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1. L’estat de l’R+D+I 

Abans d’analitzar i comentar les estadístiques d’R+D+I, es presenten a continuació la nor-
mativa i les iniciatives de polítiques públiques de recerca i innovació més destacades de 
l’any 2021. 

El mecanisme de recuperació i resiliència de la UE destaca la transformació digital i 
l’R+D+I 

En l’àmbit de la UE s’aprova el Reglament pel qual s’estableix el mecanisme de recuperació 
i resiliència, que té com a objectiu principal enfortir, en el context de la crisi generada per la 
COVID-19, el marc actual d’assistència als estats membres a través d’ajuts financers direc-
tes. El seu àmbit d’aplicació està estructurat en sis pilars, d’entre els quals cal destacar, 
d’una banda, la transformació digital i de l’altra, el creixement intel·ligent, la investigació, el 
desenvolupament i la innovació.  

El programa Horitzó Europa persegueix enfortir les bases científiques i tecnològiques 
dels estats membres 

Enguany s’aprova el programa marc d’investigació i innovació Horitzó Europa per al període 
de vigència del marc financer plurianual 2021-2027. Aquest programa substitueix l’anterior 
programa marc, Horitzó 2020, mencionat en edicions anteriors d’aquesta Memòria. L’objec-
tiu general del programa és el d’assolir un impacte científic, tecnològic, econòmic i social de 
les inversions de la UE en R+D, enfortir les seves bases científiques i tecnològiques i fo-
mentar la competitivitat de tots els estats membres. Aquest programa té un pressupost de 
95.517 milions d’euros per a aquest període de 7 anys.  

S’estructura a partir de tres pilars:  

▪ Ciència excel·lent: té per objecte finançar projectes d’investigació dissenyats i dirigits 
per personal investigador, a través del Consell Europeu d’Investigació. També donarà 
suport al desenvolupament professional i la formació del personal investigador a través 
de les activitats de mobilitat internacionals i intersectorials del programa Marie 
Skłodowska-Curie i fomentarà la inversió per millorar i optimitzar l’accés transnacional a 
les infraestructures d’investigació de nivell mundial.   

▪ Reptes globals i competitivitat industrial europea: té per objecte donar suport a la inves-
tigació orientada als reptes de la societat actual, al mateix temps que potencia les capa-
citats tecnològiques i industrials, mitjançant set clústers interdisciplinaris.1 

▪ Europa innovadora: té per objecte potenciar la innovació per tal d’accelerar les soluci-
ons, amb nous serveis i mercats, mitjançant el Consell Europeu d’Innovació, els ecosis-
temes europeus d’innovació i l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia.   

 
1 Salut. Cultura, creativitat i societat inclusiva. Seguretat civil per a la societat. Món digital, indústria i espai. 
Clima, energia i mobilitat. Recursos alimentaris, bioeconomia, recursos naturals, agricultura i medi ambient. 
També inclou el Centre Comú d’Investigació, que assistirà la UE i els governs nacionals en la seva presa de 
decisions.   
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Horitzó Europa preveu ajudar els estats membres amb menor rendiment en R+D 

Aquests tres pilars se sustenten sobre un programa horitzontal, anomenat “Ampliar la par-
ticipació i enfortir l’Àrea Europea d’Investigació”, l’objecte del qual és ajudar els estats mem-
bres de la UE en el desenvolupament del seu potencial nacional d’investigació i innovació, 
especialment pel que fa a aquells estats amb menor rendiment en R+D.  

També cal destacar el Reglament pel qual s’estableix el programa InvestEU, per tal de con-
tribuir a la millora tant de la competitivitat com de la convergència i cohesió socioeconòmi-
ques de la UE. Entre d’altres aspectes, inclou els sectors de la investigació, la innovació i 
la digitalització. El programa assenyala que cal combinar el marc polític de l’Estratègia del 
mercat únic digital amb inversió en intel·ligència artificial. L’objectiu general del programa 
en matèria de societat del coneixement és el de la promoció dels avenços científics i tecno-
lògics. Aquest objectiu general es tradueix en l’objectiu específic de donar suport a opera-
cions de finançament i inversió en relació amb la investigació, la innovació i la digitalització, 
inclòs l’ajut a l’expansió de les empreses innovadores i el desplegament de tecnologies en 
el mercat.   

S’aprova el Pla estatal d’investigació científica i tècnica i d’innovació que estableix el 
desenvolupament d’una carrera científica dirigida a afavorir l’estabilitat del personal 
investigador 

En l’àmbit estatal, cal destacar l’aprovació del Pla estatal d’investigació científica i tècnica i 
d’innovació 2021-2023, en el qual es concreten les accions i inversions que es duran a 
terme a l’Administració general de l’Estat. El pla s’estructura a partir de les línies definides 
a l’Estratègia espanyola de ciència i tecnologia i d’innovació 2021-2027 (mencionada a l’edi-
ció anterior d’aquesta Memòria) i estableix el desenvolupament d’una carrera científica di-
rigida a afavorir l’estabilitat i el relleu generacional del personal investigador. Aquest pla 
està integrat per quatre programes estatals: Programa estatal per afrontar les prioritats del 
nostre entorn, Programa estatal per impulsar la investigació cientificotècnica i la seva trans-
ferència, Programa estatal per desenvolupar, atraure i retenir talent, i Programa estatal per 
catalitzar la innovació i el lideratge empresarial. El finançament de les actuacions del pla 
prové dels fons procedents dels pressupostos generals de l’Estat i podrà comptar també 
amb altres fonts de finançament que inclouen els fons europeus, especialment aquells in-
closos en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.   

Es pot ampliar la informació normativa al Recull normatiu del CTESC 

Les estadístiques d’R+D+I fan referència a l’any 2020 

A continuació s’analitzen les estadístiques de recerca, innovació i alta tecnologia de l’INE 
que es publiquen a finals d’any i fan referència als esdeveniments de l’any anterior. Per tant, 
en aquesta edició 2021 de la Memòria, les estadístiques d’R+D+I fan referència a l’any 
2020, any en què comença la pandèmia de la COVID. 

1.1. L’R+D+I a Catalunya 

La despesa en R+D+I en percentatge del PIB es manté pràcticament igual 

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?any=2021&tema=47
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La despesa en R+D+I de Catalunya en percentatge del PIB es manté pràcticament igual, 
del 2,81% al 2,79%, entre els anys 2019 i 2020 malgrat la forta caiguda del PIB a causa de 
la pandèmia. Conseqüentment, les despeses en R+D+I pateixen una reducció similar a la 
caiguda de l’economia. Ara bé, com s’analitzarà en les pròximes seccions, aquesta reducció 
afectarà especialment les despeses en innovació, donat el seu caràcter més conjuntural 
que les despeses en R+D, que tenen un perfil més estratègic, i aconsegueixen augmentar 
lleugerament el seu import. Així, mentre que les despeses en R+D augmenten la seva in-
tensitat en el PIB tant en el sector públic com en el sector privat, en canvi, la despesa en 
innovació actua en sentit contrari i pateix un retrocés considerable al passar de l’1,30% a 
l’1,09% (gràfic 1). 

GRÀFIC II. 1. G1. Evolució de les despeses en recerca i desenvolupament per sectors d’exe-
cució i de les despeses en innovació del sector privat (descomptant les de recerca i desen-
volupament) en percentatge del PIB. Catalunya, 2017-2020 
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Unitats: percentatge sobre el PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
Nota 1: el sector públic inclou l’ensenyament superior i l’Administració pública. 
Nota 2: canvi metodològic a partir de l’any 2018. 

1.2. La recerca i el desenvolupament 

Les despeses en R+D augmenten el 0,6% i el personal en R+D disminueix el 2,6% 

Les despeses internes en R+D augmenten el 0,6% l’any 2020 i se situen en 3.619,3 milions 
d’euros mentre que el personal ocupat en aquestes tasques disminueix el 2,6% i assoleix 
la xifra de 50.776 persones ocupades en termes d’equivalència a jornada completa. 
Aquesta evolució és similar a la que es dona al conjunt d’Espanya tot i que a Catalunya es 
dona una reducció del personal ocupat en R+D lleugerament més intensa (taula 1). 

Les despeses en R+D sobre el PIB se situen en l’1,70% ...  
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Les despeses internes en R+D en percentatge del PIB se situen en l’1,70% i el personal 
total en R+D per 1.000 persones ocupades en 14,54. Tenint en compte que el Pacte naci-
onal per a la societat del coneixement fixa l’objectiu de les despeses internes en R+D sobre 
el PIB en el 2,12% per a l’any 2024 i en el 3,0% per a l’any 2030, aleshores la taxa anual 
de creixement d’aquesta magnitud hauria de ser del 9,5% i del 8,6% per assolir aquestes 
fites, respectivament. 

... i s’aproximen als registres superiors de la UE (2,32%) 

La comparació internacional de la intensitat de les despeses internes en R+D sobre el PIB 
i del personal en R+D per 1.000 persones ocupades es representa en els gràfics 2 i 3 res-
pectivament. Es pot observar que l’evolució de les despeses internes respecte del PIB apro-
xima el registre de Catalunya al de la UE mentre que l’evolució del personal en R+D per 
1.000 persones ocupades té un efecte de distanciament. 

TAULA II. 1. T1. Despeses internes i personal en R+D. Catalunya, 2017-2020 

Indicador Variable 2017 2018 2019 2020 

Import (milions €) Despesa en R+D 3.273,4 3.512,7 3.596,6 3.619,3 

Creixement (%) Despesa en R+D 5,5 7,3 2,4 0,6 

Pes a Espanya (%) Despesa en R+D 23,3 23,5 23,1 23,0 

Nombre (milers) Personal en +D 48.551,3 51.830,4 52.137,3 50.776,3 

Creixement (%) Personal en +D 4,2 6,8 0,6 -2,6 

Pes a Espanya (%) Personal en +D 22,5 23,0 22,5 21,9 

Unitats: despesa en milions d’euros corrents, personal en equivalència a jornada completa i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

GRÀFIC II. 1. G2. Despeses internes en R+D respecte del PIB. Comparació internacional, 
2017-2020 
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GRÀFIC II. 1. G3. Personal en R+D per 1.000 persones ocupades. Comparació internacional, 
2017-2020 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 
Nota: UE-28 els anys 2017 i 2018 i UE-27 anys 2019 i 2020 

El sector privat protagonitza les estadístiques d’R+D perquè creix la seva despesa 
més que ho fa la dels altres sectors i disminueix el seu personal més que els altres 

Per sectors d’execució, el sector privat és el protagonista de l’evolució més positiva de les 
despeses internes en R+D i també ho és de l’evolució més negativa del personal ocupat en 
R+D (gràfic 4). En termes de despesa, el sector privat executa el 60,4% de la despesa total 
en R+D mentre que la quota restant es distribueix a parts semblants entre l’ensenyament 
superior i l’Administració pública (taula 2). En el gràfic 5 es pot comprovar la dimensió que 
tenen aquests sectors en relació amb la UE-27. 

TAULA II. 1. T2. Despeses internes en R+D com a percentatge del PIB i distribució per sectors 
d’execució. Catalunya i Espanya, 2020 

Àmbit Import (M€) % PIB Sector privat Ensenyament superior Administració pública 

Catalunya 3.619,3 1,70 60,4 21,1 18,5 

Espanya 15.768,1 1,41 55,9 26,6 17,5 

Unitats: import en milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

La major part de la distància de Catalunya en relació amb la UE en termes de despesa 
en R+D sobre el PIB (0,62 punts percentuals) s’explica per una menor dimensió rela-
tiva del sector privat (0,51 punts percentuals) 

Una anàlisi detallada de les diferències en la intensitat de les despeses internes en R+D 
sobre el PIB per sectors d’execució entre Catalunya i la UE-27 permet constatar una dis-
tància considerable entre ambdues magnituds de 0,62 punts percentuals, la majoria de la 
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qual ve explicada per una menor dimensió relativa del sector privat de 0,51 punts percen-
tuals (gràfic 5).  

GRÀFIC II. 1. G4. Taxa de creixement anual de les despeses internes i del personal en R+D 
per sectors d’execució. Catalunya, 2019-2020 

0,6
0,9

0,4
0,1

-2,6

-5,7

0,9

0,3

Total Sector privat
Ensenyament

superior
Administració

pública

Despesa interna en R+D

Personal en R+D

 

Unitats: taxes de creixement anual.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

GRÀFIC II. 1. G5. Despeses internes en R+D sobre el PIB per sectors d’execució de Catalunya 
i diferències respecte de la UE-27, 2019 i 2020 
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Unitats del gràfic de l’esquerra: percentatges sobre el PIB. 
Unitats del gràfic de la dreta: punts percentuals de PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 
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La presència de dones en el personal ocupat en R+D millora en tots els sectors d’exe-
cució 

La presència de dones en el personal ocupat en R+D millora lleugerament en tots els sec-
tors d’execució. Però, en el cas del personal investigador, la quota de dones es manté cons-
tant a l’ensenyament superior i a l’Administració pública i fins i tot es redueix al sector privat. 
L’únic sector que mostra paritat entre homes i dones ocupats en les tasques de recerca i 
desenvolupament és l’Administració pública. 

El percentatge de recursos que el sector privat destina a l’ensenyament superior és 
inferior al de les zones objecte de comparació (Espanya, UE, zona euro) 

El següent punt a tractar és la despesa interna en R+D per origen dels fons i sectors de 
Catalunya en comparació amb la del conjunt d’Espanya, la zona euro i la UE. Catalunya 
destaca en clau positiva per un percentatge de recursos del sector privat destinat a l’Admi-
nistració pública (3,0% de la despesa total en R+D) superior al que tenen les altres zones 
de comparació. En canvi, s’observen dèficits en la quota de recursos que aquest mateix 
sector destina a l’ensenyament superior (1,4%), que és clarament inferior a la que es dona 
per exemple a la UE-27 (2,2%). També sobresurt en clau negativa el pes dels fons d’origen 
estranger en el finançament de la despesa total en R+D (7,4%) en comparació amb el pes 
que tenen aquests fons a la UE-27 (9,4%) (annex). Per últim, es pot destacar que a Cata-
lunya la suma dels fons amb origen a l’Administració pública i a l’ensenyament superior 
representen una part semblant a la que tenen a les zones de la UE analitzades (30%), però 
significativament inferior a la que es manifesta en el conjunt d’Espanya (40%). 

El finançament en R+D+I de la Generalitat creix per sobre de la mitjana del sector ... 

El següent punt a tractar són les dades bàsiques de l’Informe sobre el finançament de les 
activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya 
que elabora anualment la Direcció General de Recerca. Les dades mostren que el finança-
ment en R+D+I de la Generalitat de Catalunya té un comportament més expansiu que el de 
la mitjana del sector. Per una banda, augmenta el percentatge sobre el total de les despeses 
en R+D del 22,2% al 24,7% entre els anys 2019 i 2020 i, per una altra banda, augmenta el 
percentatge sobre el total de la innovació del 2,0% al 3,0% (taula 3). 

... i el Departament de Salut és el departament que més recursos augmenta a causa 
de la pandèmia 

Quant al finançament en R+D+I dels departaments de la Generalitat de Catalunya, el De-
partament d’Empresa i Coneixement segueix sent el que disposa de més recursos, 586,5 
milions d’euros, seguit del Departament de Salut, amb 310,1 milions d’euros (taula 4). Entre 
aquests dos departaments s’explica el 63,1% del finançament en R+D+I de la Generalitat. 
La variació absoluta 2019-2020 d’aquest finançament ha estat positiva per valor de 102,6 
milions d’euros, sent el Departament de Salut el que més ha participat d’aquest increment 
(65,3M€), seguit del Departament d’Empresa i Coneixement (27,7M€). La despesa en 
R+D+I del sistema públic de salut ha crescut principalment degut al fet que el pressupost 
executat del CatSalut ha augmentat molt per motiu de la COVID-19. Per la seva banda les 
convocatòries d’ajuts per al finançament de projectes de recerca a causa de la pandèmia 
estaria al darrere de l’increment de recursos del Departament d’Empresa i Coneixement. 
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TAULA II. 1. T3. Finançament en R+D+I de la Generalitat de Catalunya1 i de l’Estat en R+D a 
Catalunya, 2017-2020 

Indicador 2017 2018 2019 2020 

Finançament en R+D de la Generalitat2 730,5 747,9 799,0 892,5 

Percentatge sobre l'R+D total  22,3% 21,3% 22,2% 24,7% 

Percentatge sobre el finançament en R+D dels sectors AP i ES3 64,0% 65,4% 66,6% - 

Finançament en R+D de l'Estat4 410,8 396,2 400,5 - 

Percentatge sobre l'R+D total  12,6% 11,3% 11,1% - 

Percentatge sobre el finançament en R+D dels sectors AP i ES 36,0% 34,6% 33,4% - 

Finançament en innovació (exclosa l'R+D) de la Generalitat 60,3 56,4 61,0 70,2 

Percentatge sobre el finançament en R+D+I de la Generalitat 7,6% 7,0% 7,1% 7,9% 

Percentatge sobre la innovació (exclosa l'R+D) del sector privat 3,3% 2,0% 2,0% 3,0% 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, INE i de la Secretaria d’Universitats i Recerca. 
Nota 1: el finançament en R+D+I de la Generalitat inclou el sector de l’ensenyament superior (universitats) a més de les administracions 
públiques, atès que la taula d’origen de fons d’Idescat agrega ambdós sectors en una sola dada. 
Nota 2: el finançament en R+D de la Generalitat inclou no només el finançament de l’R+D per part de la Generalitat de Catalunya a tots 
els sectors d’execució, sinó també una petita part que correspon a la despesa en R+D executada internament per la pròpia Generalitat. 
Correspon al finançament dels departaments de la Generalitat, subsector Generalitat segons els pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya. 
Nota 3: ES equival a ensenyament superior i AP a administracions públiques. 
Nota 4: el finançament en R+D de l’Estat és una dada aproximada per diferència entre el finançament en R+D dels sectors Administració 
pública i ensenyament superior i el finançament en R+D de la Generalitat de Catalunya. Inclou també el finançament de l’Administració 
local, però no afecta de forma rellevant els càlculs dels percentatges calculats. També inclou el finançament de l’ensenyament superior 
que no finança la Generalitat de Catalunya. 

Els serveis de tecnologia alta tenen un pes a Espanya inferior al que tenen les manu-
factures de tecnologia alta i mitjana alta 

Una altra informació que s’analitza en aquesta secció és la corresponent a les despeses 
internes i al personal en R+D dels sectors d’alta tecnologia. Des de fa algunes edicions 
d’aquesta Memòria s’està manifestant la reduïda presència que tenen els serveis de tecno-
logia alta en relació amb la que presenten les manufactures de tecnologia alta i mitjana alta, 
tant en termes de valor afegit com d’ocupació, en el conjunt d’Espanya (taula 5). Cal tenir 
en compte que els serveis de tecnologia alta inclouen les activitats cinematogràfiques, de 
vídeo i TV, la gravació de so, l’emissió de ràdio i TV, les telecomunicacions, els serveis de 
tecnologies de la informació, els serveis d’informació, i l’R+D. L’elevada agrupació de la 
informació sectorial que proporciona l’enquesta de l’INE només permet descartar els serveis 
d’R+D com a responsables d’aquesta menor participació.  

L’ocupació dels serveis menys intensius en coneixement té un pes a Catalunya 
(37,5%) considerablement superior al que té a la UE (30,0%) 

Per la seva banda, les dades d’Eurostat sobre la distribució de l’ocupació per sectors tec-
nològics estan en línia amb els resultats que donen els Indicadors d’alta tecnologia de l’INE 
que s’han comentat en el paràgraf anterior. En el gràfic 7 es presenten aquestes dades de 
l’oficina estadística de la UE i permeten constatar que les activitats de serveis menys inten-
sius en coneixement tenen un pes en el total de l’ocupació (38,6%) similar al de les activitats 
de serveis intensius en coneixement (36,2%). Però les primeres mostren a Catalunya una 
sobredimensió de més de 7 punts percentuals respecte de la UE mentre que les segones 
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presenten una dimensió inferior de, com a mínim, 2,5 punts percentuals. És en aquestes 
activitats intensives en coneixement de la classificació d’Eurostat on s’inclouen els serveis 
d’alta tecnologia de l’INE, a més d’altres activitats com el transport aeri, les finances, l’edu-
cació, la salut o l’entreteniment. 

TAULA II. 1. T4. Finançament en R+D+I dels departaments de la Generalitat de Catalunya, 
2020 

Departaments 2020 
Distribu-

ció 
Var. absoluta Var. relativa 

Total Generalitat 
962,

6 
100,0 102,6 11,9 

Parlament i organismes estatutaris 0,0 0,0 0,0 16,7 

Total departaments 
962,

6 
100,0 102,6 11,9 

Empresa i Coneixement 
586,

5 
60,9 27,7 5,0 

  Fons Generals Universitaris1 
354,

2 
36,8 11,6 3,4 

Salut 
310,

1 
32,2 65,2 26,6 

  Despesa indirecta2 
261,

5 
27,2 56,6 27,6 

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 30,3 3,1 5,4 21,7 

Territori i Sostenibilitat 9,6 1,0 0,6 6,6 

Cultura 7,5 0,8 1,8 32,6 

Presidència 7,5 0,8 0,1 1,6 

Educació 4,7 0,5 0,5 10,7 

Polítiques Digitals i Administració Pública 3,6 0,4 2,5 235,8 

Treball, Afers Socials i Famílies 1,3 0,1 -0,9 -41,4 

Justícia 0,5 0,1 -0,1 -14,2 

Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda 0,3 0,0 -0,2 -34,3 

Interior 0,3 0,0 -0,1 -15,4 

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia 

0,3 0,0 0,1 45,3 

Unitats: import 2020 i variació absoluta 2019-2020 en milions d’euros i distribució i variació relativa 2019-2020 en percentatges. 
Nota 1: per fons generals de les universitats executats en R+D (R+D FGU) s’entenen les despeses de les universitats que són imputa-
bles a R+D i que tenen com a origen de fons els FGU. Per FGU s’entén el finançament general que fa la Generalitat de Catalunya a les 
universitats, en què no es marca l’import que s’ha de dedicar a la docència i a la recerca. Atesa l’autonomia pròpia de les universitats, i 
el fet que els FGU són fons generalistes i no finalistes, les universitats decideixen cada any quina part del fons imputen a R+D. 
Nota 2: l’R+D+I indirecta del sistema públic de salut és la part dedicada a l’R+D+I del personal assistencial del sistema públic de salut i 
altres despeses indirectes. Es calcula per aplicació d’un coeficient del 2% sobre el pressupost assistencial de l’ICS+CatSalut. Aquest 
mètode es basa en estudis internacionals i revisions de l’anterior Agència d’Avaluació en Tecnologia i Recerca Mèdica (AATRM), que 
situen els percentatges que cal aplicar en un rang que va de l’1,5 al 2% del pressupost assistencial. 
Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 

El saldo comercial de productes industrials amb l’estranger millora l’any 2021 gràcies 
als sectors de tecnologia baixa i mitjana alta 
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Per acabar aquesta secció s’analitzen les estadístiques de comerç exterior de productes 
industrials segons contingut tecnològic que publica Idescat. L’any 2021 significa una conti-
nuïtat en la millora del dèficit comercial (1.488 milions d’euros) que es va produir l’any 2020 
(6.754 M€). Però a diferència del que va passar l’any 2020, en què totes les categories de 
productes van millorar el seu dèficit, l’any 2021 aquesta millora només s’ha produït en les 
mercaderies de contingut tecnològic baix (967 M€) i mitjà alt (2.071 M€) (gràfic 6). Des del 
punt de vista de les exportacions, totes les categories de productes han superat el nivell 
que tenien l’any 2019 mentre que des del punt de vista de les importacions, només les 
mercaderies de contingut tecnològic alt i mitjà baix han superat els nivells previs a la pan-
dèmia. 

TAULA II. 1. T5. Valor afegit dels sectors de tecnologia alta. Catalunya, 2017-2019 

Sectors 2017 2018 2019 2018-2019 

Total sectors de tecnologia mitjana alta (M€) 19.815 20.466 21.714 6,1 

Pes a Espanya (%) 25,9 25,5 25,6 0,5 

Pes sobre el PIB de Catalunya (%) 8,9 8,9 9,2 2,8 

Manufactures de tecnologia alta1 (M€) 2.866 3.016 3.275 8,6 

Pes a Espanya (%) 33,9 33,3 33,4 0,2 

Manufactures de tecnologia mitjana alta2 (M€) 10.225 10.226 10.506 2,7 

Pes a Espanya (%) 31,2 30,2 30,2 0,1 

Serveis de tecnologia alta3 (M€) 6.723 7.223 7.933 9,8 

Pes a Espanya (%) 19,0 19,3 19,7 2,0 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.  
Nota 1: les manufactures de tecnologia alta inclouen la farmàcia, els productes informàtics i electrònics, i la construcció aeronàutica. 
Nota 2: les manufactures de tecnologia mitjana alta inclouen la química, la fabricació d’armes, material elèctric, maquinària, vehicles de 
motor, remolcs, altre material de transport (excepte la construcció naval i espacial) i instruments mèdics. 
Nota 3: els serveis de tecnologia alta inclouen activitats cinematogràfiques, de vídeo i TV, gravació de so, emissió de ràdio i TV, teleco-
municacions, serveis de tecnologies de la informació, serveis d’informació, i R+D. 
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GRÀFIC II. 1. G6. Saldo comercial de productes industrials per contingut tecnològic. Catalu-
nya, 2018-2021 
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Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
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GRÀFIC II. 1. G7. Distribució de l’ocupació segons sectors tecnològics. Catalunya i UE-27, 
2019-2020 

  

Unitats: percentatges de l’ocupació de cada sector sobre el total de l’ocupació i diferències en punts percentuals.  
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 
H-MHTM: manufactures de tecnologia alta i mitjana alta (farmàcia, productes electrònics, química, equipament elèctric i mecànic, vehicles 
i altre equipament de transport). L-MLTM: manufactures de tecnologia baixa i mitjana baixa (refineria, plàstics, productes d’altres minerals 
no metàl·lics, productes metàl·lics excepte l’equipament, reparació i instal·lació d’equipament, alimentació, productes tèxtils, cuir, paper, 
impressió i reproducció de material gravat, mobles). EN+CON: energia i construcció. KIS: serveis intensius en coneixement (transport 
d’aigua, transport aeri, pel·lícules, programes de televisió, publicació de música, telecomunicacions, serveis d’informació, finances, acti-
vitats legals i de comptabilitat, consultoria tècnica, R+D, publicitat, activitats d’ocupació, Administració pública, educació, salut, entreteni-
ment). LKIS: serveis menys intensius en coneixement (comerç, reparació de vehicles, transport terrestre i per canonades, logística, 
correus, hostaleria, restauració, immobiliària, activitats de lloguer, agència de viatges, activitats administratives de suport a les empreses, 
reparació d’ordinadors, serveis personals, ambaixades). UNK: activitats desconegudes. 

1.3. La innovació de les empreses 

La despesa en innovació de les empreses disminueix de forma severa l’any 2020 i ... 

La innovació de les empreses a Catalunya durant l’any 2020 presenta resultats negatius a 
escala agregada a causa de la pandèmia. Així, el nombre d’empreses innovadores amb 
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establiment a Catalunya disminueix el 28,6% i se situa en 4.797 mentre que la despesa en 
innovació es redueix el 14,0% i se situa en 4.512,5 milions d’euros (taula 6). La nota positiva 
d’aquesta evolució és que la despesa mitjana en innovació augmenta el 20,5% i queda 
establerta en 940.691 euros.  

TAULA II. 1. T6. Nombre d’empreses innovadores amb establiment a Catalunya i despesa en 
innovació, 2017-2020 

Variable Indicador 2017 2018 2019 2020 

Empreses Nombre - 5.647 6.723 4.797 

Empreses Creixement anual (%) - - 19,1 -28,6 

Empreses Pes a Catalunya (%) - 18,7 23,0 16,1 

Empreses Pes a Espanya (%) - 24,8 25,2 22,9 

Despesa Import (M€) 3.766,4 4.958,2 5.246,8 4.512,5 

Despesa Creixement anual (%) 11,9 - 5,8 -14,0 

Despesa Pes a Espanya (%) 25,4 26,5 27,1 26,4 

Unitats: nombre d’empreses de 10 o més persones ocupades, despesa en milions d’euros i percentatges. El pes a Catalunya es calcula 
sobre el nombre total d’empreses a Catalunya. El pes a Espanya es calcula sobre el nombre d’empreses innovadores a Espanya i la 
seva despesa. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
Nota: canvi metodològic a partir de l’any 2018. 

... el percentatge d’empreses innovadores es redueix del 20% al 15% 

Aquesta situació negativa de la innovació és similar si tenim en compte les empreses inno-
vadores amb seu social a Catalunya i la seva despesa en innovació (taula 7). La disminució 
en el nombre d’empreses innovadores (29,2%) és pràcticament la mateixa que en el cas 
anterior, però la reducció de la despesa en innovació és menys pronunciada (10,8%). Això 
fa que la intensitat de la despesa en innovació sobre el PIB de les empreses amb seu social 
a Catalunya es mantingui durant l’any 2020 (1,87%) i no mostri una davallada, com passa 
amb les empreses amb establiment a Catalunya (que disminueix del 2,22% al 2,12% entre 
els anys 2019 i 2020) (gràfic 8). En qualsevol cas, es manifesta que la situació de pandèmia 
provoca una forta caiguda del nombre d’empreses innovadores en el total de la població 
empresarial, que d’estar per sobre del 20% passa a situar-se a l’entorn del 15%. 

Les activitats d’R+D interna són les que més s’estenen entre les empreses innovado-
res 

Quant a les activitats innovadores dutes a terme per les empreses es poden distingir tres 
grans categories: R+D interna, R+D externa i Altres (vegeu la nota de la taula 8). Les acti-
vitats internes de recerca i desenvolupament estan presents en més del 40% de les empre-
ses innovadores i de la despesa en innovació i han tingut una evolució positiva en el darrer 
any. Per la seva banda, les activitats externes en R+D tenen un pes menor tant en termes 
d’empreses implicades (9,7%) com de despesa (17,0%). Aquestes activitats d’R+D externa 
es mantenen entre les empreses, però mostren una lleugera reducció de la seva importàn-
cia en termes de despesa. Per últim, pel que fa a les activitats innovadores qualificades com 
a altres, es constata que són les més esteses entre les empreses (73,2%), tot i que tenen 
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una quota sobre el total de la despesa menor (34,5%). En aquestes altres activitats innova-
dores hi ha hagut una reducció en termes relatius que afecta més el nombre d’empreses 
que a la seva despesa. 

TAULA II. 1. T7. Nombre d’empreses innovadores amb seu social a Catalunya i despesa en 
innovació, 2017-2020 

Variable Indicador 2017 2018 2019 2020 

Empreses Nombre 3.406 5.278 6.378 4.518 

Empreses Creixement anual (%) -0,1 - 20,8 -29,2

Empreses Pes a Catalunya (%) 11,3 17,5 21,8 15,2 

Empreses Pes a Espanya (%) 20,6 23,2 23,9 21,5 

Despesa Import (M€) 3.587,0 4.419,7 4.459,3 3.978,2 

Despesa Creixement anual (%) 11,8 - 0,9 -10,8

Despesa Pes a Espanya (%) 24,2 23,6 23,0 23,3 

Unitats: nombre d’empreses de 10 o més persones ocupades, despesa en milions d’euros i percentatges. El pes a Catalunya es calcula 
sobre el nombre total d’empreses a Catalunya. El pes a Espanya es calcula sobre el nombre d’empreses innovadores a Espanya i la 
seva despesa. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
Nota: canvi metodològic a partir de l’any 2018. 

GRÀFIC II. 1. G8. Intensitat de la despesa en innovació sobre el PIB. Catalunya i Espanya, 
2017-2020 

Unitats: percentatge de la despesa en innovació sobre el PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
Nota: canvi metodològic a partir de l’any 2018. 
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TAULA II. 1. T8. Empreses amb activitats innovadores i despesa en activitats innovadores 
per tipus de despesa. Catalunya (empreses amb seu social) i Espanya, 2019-2020 

Variable Tipus d’activitat Catalunya 2019-2020 Espanya 2019-2020 

Empreses R+D interna (%) 43,5 13,5 39,8 9,0 

Empreses R+D externa (%) 9,7 1,3 12,7 4,2 

Empreses Altres1 (%) 73,2 -12,1 71,1 -11,2 

Despesa R+D interna (%) 48,5 6,1 49,0 6,1 

Despesa R+D externa (%) 17,0 -3,4 10,3 -0,7 

Despesa Altres1 (%) 34,5 -2,7 40,7 -5,5 

Unitats: percentatges sobre el total d’empreses amb activitats innovadores i percentatges sobre el total de despesa en activitats innova-
dores.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
Nota 1: les altres activitats innovadores inclouen l’adquisició de maquinària, programari, drets de propietat intel·lectual o edificis per a les 
activitats innovadores diferents de l’R+D, adquisició de coneixements externs per a activitats innovadores diferents de l’R+D (patents, 
llicències i marques), disseny de producte, serveis de disseny, preparació de producció o distribució per a activitats innovadores diferents 
de l’R+D, formació i desenvolupament professional per a activitats diferents de l’R+D, i activitats de màrqueting directament relacionades 
amb innovacions diferents de l’R+D (incloent la investigació de mercats). 

L’Enquesta d’innovació de l’INE també aporta informació de l’activitat de les empreses in-
novadores agrupada en períodes de tres anys. Aquesta informació es comenta a continua-
ció. 

Els resultats de les empreses innovadores en el període no mostren reducció sinó 
estancament 

La reducció del nombre d’empreses que s’havia comentat anteriorment no es dona quan es 
té en compte el nombre d’empreses en el període 2018-2020, que s’estanca en relació amb 
el període 2017-2019. Amb aquest criteri, tampoc s’observa una reducció del pes de les 
empreses innovadores respecte del nombre total d’empreses en el període, que es manté 
en el 25,1% (taula 9). 

El tipus d’innovació més estès entre les empreses és la innovació de procés (88,3%), però 
la innovació de producte també implica una part important de les empreses (56,8%) i mostra 
una bona evolució en el darrer període. 

La innovació de producte és la que més ha crescut entre les empreses innovadores, 
però les innovacions de procés són les més esteses 

Les empreses que fan innovacions de producte que representen una novetat per a l’em-
presa representen el 82,9% del total de les innovacions de producte i tenen un impacte 
sobre la xifra de negocis, que ha augmentat 6,5 punts percentuals en el darrer període fins 
a situar-se en el 26,6% de la facturació total. Les innovacions que representen una innova-
ció en el seu mercat impliquen a la meitat d’empreses innovadores (40,8%) i tenen un im-
pacte sobre la xifra de negocis menor (16,2%) que també ha evolucionat de forma positiva  
(1,6 punts percentuals) (taula 10). 
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TAULA II. 1. T9. Nombre d’empreses innovadores en el període amb seu social a Catalunya i 
tipus d’innovació, 2015-2017/2018-2020 

Indicador 2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 

Nombre 4.092 6.767 7.492 7.473 

Creixement anual (%) 1,7 - 10,7 -0,3 

Fan innovació de producte (%) - 53,8 49,3 56,8 

Fan innovació de procés (%) - 87,6 89,4 88,3 

Fan els dos tipus d'innovació (%) - 41,4 38,7 45,1 

Pes a Catalunya (%) 14,0 22,6 25,1 25,1 

Pes a Espanya (%) 21,1 21,5 22,2 20,7 

Unitats: nombre d’empreses de 10 o més persones ocupades i percentatges. El pes a Catalunya es calcula sobre el nombre total d’em-
preses a Catalunya. El pes a Espanya es calcula sobre el nombre d’empreses innovadores en el període a Espanya. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
Nota: canvi metodològic a partir de l’any 2018. 

TAULA II. 1. T 10. Empreses innovadores en el període 2018-2020 i variació respecte del perí-
ode anterior (2017-2019) per tipus d’innovació, impacte econòmic i desenvolupament. Cata-
lunya (empreses amb seu social) 

Tipus d'innovació Indicador Catalunya Variació 

Producte Béns 70,0 -7,4 

Producte Serveis 54,0 5,5 

Producte Novetat per a l'empresa 82,9 0,5 

Producte Impacte en la xifra de negocis per novetat a l’empresa 26,6 6,5 

Producte Novetat en el seu mercat 40,8 -1,9 

Producte Impacte en la xifra de negocis per novetat en el seu mercat 16,2 1,7 

Producte Desenvolupament propi 68,2 -4,8 

Procés de negoci Informació o comunicació 53,0 -7,2 

Procés de negoci Fabricació o producció 52,2 9,7 

Procés de negoci Comptabilitat o administració 32,8 -6,0 

Procés de negoci Màrqueting, fixació de preus 30,5 -5,9 

Procés de negoci Recursos humans 28,4 -0,2 

Procés de negoci Logística o distribució 16,7 -3,6 

Procés de negoci Organització o relacions externes 14,8 -1,6 

Procés de negoci Desenvolupament propi 63,0 -8,0 

Unitats: percentatge sobre el total d’empreses de cada tipus d’innovació excepte l’impacte en la xifra de negocis que representa el 
percentatge sobre la xifra de negocis. Variació 2017-2019/2018-2020. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Les innovacions de procés que més creixen són les de fabricació o producció  

Quant a les empreses que fan innovacions de procés, l’enquesta de l’INE permet estimar 
que les més esteses són les que afecten els processos d’informació o comunicació i de 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 21 

fabricació o producció i que el 63,0% del total d’empreses desenvolupen de forma interna 
les seves activitats innovadores. 

Les empreses catalanes (innovadores i no) tenen un finançament de l’Estat (50%) 
superior al de la mitjana de les empreses de l‘Estat (40%) 

En relació amb el finançament públic de les empreses innovadores, s’aprecia que aquestes 
en fan un ús més intensiu (46,9%) que el total de les empreses (29,9%). Però no s’observen 
diferències rellevants atenent el tipus d’administració que proporciona finançament sent la 
més majoritària, en ambdós casos, l’Estat, seguida de les administracions autonòmiques o 
locals (taula 11). També es constata un fort creixement del pes de les empreses que han 
utilitzat finançament públic en el darrer període, en ambdós casos. També és interessant 
constatar que a Catalunya la principal font de finançament públic és l’Estat mentre que a 
Espanya està dividida entre les administracions de l’Estat i les autonòmiques o locals. 

TAULA II. 1. T11. Empreses i empreses innovadores en el període 2018-2020 i variació res-
pecte del període anterior (2017-2019) segons font de finançament públic. Catalunya (empre-
ses amb seu social) i Espanya 

Àmbit Administració Empreses 2018-20 Variació Empreses 2018-20 Variació 

Catalunya Total Total 29,9 16,8 Innovadores 46,9 14,4 

Catalunya Estat Total 51,2 20,3 Innovadores 52,8 14,1 

Catalunya Autonòmiques o locals Total 39,4 -12,9 Innovadores 33,5 -6,8 

Catalunya Horizon 2020 Total 2,6 -2,1 Innovadores 5,8 -1,6 

Catalunya Altres UE Total 6,8 -5,3 Innovadores 7,9 -5,7 

Espanya Total Total 31,4 13,7 Innovadores 55,7 14,4 

Espanya Estat Total 42,9 17,6 Innovadores 41,5 9,9 

Espanya Autonòmiques o locals Total 45,1 -12,1 Innovadores 41,9 -6,5 

Espanya Horizon 2020 Total 2,4 -1,9 Innovadores 5,4 -2,4 

Espanya Altres UE Total 9,6 -3,7 Innovadores 11,2 -1,0 

Unitats total Administració: percentatge d’empreses que han rebut finançament sobre el total d’empreses de cada categoria (Total o 
Innovadores). 
Unitats resta Administració: percentatge sobre el total d’empreses que han rebut finançament de cada categoria (Total o Innovadores). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

L’estratègia que més ha crescut entre les empreses innovadores és la de donar so-
lucions específiques als clients 

Per últim, l’enquesta de l’INE aporta informació de les estratègies més importants que se-
gueixen les empreses innovadores. Es pot comprovar que les més aplicades són les que 
estan centrades en l’alta qualitat i en satisfer un grup de clients, que impliquen més del 40% 
de les empreses innovadores (taula 12).  
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TAULA II. 1. T12. Empreses innovadores en el període 2018-2020 i variació respecte del perí-
ode anterior (2017-2019) per tipus d’estratègia més important. Catalunya (empreses amb seu 
social) i Espanya 

Estratègia Àmbit 2018-2020 Variació Àmbit 2018-2020 Variació 

Alta qualitat Catalunya 41,7 -1,9 Espanya 40,7 -3,0 

Satisfer grups de clients Catalunya 41,1 1,0 Espanya 40,1 -2,4 

Millorar béns i serveis Catalunya 33,1 2,0 Espanya 32,1 -2,1 

Nous grups de clients Catalunya 31,0 -0,9 Espanya 30,7 -1,2 

Solucions específiques per a clients Catalunya 30,5 4,1 Espanya 28,7 0,4 

Béns i serveis estàndards Catalunya 13,1 1,1 Espanya 12,3 -1,3 

Àmplia gamma de béns i serveis Catalunya 12,9 0,0 Espanya 13,5 -1,0 

Lideratge de preus (preus baixos) Catalunya 11,5 -0,8 Espanya 12,8 -1,8 

Béns i serveis clau Catalunya 10,3 0,0 Espanya 10,7 -1,6 

Nous béns i serveis Catalunya 6,6 -0,8 Espanya 6,1 -0,7 

Unitats: percentatges sobre el total d’empreses innovadores.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

1.4. Patents i producció científica 

Es recupera el nombre de sol·licituds de patents a l’Oficina Europea que es va perdre 
en el primer any de pandèmia, però... 

El nombre de sol·licituds catalanes a l’Oficina Europea de Patents (OEP) rep un impuls 
considerable l’any 2021 i compensa la reducció que es va registrar en el primer any de la 
pandèmia (taula 13). Així, el nombre de sol·licituds se situa en 653. Tanmateix, el nombre 
de sol·licituds per milió d’habitants (85,1) segueix estant molt per sota dels resultats que 
mostra la UE-17 (151,4). Entre les 10 primeres entitats espanyoles sol·licitants de patents 
a l’OEP figuren la Universitat Autònoma de Barcelona (14) i la Universitat Politècnica de 
Catalunya (14). 

TAULA II. 1. T13. Sol·licituds de patents a l’Oficina Europea de Patents. Catalunya, Espanya 
i UE, 2018-2021 

Àmbit territorial Indicador 2018 2019 2020 2021 2020-2021 (%) 

Catalunya Nombre 595 645 559 653 16,8 

Espanya Nombre 1.781 1.885 1.794 1.954 8,9 

UE Nombre 71.942 72.639 65.925 67.713 2,7 

Catalunya Nombre per milió d'habitants 79,5 85,2 73,0 85,1 16,6 

Espanya Nombre per milió d'habitants 38,2 40,2 37,9 41,2 8,8 

UE Nombre per milió d'habitants 140,4 141,5 147,3 151,4 2,8 

Unitats: nombre de patents i variació en percentatge. 
Font: elaboració a partir de l’Oficina Europea de Patents, Eurostat i Idescat. 
Nota: les dades de la UE dels anys 2018 2019 corresponen a la UE-28 mentre que les dels anys 2020 i 2021 corresponen a la UE-27. 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 23 

... les sol·licituds a l’Oficina Espanyola de Patents segueixen disminuint 

Quant a les sol·licituds catalanes a l’Oficina Espanyola de Patents, l’any 2021 dona conti-
nuïtat a la caiguda del nombre de sol·licituds que es va iniciar l’any 2009 i se situa en 185 
aplicacions, molt lluny de les 756 que es van registrar l’any 2008 (gràfic 9). Aquesta dava-
llada no és una qüestió exclusiva de Catalunya perquè la suma de les sol·licituds dels resi-
dents a Espanya també ha patit una forta davallada des de l’inici de la crisi de l’any 2008 
(3.599) fins a l’actualitat (1.289). Una davallada que ha perdut força, però, en els darrers 3 
anys. 

GRÀFIC II. 1. G9. Sol·licituds de patents catalanes a l’Oficina Europea de Patents i a l’Oficina 
Espanyola. Catalunya, 2008-2021 
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Unitats: nombre de sol·licituds. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i de l’Oficina Europea de Patents.. 

La darrera qüestió a tractar són els resultats del Global Innovation Index 20212 En aquest 
estudi, Barcelona se situa en la posició 47 dels millors 100 clústers d’innovació del món i 
perd una posició respecte de la darrera edició. La classificació està elaborada a partir de la 
participació de cada clúster en el nombre total d’aplicacions de patents PCT (Patent Coo-
peration Treaty) i de publicacions científiques registrades a WIPO (World International Pa-
tent Office) i a SCIE (Science Citation Index Expanded) respectivament. Les dades cobrei-
xen el període 2015-2019. La posició de Barcelona se situa en el número 63 (guanya una 
posició respecte de la darrera edició) en una segona classificació d’intensitat en ciència i 
tecnologia en la qual es ponderen els resultats anteriors en termes per càpita. L’informe 
també aporta dades de Madrid que ocupa la posició 46 de la classificació general i perd 
també una posició respecte de la darrera edició. En termes d’intensitat en ciència i tecnolo-
gia Madrid ocupa la posició 76 (perd una posició respecte de la darrera edició). 

 

 
2 WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: 
World Intellectual Property Organization. 
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2. Societat Digital 

Abans d’analitzar i comentar les estadístiques TIC de les llars i ciutadania i de les empreses 
es presenten a continuació la normativa i les iniciatives de polítiques públiques relacionades 
amb la societat digital més destacades de l’any 2021. 

S’aprova el programa Europa Digital 2021-2027 

En l’àmbit de la UE, s’aprova el programa Europa Digital per al període 2021-2027 com a 
instrument de finançament per donar resposta al procés de transformació digital de l’eco-
nomia i de la societat europea. Els objectius generals del programa són donar suport i ac-
celerar la transformació digital de l’economia, la indústria i la societat europees i aportar els 
seus beneficis als ciutadans/anes, a les administracions públiques i a les empreses euro-
pees a tota la UE. També té per objecte millorar la competitivitat europea en l’economia 
digital mundial, contribuir a reduir la bretxa digital i enfortir la seva autonomia estratègica, a 
través d’un suport global, intersectorial i transfronterer, i una major contribució de la 
UE.  Aquest programa té un pressupost de 7.590 milions d’euros (en preus corrents) per al 
període de 7 anys.   

El programa té cinc objectius específics interrelacionats:  

▪ Informàtica d’alt rendiment,  

▪ Intel·ligència artificial,  

▪ Ciberseguretat i confiança,  

▪ Capacitats digitals avançades, i  

▪ Desplegament i millor ús de la capacitat digital i interoperabilitat.  

La UE considera la creació d’una Unitat Cibernètica Conjunta 

Cal fer menció, també, de la Recomanació de la Comissió Europea sobre la creació d’una 
Unitat Cibernètica Conjunta. La seva finalitat és determinar les accions necessàries per 
coordinar els esforços de la UE amb vistes a la prevenció, detecció, dissuasió, mitigació i 
resposta als incidents i crisis de ciberseguretat a gran escala. Amb aquest objectiu, la Re-
comanació defineix el procés, les fites i el calendari que han de seguir els estats membres 
i les institucions, òrgans i organismes de la UE escaients pel que fa a la creació i desenvo-
lupament d’aquesta unitat.   

S’estableix el marc estratègic i institucional de seguretat de les xarxes i sistemes 
d’informació 

En l’àmbit estatal, s’aprova el Reial decret 43/2021, pel qual es desenvolupa el Reial decret 
llei 12/2018, de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació, pel que fa a l’establiment 
d’un marc estratègic i institucional de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació, la 
supervisió del compliment de les obligacions de seguretat dels operadors de serveis essen-
cials i dels proveïdors de serveis digitals, i la gestió dels incidents de seguretat.   
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També es transposa a l’ordenament jurídic estatal la Directiva per la qual s’estableix el Codi 
europeu de les comunicacions electròniques mitjançant el Reial decret llei 7/2021, pel que 
fa a la durada dels títols habilitants de l’ús del domini públic radioelèctric, que ha de ser 
almenys de vint anys.   

En l’àmbit autonòmic es crea el Comitè d’Ètica de les Dades, com a òrgan de caràcter con-
sultiu i transversal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic institucional, que té com a objecte garantir un espai de reflexió ètica en el desplega-
ment del model de dades de l'Administració que faciliti als subjectes de l'Administració de 
la Generalitat la presa de decisions, generar coneixement i orientacions, desplegar usos 
avançats de les dades i generar bones pràctiques i actitud per orientar el desenvolupament 
de l'Administració digital.  

S’aprova la política de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya 

Així mateix, s’aprova la política de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, entesa 
com a un dels pilars sobre els quals cal construir la societat digital. La política estableix els 
principis, la normativa aplicable i el model d’organització dels quals la Generalitat haurà de 
disposar per tal de gestionar aquesta matèria. Entre les mesures de la política de ciberse-
guretat destaquen la creació dels comitès de ciberseguretat i protecció de dades de cada 
departament i els models organitzatius respectius del seu sector públic institucional. L’Agèn-
cia de Ciberseguretat de Catalunya és l’encarregada de vetllar pel compliment de la política, 
així com d’informar-ne del seguiment als òrgans i organismes corresponents.   

S’aprova la regulació de l’acreditació de competències en tecnologies de la informa-
ció (ACTIC) 

Enguany també s’aprova el Decret 13/2021, pel qual es regula l’acreditació de competèn-
cies en tecnologies de la informació (ACTIC), el qual fou objecte de dictamen per part del 
CTESC (Dictamen 13/2020). Aquest Decret regula, d’una banda, l'acreditació de compe-
tències en tecnologies de la informació i la comunicació i el procediment per obtenir-la i, de 
l’altra, els centres col·laboradors i els òrgans de l'Administració que, juntament amb els 
centres col·laboradors, conformen l'estructura organitzativa de l'ACTIC.  

Es pot ampliar la informació normativa en el Recull normatiu del CTESC 

2.1.  Llars i ciutadania 

Les estadístiques TIC de les llars i ciutadania fan referència al primer trimestre de 
2021, moment en què es dona el pic de la tercera onada de la COVID-19 

Es presenten a continuació els darrers resultats de l’Enquesta sobre equipament i ús de 
TIC a les llars de l’INE, que es refereixen al primer trimestre de l’any 2021. En aquesta 
estadística, s’estima que el nombre de llars catalanes se situa en 2.710.072, la qual cosa 
significa un creixement del 2,6% respecte del període anterior i representen el 16,3% de les 
llars del conjunt d’Espanya. En termes de població, el nombre de persones entre 15 i 64 
anys és de 5.664.787, que significa un creixement interanual del 0,3% i representa el 16,1% 
del col·lectiu recíproc en el conjunt d’Espanya. 

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?any=2021&tema=47
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2.1.1. Accés a Internet i banda ampla 

L’accés a Internet i la connexió a banda ampla és gairebé de caràcter universal 
(96,9%) 

L’accés a Internet i la connexió a banda ampla de les llars catalanes assoleixen una cober-
tura del 96,9% del total de les llars i això demostra que l’accés a Internet és totalment de 
banda ampla i gairebé de caràcter universal. La situació de Catalunya en relació amb la del 
conjunt d’Espanya és similar mentre que respecte de la UE-27 i la zona euro, Catalunya 
mostra una cobertura sensiblement superior (taula 1). 

La informació relativa a l’equipament de telèfon mòbil, ordinador i telèfon fix a les llars mos-
tra una presència del 99,3%, 87,8% i 72,8%, respectivament.   

TAULA II. 2. T1. Accés a Internet i connexió a banda ampla a les llars. Catalunya, Espanya, 
UE i zona euro, 2019-2021 

Àmbit territorial Indicador 2019 2020 2021 2020-2021 

Catalunya Accés a Internet 94,0 96,7 96,9 0,2 

Catalunya Connexió a banda ampla 93,9 96,6 96,9 0,3 

Espanya Accés a Internet 91,4 95,4 95,9 0,5 

Espanya Connexió a banda ampla 91,1 95,3 95,9 0,6 

UE Accés a Internet 90,0 91,0 92,0 1,0 

UE Connexió a banda ampla 89,0 89,0 90,0 1,0 

Zona euro Accés a Internet 90,0 92,0 92,0 0,0 

Zona euro Connexió a banda ampla 88,0 89,0 90,0 1,0 

Unitats: percentatge de llars amb almenys un membre entre 16 i 74 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 
Nota: UE-28 any 2019 i UE-27 anys 2020 i 2021. 

La cobertura amb banda ampla mòbil creix àmpliament i s’equipara a la cobertura 
amb banda ampla fixa (87%) 

Quan a la forma de connexió a banda ampla dels habitatges, la cobertura amb banda ampla 
mòbil creix 8 punts percentuals (p. p.) en la darrera enquesta de l’INE i se situa en el 86,7% 
del total de les llars, atrapant la cobertura amb banda ampla fixa (86,9%) que presenta un 
increment més modest de 0,9 p. p. Malgrat aquesta dinàmica tan expansiva de la banda 
ampla mòbil, es constata una disminució del percentatge de llars que només disposen de 
banda ampla mòbil del 10,5% al 9,9% (taula 2). 
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TAULA II. 2. T2. Forma de connexió a banda ampla dels habitatges. Catalunya, Espanya i UE, 
2019-2021 

Àmbit territorial Període Banda ampla BAF BAM Només BAM 

Catalunya 2020-2021 0,3 0,9 8,0 -0,6 

Catalunya 2021 96,9 86,9 86,7 9,9 

Catalunya 2020 96,6 86,0 78,7 10,5 

Catalunya 2019 93,9 82,1 81,2   

Espanya 2020-2021 0,6 0,8 3,9 -0,2 

Espanya 2021 95,9 82,9 83,9 13,0 

Espanya 2020 95,3 82,1 80,0 13,2 

Espanya 2019 91,2 77,9 76,7   

UE-27 2020-2021 1,0 0,0 - - 

UE-27 2021 90,0 77,0 - - 

UE-27 2020 89,0 77,0 59,0 -  

UE-28 2019 89,0 78,0 56,0  - 

Unitats: percentatge de llars amb almenys un membre entre 16 i 74 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 
BAF: banda ampla fixa. BAM: banda ampla mòbil. 

2.1.2. Persones que utilitzen Internet habitualment 

S’estabilitza el percentatge de persones que utilitza Internet almenys un cop per set-
mana (93,5%) 

Les persones que han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els darrers tres anys 
mantenen la seva participació en relació amb el total de persones entre 16 i 74 anys 
(93,5%). En el conjunt d’Espanya (91,8%) aquest percentatge és similar al de Catalunya 
mentre que en el conjunt de la UE-27 (87,0%) és lleugerament inferior (gràfic 1). 

L’ús habitual d’Internet cau significativament en el tram de 65 a 74 anys 

L’enquesta de l’INE també informa del perfil dels internautes habituals segons el seu gè-
nere, edat i hàbitat. Quan al gènere, no s’observen diferències en el percentatge d’internau-
tes entre homes i dones.3 En relació amb l’edat, es constata una lleugera disminució en l’ús 
d’Internet a mesura que augmenta aquesta variable. Així, les edats més joves fan un ús 
d’Internet molt generalitzat (99,6%), que es va reduint amb poca intensitat fins arribar a la 
franja de 55 a 64 anys, la qual mostra una quota del 92,4%. Les persones amb edat com-
presa entre els 65 i 74 anys manifesten una forta caiguda en l’ús habitual d’Internet amb 
una quota del 72,3%. En el conjunt d’Espanya aquest darrer col·lectiu mostra un percen-
tatge d’internautes similar (68,0%) i en el conjunt de la UE-27 aquesta quota és significati-
vament inferior (60,0%). Els resultats segons la dimensió dels municipis són similars per 
totes les dimensions analitzades amb unes quotes d’internautes superiors al 93,0% de la 
població amb l’excepció dels municipis de 50 mil a 100 mil habitants que presenten una 

 
3 Per trams d’edat, les estadístiques mostren un ús superior dels homes en el tram de 25 a 34 anys (4,8 punts 
percentuals) i de les dones en el tram de 65 a 74 anys (5,7 punts percentuals). 
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quota sensiblement inferior del 87,9%. En particular sorprenen els resultats dels municipis 
de menys de 20 mil habitants perquè disposen de les taxes més elevades (per sobre del 
95%) de persones que utilitzen Internet habitualment. 

GRÀFIC II. 2. G1. Persones que han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els 
darrers tres mesos. Catalunya, Espanya i UE, 2019-2021 
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Unitats: percentatge respecte del total de persones entre 16 i 74 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.  
Nota: UE-28 any 2019 i UE-27 anys 2020 i 2021. 

2.1.3. Serveis d’Internet utilitzats per motius particulars 

La missatgeria instantània és el servei en línia més utilitzat 

Es comprova que el servei digital més utilitzat és la missatgeria (96,7%) al qual segueixen 
a certa distància els serveis de correu electrònic, trucades o vídeo, consulta de mitjans i 
cerca d’informació. Amb unes quotes inferiors al 80% se situen la banca i les xarxes socials. 
En relació amb els resultats de la UE-27, Catalunya mostra un ús molt més intens de la 
missatgeria, les trucades o vídeo, la consulta de mitjans i la banca (taula 3).  

La comparació de la situació actual amb els resultats de l’anterior edició de l’enquesta de 
l’INE permet constatar una reducció de 7,6 punts percentuals en l’ús dels serveis d’Internet 
de cerca d’informació sobre béns i serveis i de 4 p.p. en les trucades o vídeos. Aquests 
resultats probablement estarien motivats per un ús menys intensiu d’aquests serveis un cop 
desaparegut el confinament per COVID. 

Augmenten considerablement els serveis d’Internet per concertar una cita mèdica, 
que ja representen més del 50% de les persones internautes 

En el gràfic 2 es representa l’evolució dels serveis d’Internet utilitzats per buscar informació 
sobre temes de salut i per concertar una cita al metge. En relació amb els primers, es cons-
tata un petit increment en la seva utilització en el darrer any malgrat la reducció dels serveis  
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per buscar informació sobre béns i serveis que es comentava en el paràgraf anterior. Quant 
als serveis per concertar una cita al metge, aquests mostren a Catalunya un creixement 
considerable al passar del 38,9% al 54,2% de les persones internautes. En aquest darrer 
cas, la recomanació de les autoritats sanitàries de fer servir els serveis digitals de salut 
abans que els presencials podria ser el motiu principal. 

TAULA II. 2. T3. Serveis d’Internet utilitzats en els darrers tres mesos per motius particulars. 
Catalunya, Espanya i UE-27, 2021 

Àmbit territorial Missatgeria 
Correu 

electrònic 
Trucades Mitjans 

Informa-
ció 

Banca Xarxes socials 

Catalunya 96,7 88,9 82,7 82,4 80,7 74,6 70,9 

Espanya 96,0 84,3 80,7 81,5 78,8 69,4 68,9 

UE-27 79,0 85,0 73,0 72,0 74,0 65,0 64,0 

Unitats: percentatge respecte del total de persones entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 
Missatgeria: utilitzar missatgeria instantània, intercanviar missatges (p. ex. WhatsApp). Trucades: inclou trucades de veu o de vídeo a 
través d’Internet. Informació: buscar informació sobre béns i serveis. Xarxes socials: participar en xarxes socials (p. ex. Facebook, Insta-
gram).  

GRÀFIC II. 2. G2. Serveis d’Internet utilitzats en els darrers tres mesos per concertar una cita 
mèdica. Catalunya, Espanya i UE, 2019-2021 

38,6
41,5

20,0

38,9
43,2

24,0

54,2 54,7

Catalunya Espanya UE
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Unitats: percentatge sobre el total de persones entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.  
Nota: UE-28 anys 2018 i 2019 i UE-27 anys 2020 i 2021. 

Les estadístiques corresponents a l’Administració pública electrònica manifesten una esta-
bilitat en el darrer any i segueixen involucrant més del 70% de les persones que utilitzen 
Internet.  

Amb una quota d’ús del 62,5% sobre el total dels internautes es troben els serveis d’Internet 
per motius de compra de béns o serveis. Una xifra molt similar a la que donava l’anterior 
edició de l’enquesta de l’INE. Com també és habitual, les dades són molt més baixes pel 
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que fa a vendre béns i serveis, el 19,9%, tot i que són 2,5 p. p. superiors a l'any anterior 
(taula 4). 

TAULA II. 2. T4. Serveis d’Internet utilitzats per motius particulars per comprar o vendre béns 
i serveis en els darrers tres mesos. Catalunya, Espanya i UE, 2019-2021 

Àmbit Compren 2019 Venen 2019 Compren 2020 Venen 2020 Compren 2021 Venen 2021 

Catalunya 55,5 17,4 62,9 17,4 62,5 19,9 

Espanya 51,7 15,5 57,7 15,0 58,8 19,7 

UE 61,0 23,0 60,0 22,0 62,0 20,0  

Unitats: percentatge respecte del total de persones entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, INE i Eurostat.  
Nota: UE-28 any 2019 i UE-27 anys 2020 i 2021. 

La categoria de roba, sabates i accessoris ocupa el primer lloc de les compres en 
línia de les persones 

Una anàlisi detallada de les compres realitzades per motius particulars per tipus de pro-
ducte, servei contractat i descàrregues o subscripcions es presenta a la taula 5 de la pàgina 
següent. A la primera posició de les preferències de les persones que han comprat per 
Internet en els darrers tres mesos se situen la roba, sabates o accessoris. Aquesta categoria 
representa al 64,3% d’aquest col·lectiu. En segona posició, i a una distància considerable, 
se situen els lliuraments de menjar (40,1%). En aquest cas, es tracta d’una compra que el 
confinament per la pandèmia ja va posar de relleu en l’anterior edició de l’enquesta, i que 
en l’edició actual guanya 7,4 punts percentuals i es consolida en les primeres posicions. En 
tercera posició es troba la compra de programari com a descàrrega (37,7%) que perd una 
posició respecte de la darrera enquesta. 

La contractació electrònica de serveis per a l’allotjament recupera una part important 
de la quota que tenia abans de la pandèmia ... 

A continuació destaca la presència dels serveis per a l’allotjament (36,3%). Aquesta cate-
goria gairebé ha duplicat la quota que tenia en el darrer any i això permet la seva pujada 
fins a la quarta posició. Cal recordar que aquests serveis lideraven la classificació de les 
compres per comerç electrònic abans de la pandèmia i es podria pensar en un efecte retorn 
a les posicions que ocupaven anteriorment, però sorprèn que ho facin amb tanta rapidesa 
tenint en compte que la pandèmia encara està present al primer trimestre del 2021. Proba-
blement hi hagi un efecte estadístic que hagi impulsat aquest creixement, atès que l’en-
questa recull les compres efectuades en els darrers tres mesos, i no les efectuades en els 
darrers 12 mesos com es feia en anteriors edicions de l’enquesta de l’INE. 

... però les entrades d’esdeveniments esportius continuen enfonsades a la part baixa 
de la classificació 

Les altres categories que lideraven la classificació abans de la pandèmia junt amb els ser-
veis per a l’allotjament eren els serveis de transport i les entrades d’espectacles. En l’edició 
actual de l’enquesta els serveis contractats per al transport se situen en la part baixa de la 
classificació, amb una quota que representa al 14,4% de les persones que han comprat per 
Internet. En relació amb les entrades d’espectacles, l’edició actual de l’enquesta de l’INE 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 31 

distingeix entre les entrades d’esdeveniments culturals i les entrades d’esdeveniments es-
portius. Es constata que només les primeres han recuperat una part de les posicions per-
dudes durant el confinament i se situen en la part mitja alta de la taula amb una quota del 
31,8%, però les segones segueixen enfonsades a la part baixa de la classificació amb una 
quota del 5,1%. Cal recordar que la tercera onada de la COVID va provocar el retorn de la 
celebració de les activitats esportives professionals sense assistència de públic just en el 
moment de la realització de la darrera enquesta. 

TAULA II. 2. T5. Compres realitzades per motius particulars a través d’Internet en els darrers 
3 mesos per tipus de producte, servei contractat i descàrrega o subscripció. Catalunya, 2021 

Producte, servei, descàrrega o subscripció 2021 2020-2021 Cat.-Esp. Cat.-UE-27 

Roba, sabates o accessoris 64,3 7,4 -3,4 -3,7 

Lliuraments de menjar (restaurants, menjar ràpid, càtering) 40,1 7,1 0,2 9,1 

Programari com a descàrrega 37,4 -0,3 2,5 20,4 

Serveis per a l'allotjament (hotel, agències, particular) 36,3 17,5 1,6 19,3 

Pel·lícules o sèries en streaming o descàrrega 35,7 3,6 5,8 4,7 

Articles esportius (exclosa roba esportiva) 32,8 8,1 -0,3 8,8 

Entrades d'esdeveniments culturals 31,8 9,1 6,2 22,8 

Cosmètics i productes de bellesa i benestar 31,6 6,6 1,0 4,6 

Llibres, revistes o diaris en format físic 31,5 9,2 2,9 5,1 

Parament de la llar 30,6 3,1 -0,2 1,6 

Ordinadors, tauletes, mòbils o accessoris 27,6 4,5 -2,4 4,6 

Altres béns 27,3 0,2 -3,1 7,3 

Equipament electrònic o electrodomèstics 25,0 4,7 2,3 7,0 

Joguines o articles de cura per als nens i nenes 24,5 6,0 0,9 4,5 

Aliments o begudes de botigues i supermercats 23,1 -5,9 2,9 6,5 

Música en streaming o descàrrega 22,8 1,7 2,8 -2,2 

Descàrrega d'aplicacions de salut i condicions físiques 22,0 3,6 5,1 15,0 

Productes de neteja o higiene personal 20,8 -1,4 1,9 5,8 

Jocs en línia o descàrrega 20,7 -3,0 1,7 5,7 

Medicaments o suplements dietètics 18,2 2,5 0,7 -0,8 

Descàrrega d'altres aplicacions (viatges, idiomes) 18,1 1,8 1,1 10,1 

Llibres, revistes o diaris electrònics 14,8 -0,9 1,4 1,8 

Serveis contractats per al transport 14,4 4,7 -2,5 -1,6 

Subscripcions d'Internet o telefonia mòbil 13,8 2,7 -0,2 0,8 

Bicicletes, automòbils i altres vehicles o peces de recanvi 12,5 5,8 1,1 3,5 

Subministrament d'electricitat, aigua, gas 8,6 4,2 -0,6 -0,4 

Serveis per a la llar (neteja, reparació, jardineria,...) 5,4 2,5 0,3 2,4 

Entrades d'esdeveniments esportius 5,1 0,5 -0,5 3,1 

Música en format físic 4,6 1,7 -0,9 -1,4 
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Pel·lícules o sèries en format físic 2,9 1,1 -0,9 -3,1 

Unitats: percentatge de persones entre 16 i 74 anys que han comprat per Internet en els darrers 3 mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

S’estabilitzen els serveis d’Internet relacionats amb l’aprenentatge 

Pel que fa als serveis d’Internet utilitzats per motius particulars relacionats amb l’aprenen-
tatge les dades mostren una estabilitat tant de la utilització de material educatiu com de la 
realització d’algun curs en línia. En aquest punt es recorda que en el moment de la realit-
zació de l’enquesta, malgrat l’escalada general de les restriccions COVID que hi va haver 
a causa de la tercera onada de la COVID, aquesta no va afectar l’educació. En l’àmbit 
educatiu, la docència universitària teòrica va seguir en format virtual, a excepció del primer 
curs, en què fins i tot es va poder reprendre parcialment l’activitat presencial. A l’ESO, in-
fantil i primària es va mantenir la presencialitat plena. Per aquest motiu, els serveis d’apre-
nentatge en línia encara mostren una acceptació elevada entre els/les internautes, que se 
situa en el 40% en el cas de la utilització de material educatiu i en el 30% en el cas de fer 
algun curs per Internet. 

Per acabar aquesta secció, s’analitzen dos serveis digitals, el teletreball i la seguretat, dels 
quals l’enquesta de l’INE en fa un seguiment especial. Cal insistir que aquestes estadísti-
ques fan referència al primer trimestre del 2021. 

El teletreball s’estén al 23,4% de les persones ocupades 

Quan al teletreball, es constata que el seu ús s’estén al 23,4% de les persones ocupades. 
Una dada que encara podria haver estat superior tenint en compte que el 14,9% de les 
persones ocupades manifesten que no han teletreballat malgrat que la seva feia ho perme-
tia (taula 6). El principal motiu declarat per aquest darrer col·lectiu és que prefereixen el 
treball presencial (56,2%), seguit del fet que l’empresa no té voluntat d’implantar el teletre-
ball (31,7%) (taula 7). 

TAULA II. 2. T6. Incidència del teletreball sobre les persones ocupades. Catalunya i Espanya, 
2021 

Incidència Catalunya Espanya Cat.-Esp. 

Total 100,0 100,0 0,0 

No han teletreballat perquè la seva feina no ho permetia 61,7 65,0 -3,3 

Han teletreballat 23,4 17,6 5,8 

No han teletreballat malgrat que la seva feina ho permetia 14,9 17,4 -2,5 

Unitats: percentatge de persones ocupades entre 16 i 74 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

El principal avantatge declarat del teletreball és que evita els desplaçaments 

Pel que fa a les persones que han teletreballat, la gran majoria declara que el teletreball té 
com a principals avantatges evitar desplaçaments, conciliar la vida familiar, aprofitar el 
temps i gestionar individualment el temps de treball. En termes de desavantatges, aquest 
col·lectiu declara de forma àmpliament majoritària (82,6%) la manca de contacte amb els 
companys i companyes de feina (taula 8). 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 33 

TAULA II. 2. T7. Motius declarats per les persones ocupades que no han teletreballat malgrat 
que la seva feina ho permetia. Catalunya i Espanya, 2021 

Motius Catalunya Espanya Cat.-Esp. 

Prefereixen el treball presencial 56,2 58,5 -2,3 

L'empresa no té voluntat d'implantar el teletreball 31,7 35,8 -4,1 

La llar no està adequada per al teletreball 14,8 10,8 4,0 

L'empresa no disposa de mitjans tecnològics suficients 8,9 15,5 -6,6 

Unitats: percentatge de persones ocupades entre 16 i 74 anys que no han teletreballat malgrat que la seva feina ho permetia. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

TAULA II. 2. T8. Avantatges i desavantatges declarats sobre el teletreball. Catalunya i Espa-
nya, 2021 

Avantatges/desavantatges Avantatges/desavantatges Catalunya Espanya Cat.-Esp. 

Evitar desplaçaments Avantatges 94,4 95,4 -1,0 

Conciliació de la vida familiar Avantatges 83,3 87,2 -3,9 

Aprofitament del temps Avantatges 81,8 86,6 -4,8 

Gestió pròpia del temps de treball Avantatges 80,1 87,3 -7,2 

Comoditat de treballar a la llar Avantatges 73,4 77,7 -4,3 

Estalvi de diner Avantatges 70,6 68,7 1,9 

Manca de contacte amb companys/es Desavantatges 82,6 82,2 0,4 

No desconnexió laboral Desavantatges 58,3 60,8 -2,5 

Sobrecàrrega laboral Desavantatges 46,7 47,0 -0,3 

Pitjor organització del treball Desavantatges 29,5 29,5 0,0 

Incomoditat de treballar des de la llar Desavantatges 25,0 24,0 1,0 

Manca de recursos tècnics Desavantatges 23,4 28,8 -5,4 

Unitats: percentatge de persones ocupades entre 16 i 74 anys que han teletreballat. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
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TAULA II. 2. T9. Accions dutes a terme per gestionar l'accés a la informació personal a Inter-
net per motius particulars. Catalunya i Espanya, 2021 

Tipus d’acció Catalunya Espanya Cat.-Esp. 

Denegar el permís d'ús de la informació personal per a fins publicitaris 70,4 68,6 1,8 

Limitar l'accés al seu perfil o contingut a les xarxes socials 59,9 58,6 1,3 

Restringir l'accés a la seva ubicació geogràfica 57,7 56,3 1,4 

Comprovar que el lloc web on es dona informació personal sigui segur 48,1 51,5 -3,4 

Llegir la política de privacitat abans de donar informació personal 44,0 42,2 1,8 

Modificar la configuració del navegador per prevenir/limitar les cookies 36,7 34,9 1,8 

Sol·licitar a l'administrador web que actualitzin/eliminin dades personals 15,5 17,2 -1,7 

Unitats: percentatge de persones entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

El 36,4% de les persones internautes manifesta que té poca confiança en Internet 

En l’àmbit de la seguretat digital, l’enquesta analitza les accions més esteses dutes a terme 
per gestionar l’accés a la informació personal a Internet. Els resultats mostren que aquestes 
accions són denegar el permís d’ús de la informació personal per a fins publicitaris, limitar 
l’accés al seu perfil o contingut a les xarxes socials, i restringir l’accés a la seva ubicació 
geogràfica (taula 9). L’enquesta de l’INE també estima que el 5,4% dels internautes confia 
molt en Internet, el 58,2% confia bastant, i el 36,4% restant confia poc o res (gràfic 3). 

GRÀFIC II. 2. G3. Grau de confiança en Internet de les persones usuàries en els darrers 3 
mesos. Catalunya, 2021 

 

Unitats: percentatge de persones entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
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2.2. Empreses 

Les majoria d’estadístiques TIC de les empreses fan referència al primer trimestre de 
2021 excepte les de comerç electrònic i formació TIC, que corresponen a l’any 2020 

A continuació es presenten els resultats principals de l’Enquesta d’ús de les TIC i comerç 
electrònic de les empreses de l’INE. El període de referència d’aquesta enquesta per a les 
variables sobre ús de TIC fan referència al primer trimestre de l'any 2021, mentre que la 
informació general de l'empresa, el comerç electrònic i la formació en TIC corresponen a 
l'any 2020. Les estadístiques de l’enquesta no inclouen les activitats classificades amb els 
codis 56 (serveis de menjars i begudes), 64-66 (activitats financeres i d’assegurances) i 
95.1 (reparació d'ordinadors i equips de comunicació) de la CNAE. 

2.2.1. Equipament TIC a les empreses 

L’ús d’ordinador i d’Internet és pràcticament universal a les empreses de 10 o més 
persones ocupades 

Les empreses amb 10 o més persones ocupades fan ús de l’ordinador i d’Internet de forma 
pràcticament universal i la immensa majoria disposa de connexió a banda ampla fixa 
(96,7%). A certa distància i amb una utilització superior al 80% es troben la pàgina web, la 
connexió a banda ampla mòbil i les xarxes externes. La comparació d’aquesta situació amb 
la del conjunt d’Espanya dona una utilització superior a Catalunya de la pàgina web mentre 
que en relació amb el conjunt de la UE-27, s’hi suma una utilització superior a Catalunya de 
les xarxes externes (taula 10). 

TAULA II. 2. T10. Ús d’algunes tecnologies d’informació i comunicació a les empreses. Cata-
lunya, Espanya i UE-27, 2021 

Àmbit territorial Ordinador Internet BA fixa Pàgina web BA mòbil Xarxes externes 

Catalunya 99,2 99,2 96,7 85,4 83,6 81,3 

Espanya 99,3 99,0 96,4 77,5 83,4 79,6 

UE-27 - - 94,0 78,0  - 72,0 

Unitats: percentatge d'empreses amb 10 o més persones ocupades.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.  
BA: banda ampla. Xarxes externes: % d’empreses que proporcionen al seu personal dispositius portàtils amb connexió mòbil a Internet 
per al seu ús empresarial. 

Les connexions a banda ampla fixa mostren un creixement intens i la majoria (79,6%) 
superen els 100 Mb/s 

Quant a la connexió a banda ampla fixa, aquesta ha mostrat un creixement extraordinari en 
el darrer any de 9,9 punts percentuals en detriment principalment de la tecnologia DSL. 
L’enquesta també informa del percentatge d’empreses amb banda ampla fixa segons la 
velocitat màxima de descàrrega. En aquest punt es pot constatar que el 79,6% de les em-
preses amb 10 o més persones ocupades amb banda ampla fixa tenen contractada una 
velocitat màxima de descàrrega superior als 100 Mb/s. Aquesta dada és similar en el con-
junt d’Espanya i considerablement més elevada a la que dona Eurostat per al conjunt de la 
UE-27 (52,0%) (gràfic 4). 
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Augment significatiu del personal al qual se li proporciona un dispositiu portàtil con-
nectat a Internet per al seu ús empresarial 

Quant a l’equipament TIC del personal a les empreses de 10 o més persones ocupades, 
les dades mostren una àmplia extensió del personal amb ordinadors connectats (63,5%) i 
una considerable participació del personal al qual se li proporciona un dispositiu portàtil que 
permet la connexió mòbil a Internet per al seu ús empresarial (42,5%). Aquesta darrera 
estadística presenta un creixement de 6,4 punts percentuals en el darrer any que no deu 
ser aliè a la potenciació del teletreball per causa de la pandèmia. 

GRÀFIC II. 2. G4. Percentatge d’empreses amb banda ampla fixa segons la velocitat màxima 
de descàrrega. Catalunya, Espanya i UE-27, 2021 
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Unitats: percentatge sobre el total d’empreses de 10 o més persones ocupades amb banda ampla fixa. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

Les diferències en l’ús de les TIC són notables entre les empreses de 10 o més per-
sones ocupades i les de menor dimensió, que arriben a 59,3 punts percentuals en el 
cas de la pàgina web (85,4% versus 26,1%) 

El gràfic 5 de la pàgina següent presenta les diferències en l’ús d’algunes tecnologies de la 
informació i la comunicació a les empreses segons la seva grandària. Tal com aquesta 
Memòria està informant des de fa uns quants anys, es constata una utilització més àmplia 
de les TIC entre les empreses amb 10 o més persones ocupades que en les de menor 
dimensió. Aquesta diferència, però, no té la mateixa intensitat en totes les tecnologies ana-
litzades i varia des dels 16,6 punts percentuals en la utilització d’ordinadors fins als 59,3 
punts percentuals en l’ús de la pàgina web. Sobresurt de forma positiva el fet que en la 
darrera enquesta de l’INE aquesta situació millora en general i es fa més ostensible en la 
connexió a banda ampla (gràfic 5). 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 37 

GRÀFIC II. 2. G5. Ús d’algunes tecnologies d’informació i comunicació a les empreses se-
gons grandària. Catalunya, 2019-2021 
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Unitats: percentatge sobre el total d’empreses de cada categoria. 
Font: elaboració a partir de l’INE. 
Banda ampla mòbil: % d’empreses amb accés a Internet per banda ampla mòbil 3G o superior. 
Xarxes externes: % d’empreses que proporcionen al seu personal dispositius portàtils amb connexió mòbil a Internet per al seu ús em-
presarial. 

2.2.2. Serveis d’Internet utilitzats amb finalitat empresarials 

El servei electrònic més estès entre les empreses és l’administració electrònica 

El servei electrònic més estès entre les empreses és l’administració electrònica. En l’anterior 
edició de l’Enquesta d’ús de les TIC i comerç electrònic de les empreses s’informava que 
aquest servei s’estenia a més de 90% de les empreses (annex). En l’edició d’enguany no 
apareix aquesta informació. 
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Les empreses de la UE-27 fan un ús superior de la pàgina web per accedir a productes 
i llistes de preus (80%) que les empreses catalanes (50%) 

Pel que fa a la pàgina web, l’enquesta informa de les finalitats d’aquest servei per a les 
empreses. Es constata que la finalitat més estesa és la presentació de l’empresa (91,0%), 
seguida de la declaració de la política de seguretat de la pàgina web (83,1%) i dels enllaços 
als perfils de l’empresa en els mitjans socials (57,1%). L’Oficina Estadística de la UE permet 
constatar que en el conjunt de la UE-27 s’aprecia una finalitat més estesa de l’accés de 
productes o a llistes de preus i de la realització de comandes o reserves en línia que a 
Catalunya. 

GRÀFIC II. 2. G6. Finalitats de la pàgina web de les empreses. Catalunya, Espanya i UE-27, 
2021 
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Unitats: percentatge sobre el total d’empreses amb connexió a Internet i pàgina web de 10 o més persones ocupades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

Continua creixent el percentatge d’empreses que utilitzen els mitjans socials, que ja 
arriba al 70,6% de les empreses de 10 o més persones ocupades 

Pel que fa a l’ús dels mitjans socials, s’observa un augment del percentatge d’empreses 
que utilitzen aquests serveis des del 65,9% al 70,6% entre els anys 2020 i 2021. La utilitza-
ció més estesa és la de les xarxes socials (91,0%), seguida de les pàgines web que per-
meten compartir contingut multimèdia (61,3%) i dels blogs d’empreses o microblogs 
(43,1%). La situació de Catalunya respecte de les característiques d’aquest servei és similar 
a la del conjunt d’Espanya. En canvi, en relació amb el conjunt de la UE-27, Catalunya 
mostra una utilització superior dels mitjans socials que queda especialment palesa en la 
utilització dels blogs d’empreses i la compartició de contingut multimèdia (gràfic 7). 
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GRÀFIC II. 2. G7. Ús dels mitjans socials. Catalunya, Espanya i UE-27, 2021 
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Unitats: % sobre el total d’empreses (Total) i % sobre el total d’empreses que utilitzen els mitjans socials (resta). Són empreses de 10 o 
més persones ocupades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

El 61,3% de les empreses realitza alguna mesura de seguretat TIC 

Un altre conjunt de serveis que gaudeixen d’una àmplia acceptació entre les empreses són 
els relacionats amb la seguretat TIC. En particular, l’enquesta de l’INE estima que el 61,3% 
de les empreses realitzen alguna mesura de seguretat TIC, entre les quals, les més popu-
lars serien el manteniment del programari actualitzat (87,6%), la realització d’una còpia de 
seguretat de les dades (74,0%) i la utilització d’una contrasenya forta (61,6%) (taula 11). 

TAULA II. 2. T11. Empreses amb alguna mesura de seguretat TIC. Catalunya i Espanya, 2021 

Indicador Catalunya Espanya 

Empreses amb alguna mesura de seguretat TIC (Total) 61,3 58,5 

Mantenen el programari actualitzat 87,6 90,8 

Còpia de seguretat de dades en una ubicació separada 74,0 71,5 

Autenticació mitjançant una contrasenya forta 61,6 65,2 

Control d'accés a la xarxa 39,9 40,6 

Tècniques d'encriptació 26,1 25,3 

Autenticació biomètrica 24,4 21,6 

Xarxa privada virtual 20,0 15,8 

Registres per analitzar incidències de seguretat 19,2 15,5 

Test de seguretat TIC 10,8 10,6 

Avaluació de riscos TIC 8,5 8,4 

Unitats: % sobre el total d’empreses (Total) i % sobre el total d’empreses amb alguna mesura de seguretat TIC (resta). Són empreses de 
10 o més persones ocupades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
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El 58,5% de les empreses de 10 o més persones ocupades permeten la realització del 
teletreball i el 32,9% de les persones ocupades teletreballen 

A causa de la pandèmia, en aquesta edició de l’Enquesta TIC de les empreses es fa un 
petit tractament del teletreball. En aquest camp, les estadístiques mostren una utilització 
del teletreball bastant estesa entre les empreses de 10 o més persones ocupades (58,5%) 
amb una implicació menor si tenim en compte el percentatge de persones ocupades que 
teletreballen (32,9%). Altres estadístiques de l’enquesta de l’INE en relació amb aquesta 
qüestió es recullen a la taula 12. 

TAULA II. 2. T12. Altres usos d’Internet: el teletreball. Catalunya i Espanya, 2021 

Indicador Unitats Catalunya Espanya 

Empreses que permeten la realització de teletreball % d'empreses 58,5 50,6 

Únicament des de la pandèmia COVID-19 % d'empreses 38,0 31,8 

El teletreball augmenta des de la pandèmia COVID-19 % d'empreses 52,8 44,4 

Persones ocupades que teletreballen % de persones ocupades 32,9 29,4 

Almenys el 30% de la jornada % de persones ocupades 22,7 20,2 

Menys del 30% de la jornada % de persones ocupades 10,2 9,2 

Nota: Són empreses de 10 o més persones ocupades. 
Font: elaboració a partir de l’INE. 

El comerç electrònic per motius de venda mostra una utilització creixent en els dar-
rers anys 

Amb una acceptació considerablement menor se situen els serveis de comerç electrònic, 
que impliquen gairebé el 40% del total d’empreses des del punt de vista de la utilització per 
motius de compra i a l’entorn del 30% des del punt de vista de venda (taula 13). S’aprecia 
una lleugera evolució a la baixa de les empreses que fan servir el comerç electrònic per 
motius de compra i un creixement lent, però constant, de la venda per internet, però menys 
de l'esperat en un context de pandèmia i de les oportunitats obertes en l'àmbit virtual. 

TAULA II. 2. T13. Empreses que compren o venen per comerç electrònic. Catalunya, Espanya 
i UE, 2019-2021 

Àmbit Compren 2019 Venen 2019 Compren 2020 Venen 2020 Compren 2021 Venen 2021 

Catalunya 39,7 25,3 42,2 26,9 37,8 30,5 

Espanya 33,9 20,4 34,9 25,5 32,3 26,9 

UE - 21,0 - 21,0 - 22,0 

Unitats: percentatge d'empreses amb 10 o més persones ocupades. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 
Nota: UE-28 any 2019 i UE-27 anys 2020 i 2021. 

L’Enquesta TIC i de comerç electrònic de les empreses no ofereix en aquesta darrera edició 
les estadístiques de les empreses amb factura electrònica. A l’anterior edició de la Memòria 
s’havia identificat un estancament d’aquest tipus de servei que situava el percentatge d’em-
preses que en feien ús a l’entorn del 35%. 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 41 

Els serveis recents d’Internet (núvol, IoT, big data) mostren una acceptació en aug-
ment 

A la taula 14 s’analitzen els serveis recents d’Internet. Els que tenen una acceptació més 
àmplia són els de computació al núvol (43,0%) i mostren un creixement en el darrer any de 
8,6 punts percentuals. Amb una acceptació menor del 25,8% se situen els serveis d’Internet 
de les coses i també mostren una evolució força positiva (7,4 punts percentuals). Per la 
seva banda, la utilització de tecnologies que permeten fer anàlisis de big data implica un 
percentatge més baix d’empreses que se situa en el 12,5%. La seva evolució en el darrer 
any també mostra una intensitat considerable (4,8 punts percentuals). En darrer lloc es 
classifiquen els serveis d’intel·ligència artificial, els quals impliquen el 8,9% del total de les 
empreses. 

TAULA II. 2. T14. Serveis recents d’Internet. Catalunya, 2020-2021 

Indicador Servei TIC 2021 2020-21 Cat.-Esp. Cat.-UE-27 

Empreses que en fan ús (Total) Núvol 43,0 8,6 10,9 2,0 

Correu electrònic Núvol 83,7 5,4 2,2 5,7 

Magatzem de fitxers Núvol 80,6 -0,3 0,3 14,8 

Servidor de base de dades Núvol 70,9 0,5 0,9 24,6 

Aplicacions informàtiques de seguretat Núvol 65,7 - 2,6 - 

Empreses que en fan ús (Total) IoT 25,8 7,4 -1,9 - 

Seguretat de les instal·lacions IoT 73,8 - -2,0 - 

Gestió del consum d'energia IoT 32,0 -0,5 3,2 - 

Manteniment IoT 25,9 - 3,8 - 

Processos de producció IoT 19,5 - 0,8 - 

Empreses que en fan ús (Total) Big Data 12,5 4,8 1,4 - 

Dades generades per mitjans socials Big Data 50,0 4,3 4,7 - 

Geolocalització per dispositius portàtils Big Data 43,6 1,9 -10,5 - 

Dades de la pròpia empresa (sensors, etc.) Big Data 22,9 -18,5 -2,2 - 

Altres fonts Big Data 32,2 0,6 5,1 - 

Empreses que en fan ús (Total) IA 8,9 - 0,5 0,9 

Reconeixement d’imatges IA 40,9 - 0,4 - 

Automatització de fluxos de treball IA 38,6 - 0,0 - 

Anàlisi del llenguatge escrit IA 30,9 - 1,1 - 

Unitats: % sobre el total d’empreses (Total) i % sobre el total d’empreses que utilitzen cada servei (resta). Són empreses de 10 o més 
persones ocupades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
Cloud Computing: computació al núvol. Es refereix a serveis TIC que són utilitzats a través d’Internet per tenir accés a programari, 
capacitat de computació, capacitat de magatzem, etc. 
IoT: Internet de les coses. Fa referència a sistemes o dispositius interconnectats que recullen i intercanvien dades i poden estar monito-
ritzats o controlats remotament a través d’Internet. 
Big data: es refereix a l’ús de tecnologies de programari tals com la mineria de dades o text, aprenentatge automàtic, etc., per analitzar 
els grans conjunts de dades extretes de fonts de la pròpia empresa o d’altres fonts. 
IA: intel·ligència artificial. Fa referència a sistemes que utilitzen tecnologies com la mineria de text, la visió artificial, el reconeixement de 
veu, la generació de llenguatge natural, el machine learning i el deep learning per recopilar i/o utilitzar dades per predir, recomanar o 
decidir, amb diferents nivells d’autonomia, la millor acció per aconseguir objectius específics. 
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La darrera enquesta de l’INE també informa de la utilització d’altres tecnologies de la infor-
mació i la comunicació a les empreses com ara el programari de codi obert (83,4%), la 
signatura electrònica (80,2%), i les eines Enterprise Resource Planning (ERP) (58,2%) i 
Customer Relationship Management (CRM) (45,2%). 

2.2.3. Sector TIC 

En aquesta secció s’analitzen diversos aspectes del sector com ara la despesa TIC per 
components, l’evolució de l’ocupació del sector, la contractació i la presència de dones es-
pecialistes TIC, i l’activitat formativa en TIC. 

La despesa TIC de les empreses se situa en 2.389 milions d’euros en el primer any 
de la pandèmia, l’1’12% del PIB 

En relació amb la despesa TIC, l’enquesta de l’INE dona una caiguda del 40,9% per a l’any 
2020 que no sembla prou versemblant tenint en compte l’esforç que han hagut de fer les 
empreses en actualitzar la seva infraestructura TIC a causa de la COVID. Malgrat aquesta 
disminució, s’estima que la despesa TIC de les empreses se situa en 2.389 milions d’euros, 
que representa l’1,12% del PIB. Per al conjunt d’Espanya, també s’identifica una disminució 
d’aquesta magnitud, però no és tan intensa (4,4%) com a Catalunya i situa el seu pes en el 
PIB en l’1,45%. 

En el tercer trimestre de l’any 2021 el sector TIC perd 13.500 persones ocupades i se 
situa en el nivell que tenia just abans de la pandèmia (114.000). Malgrat això, ... 

El gràfic 8 de la pàgina següent representa l’evolució de l’ocupació del sector TIC en els 
darrers tres anys. Per una banda, s’observa que la bona marxa d’aquesta magnitud, que va 
començar al tercer trimestre del 2019 i va tenir continuïtat durant l’any 2020 a causa de la 
pandèmia, es trenca en el tercer trimestre de l’any 2021 i el sector perd de cop 13.500 
persones ocupades. En el darrer trimestre de l’any l’ocupació del sector sembla estabilitzar-
se i el nombre total de persones ocupades se situa en 113.600. La Nota sobre els resultats 
de l’EPA a nivell sectorial de l’Observatori del Treball i Model Productiu del tercer trimestre 
del 2021 explica que la davallada de l’ocupació en aquest trimestre probablement estaria 
motivada per la recuperació de les activitats presencials, a causa de la millora de la situació 
de la pandèmia.  

... l’ocupació del sector TIC creix més (6,7%) que l’ocupació total (3,2%) en els darrers 
3 anys 

Per una altra banda, l’evolució de l’ocupació del sector TIC en comparació amb la del con-
junt de l’economia encara segueix sent més favorable al sector TIC malgrat la seva evolució 
negativa en el darrer semestre de l’any 2021. Així, les dades mostren que l’ocupació del 
sector TIC ha crescut el 6,7% entre el primer trimestre de l’any 2019 i el quart trimestre de 
l’any 2021 mentre que l’ocupació del conjunt de l’economia ha crescut el 3,2%. 
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GRÀFIC II. 2. G8. Evolució de l’ocupació del sector TIC en milers i evolució de l’ocupació en 
número índex (IT2019=100) del sector TIC i del total. Catalunya, 2019-2021 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

Les empreses segueixen tenint dificultats per contractar especialistes TIC que decla-
ren la manca d’experiència laboral adequada de les persones sol·licitants com la di-
ficultat principal 

El següent punt a considerar són les estadístiques de les empreses que ocupen o van con-
tractar especialistes TIC (taula 15). Les dades mostren una estabilitat en el percentatge 
d’empreses que ocupen especialistes TIC (20,4%) i en el percentatge de les empreses que 
van contractar o intentar contractar especialistes TIC (12,3%). També mostra estabilitat la 
quota de les empreses que van tenir dificultats per contractar, que se situa a l’entorn del 
25%. Atenent les respostes que donen les empreses consultades per l’INE, la dificultat prin-
cipal per contractar especialistes TIC és la manca d’experiència laboral adequada de les 
persones sol·licitants (76,7%), seguida molt a prop de la manca de sol·licituds (63,4%) i de 
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la manca de qualificació adequada (61,6%). També resulta majoritària la dificultat per cobrir 
la vacant d’especialistes TIC motivada per expectatives salarials massa elevades (56,4%). 

Baixa el percentatge d’empreses que ocupen dones especialistes TIC que se situa en 
un reduït 6,4% sobre el total d’empreses de 10 o més persones ocupades 

Quant a les estadístiques referides a les dones especialistes TIC, el percentatge d’empre-
ses que n’ocupen sobre el total d’empreses baixa al 6,4% sobre el total de les empreses i 
també mostra estabilitat respecte de l’anterior edició de l’enquesta.  

El percentatge de dones especialistes TIC sobre el total d’aquest col·lectiu no arriba 
al 20% 

En termes d’ocupació, el personal especialista en tecnologies de la informació i la comuni-
cació representa el 3,2% de l’ocupació total i la participació de les dones en l’ocupació total 
es redueix al 0,6%, la qual cosa dona una quota de dones especialistes TIC en aquest 
col·lectiu que no arriba al 20%.  

TAULA II. 2. T15. Empreses que ocupen o van contractar especialistes TIC. Catalunya i Espa-
nya, 2020-2021 

Ocupació, contractació i dificultats Període Catalunya Espanya 

Ocupen especialistes TIC 2021 20,4 16,4 

Ocupen especialistes TIC 2020-2021 -0,7 -2,0 

Van contractar o intentar especialistes TIC 2021 12,3 10,3 

Van contractar o intentar especialistes TIC 2020-2021 -3,6 -2,9 

Van tenir dificultats per contractar especialistes TIC 2021 3,0 2,5 

Van tenir dificultats per contractar especialistes TIC 2020-2021 -0,5 -0,7 

Ocupen dones especialistes TIC 2021 6,4 5,7 

Ocupen dones especialistes TIC 2020-2021 -0,4 -0,2 

Unitats: percentatge sobre el total d’empreses de 10 o més persones ocupades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.  

S’estabilitza el percentatge d’empreses que fan formació TIC en el 23,6% 

Per acabar, es tracten algunes dades de formació TIC a les empreses. Per una banda, 
s’observa una estabilitat en el percentatge d’empreses (23,6%) que fan formació TIC. En 
canvi, s’aprecia que augmenta el percentatge d’empreses que donen formació TIC al seu 
personal no especialista en TIC, que segueix sent majoritari (85,6%), i una disminució del 
percentatge d’empreses que donen formació TIC al seu personal TIC (43,6%). 
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