• Plataformes d’streaming • Treball a distància
Electrònica i aplicacions Embalatges
• Participació del client
• Etiquetatge millorat a
• Millora de la logística
través de codis QR
• R+D de productes
Electrònica i
Tèxtil i moda
aplicacions
• Predicció de la
• Compromís amb la
demanda futura
marca
• Recomanació de
• Entreteniment a casa
productes

Internet de les coses
Automoció
• Vehicles autònoms
segurs i més
intel·ligents

Electrònica i
aplicacions
• Màquines intel·ligents
• Predicció del
manteniment
• Millora de la logística
Tecnologia
• Tecnologies sense fils
• Automatització de la
ruta de compra
Salut del consumidor
• Seguiment del pacient
Elements bàsics de la
llar
• Domòtica
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Núvol
Automoció
• Fàbrica intel·ligent
Serveis financers
• Agilització dels
pagaments
Tecnologia
• Emmagatzematge de
xarxes socials
Viatges i turisme
• Millora de la
informació i l'anàlisi
dels clients
Venda al detall
• Experiència
omnicanal
• Obtenció de l'estat
de disponibilitat del
producte a temps

5G
Automoció
• Experiències de
mobilitat autònoma
• Comerç mòbil

Blockchain
Oci i entreteniment.
• Protecció de la identitat i
prevenció del frau
Tecnologia
• Autenticador d'empresa

Oci i entreteniment.
• Streaming multimèdia
• Millora de les
Serveis financers
experiències del públic • Criptomonedes
• Solucions de banca
Elements bàsics de la
oberta
llar
• Compromís digital
Venda al detall
intern
• Traçabilitat de la cadena
de subministrament
Tecnologia
• Procés de compra
• Aplicacions més
àmplies
Electrònica i aplicacions
• Traçabilitat de la cadena
Venda al detall
de subministrament
• Oferta d’una venda al
detall sofisticada i
experiencial

Font: ACCIÓ, a partir de l’informe «Voice of the Industry: Digital Survey» d'Euromonitor

Gràcies!

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
accio.gencat.cat
catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti

Més informació sobre el sector i notícies relacionades
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/BancConeixement/eic-el-sector-deles-TIC-a-catalunya

