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PRESENTACIÓ 
 
 

0. RESUM EXECUTIU: CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 
 
L’anàlisi de les respostes al qüestionari sobre digitalització de les empreses i capacitació 

digital de les persones treballadores porta a extreure les següents conclusions. 

 

1) La situació de les empreses del Vallès Oriental pel que fa a la seva digitalització és, 

en general, millor que la que presenten les catalanes i espanyoles, essent 

especialment significativa en el cas de les que tenen fins a 49 persones en plantilla. 

2) Els sectors de la indústria i la construcció presenten una major maduresa digital que 

els serveis i el sector primari, tot i que no amb grans diferències. 

3) Un 90% de les empreses disposa de pàgina web i en un percentatge per sobre del 

70% compta amb eines com signatura digital, serveis al núvol, mesures de seguretat 

tecnològica, factura electrònica i fa compres per internet. 

4) L’ús de xarxes socials és molt dispar, amb algunes amb forta presència empresarial 

(Facebook i Instagram) i d’altres on és menys important (Twitter, Whatsapp i 

Linkedin). 

5) Entre els aspectes de millora destaca que només un 39% de les empreses vallesanes 

compta amb un pla de digitalització que guiï les seves accions en aquest àmbit.  

6) A nivell de comerç en línia hi ha molt camp a recórrer, ja que tan sols un 22% de les 

empreses compta amb botiga on-line i, a més, les que en tenen facturen un baix 

percentatge del seu volum total per aquest canal. Aquest punt contrasta amb 

l’elevat percentatge de companyies amb web propi. 

7) Les barreres que més dificulten la digitalització empresarial són les de tipus 

econòmic i la manca de temps, extrem aquest darrer que pot ser senyal que no es 

dona suficient importància a la transformació digital de les organitzacions. 

8) En la mateixa línia, és simptomàtic que només un 25% de les empreses té contractat 

personal especialista en TIC.  

9) La presència de dones especialistes en TIC a les plantilles és molt limitada, i, fins i 

tot, les dades en les empreses de 50 i més persones treballadores són pitjors que a 

nivell català i espanyol. 

10) Tan sols un 19% de les empreses ha incorporat noves tecnologies relacionades amb 

la Indústria 4.0. 

11) En general, les empreses consideren que les dones treballadores són més 

competents en l’ús de diferents eines tecnològiques que els seus homòlegs homes. 

12) Les competències relacionades amb les TIC que més troben a faltar les empreses 

entre les persones que hi treballen són les d’ús de les eines Office, sobretot entre 
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els homes, xarxes socials, big data i business intelligence, sistemes de gestió (ERP) i 

disseny web. 
13) Un 63% de les empreses no ofereix formació en competències tecnològiques a les 

seves plantilles. 
14) Només un 25% de les empreses té pensat incorporar avaluacions de competències 

TIC en els seus processos de selecció futurs, el que concorda amb la possible poca 

consciència respecte de la importància de la digitalització per a l’esdevenir de les 

organitzacions. 
 

1. INTRODUCCIÓ: ACLARINT CONCEPTES 
 
L’imparable avenç de les noves tecnologies, també anomenades tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), i la seva irrupció en la vida diària de persones i 
empreses ha comportat l’aparició de nombrosos termes que sovint es confonen o 
s’utilitzen de forma inapropiada.  
 

 
 

Respecte de les persones, ja sigui en el seu àmbit personal com a ciutadania, o en el 
laboral com a treballadors i treballadores hi ha diversos termes a tenir presents. 
 

• Bretxa digital: segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmics (OCDE), en la seva definició de 2001, es refereix al desfasament o divisió 
entre individus, llars, àrees econòmiques i geogràfiques amb diferents nivells 
socioeconòmics en relació tant a les seves oportunitats d’accés a les tecnologies de la 
informació i la comunicació, com a l’ús d’internet per a una àmplia varietat d’activitats1. 
 
Una altra versió és: separació que existeix entre les persones (comunitats, estats o 
països) que utilitzen les noves tecnologies de la informació i la comunicació com una 
part rutinària de la seva vida, i aquelles que no tenen accés a elles o que, encara que el 
tinguin, no saben com fer-les servir2. 
 
Així doncs, d’entrada, s’ha de parlar de tres tipus de bretxa digital3: 
 

o D’accés: es refereix a la possibilitat o no d’accedir a la tecnologia. Es focalitza 
en la infraestructura, en la possibilitat o no de disposar dels recursos físics 
necessaris per a poder accedir-hi.  

 
1 Organization for Economic Cooperation and Development [oecd]. (2001). Understanding the digital 
divide. Paris. 
2 Santoyo, Arturo & Martínez, Evelio. (2003). La brecha digital: mitos y realidades. Mexicali, Baja California: 
Universidad Autónoma de Baja California. 
3 Mobile World Capital. (2016). L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona.  

Conceptes vinculats a les persones: 
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o D’ús: es basa en si les persones saben o no utilitzar la tecnologia, el nivell de 

capacitació de les persones per utilitzar les TIC. A més a més de tenir accés 
a la infraestructura s’han de tenir els coneixements i destreses necessaris 
per a poder utilitzar-les.  

 
o De qualitat d’ús: es fonamenta en les capacitats que té cada persona per 

utilitzar les eines que ofereix la xarxa. Es tracta de saber-hi localitzar 
adequadament la informació i, sobretot, de destriar-ne la fiable de la que no 
ho és i de saber gestionar-la per a convertir-la en coneixement.  

 
En els tres tipus de bretxa hi influeixen diferents variables, que sovint interactuen entre 
elles: 

o el gènere 
o l’edat 
o la situació socioeconòmica 
o la situació geogràfica 

 

• Competències tècniques digitals: coneixements teòrics i tècnics específics 
necessaris per al desenvolupament d’una determinada activitat laboral4. En el cas de les 
noves tecnologies són habilitats en àmbits com, entre molts altres: 
 

o Programació (en diferents llenguatges) 
o Intel·ligència artificial 
o Disseny web i d’app 
o Cloud computing 
o Big data 
o Ciberseguretat 
o Business intelligence 

 
• Competències transversals vinculades a l’ús de les noves tecnologies: aquestes 
habilitats, que en llengua anglesa es coneixen com a “soft skills”, són aquelles capacitats, 
destreses i comportaments d’ampli abast necessàries per a donar resposta a situacions 
laborals de diversa complexitat5. A més, no són pròpies d’una professió concreta, es 
poden adquirir en qualsevol àmbit de la vida, ja sigui personal, formatiu o laboral i són 
altament transferibles a diferents situacions i ocupacions. 
 
Per a un ús adequat, conscient, raonable i eficient de les noves tecnologies, els diferents 
estudis consideren que les persones hauran de comptar amb competències transversals 
com: 

 
4 Extret de COLOMER, M. (et al.). (2008). Claus Tutorials, guia per a l’acompanyament i el suport tutorial. 
Barcelona. Surt. 
5 Ibídem. 
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o Capacitat analítica 
o Disposició a l’aprenentatge 
o Creativitat 
o Pensament crític 
o Resolució de problemes 
o Adaptabilitat 
o Comunicació 
o Treball col·laboratiu 
o Intel·ligència emocional 

 
Hi ha qui parla de competència digital en general, agrupant d’alguna manera, destreses 
tècniques i transversals: “conjunt d’habilitats per a buscar, obtenir, crear, processar i 
transformar la informació en coneixement. En definitiva, la capacitat d’utilitzar les TIC 
per tal de resoldre problemes i trobar solucions en l’àmbit de la vida personal, del món 
del treball o del lleure”6. 
 
Així, en funció del grau de de desenvolupament de la competència digital es poden 
agrupar les persones en els següents estadis: 
 

• Nadiua digital: persona que ha nascut en un entorn tecnològic digital normalitzat 
i que ha interactuat amb aquesta tecnologia des de les primeres etapes de la infantesa 
i en té un coneixement i un domini notables de les seves aplicacions7. 
 
• Immigrant digital: persona nascuda abans de la popularització de les tecnologies 
digitals i que, malgrat la bona voluntat i la disposició activa per a aprendre a fer-les 
servir, experimenta una certa incomoditat o dificultat a l’hora d’usar-les8. 
  
• Analfabeta digital: persona que no està familiaritzada amb l’ús de les noves 
tecnologies i/o que n’ignora les possibilitats que li ofereixen9. 
 
Altres conceptes rellevants són: 
 

• Capacitació o alfabetització digital: formació o desenvolupament competencial 
de les persones, ja sigui en habilitats tècniques digitals o en transversals, en aquest cas, 
vinculades a l’ús de les noves tecnologies. 
 

 
6 Extret de BUSQUETS, J. (et al.). (2012). La bretxa é mobile. La fractura generacional a Catalunya. Capítol 
del llibre Societat Catalana 2012. Barcelona. Institut d’estudis catalans. 
7 Ibídem. 
8 Ibídem. 
9 Adaptat de BUSQUETS, J. (et al.). (2012). La bretxa é mobile. La fractura generacional a Catalunya. 
Capítol del llibre Societat Catalana 2012. Barcelona. Institut d’estudis catalans. 
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En relació a la formació digital hi ha altres dos termes força estesos darrerament: 
 
• Reskilling o reciclatge professional10: la persona adquireix noves habilitats i 
coneixements que li han de permetre fer una feina diferent a la que venia fent fins aquell 
moment; sovint aquest canvi ve impulsat pel canvi tecnològic a les empreses. 
 
• Upskilling: en aquest cas, la persona adquireix noves capacitats que necessita 
per a fer la feina que venia fent fins al moment, però que ha evolucionat degut a les 
noves tecnologies. Es tracta d’una capacitació addicional. 
 

 
 

Pel que fa al teixit productiu trobem quatre termes que són interessants de clarificar. 
 

• Digitalització: es refereix a convertir allò analògic en digital. És el procés pel qual 
es passen a format digital elements físics rellevants per a les empreses o bé ja es generen 
directament en aquesta modalitat, com ara documents, plànols, fotografies, factures o, 
fins i tot, signatures que abans es plasmaven amb un bolígraf en un paper.  

També inclou l’ús de noves tecnologies (software, aplicacions o eines informàtiques) 
que són necessàries a aquest efecte.  
 

• Transformació digital: va més enllà de la digitalització, donat que implica un 
canvi integral de l’organització, cercant nous models de negoci per a l’empresa. Així, es 
pot definir com “la reorganització dels processos de negoci, les metodologies de treball 
i les estratègies empresarials a través de l’aplicació de tecnologies digitals per a la millora 
de l’eficiència i la productivitat amb l’objectiu final d’impulsar el creixement econòmic, 
incrementant les vendes i optimitzant els costos”11. L’empresa fa una immersió en les 
noves tecnologies per transformar l’organització. 

En aquest sentit, aquesta metamorfosi de l’empresa està relacionada amb quatre 
aspectes on la tecnologia esdevé fonamental: 

o Connectar i conèixer la seva clientela. 
o Transformar els productes i serveis que ofereix i/o generar-ne de nous, tot 

creant noves oportunitats i experiències per a la clientela. 
o Optimitzar els processos i les operacions de l’organització.  
o Potenciar el desenvolupament i acompliment de les persones treballadores. 

Per tant, la transformació digital no tracta només tecnologia sinó que va de canvi cultural 
de l’organització, per la qual cosa és necessari que les persones que la integren estiguin 

 
10 GARCÍA, S. (et al.). (2020). Las empresas españolas frente a la revolución del reskilling. Ernst and Young 
& Future for Work Institute.  
11 Extret de l’informe “Sociedad digital en España 2019” de la Fundación Telefónica. 

Conceptes vinculats a les empreses: 
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conscienciades i disposades a canviar. El model de negoci passa a ser, enterament o en 
gran mesura, digital. 

 
• Indústria 4.0: també coneguda com indústria intel·ligent consisteix en 
l’automatització dels mitjans de producció i els processos industrials fent servir 
tecnologia moderna i l’intercanvi massiu de dades que permet internet. 

La indústria 4.0 s’associa a avenços tecnològics com Internet de les coses, Big data, 
Intel·ligència artificial, Robòtica, Impressió 3D, Ciberseguretat, Blockchain o Realitat 
virtual. 
 
• Maduresa digital: és un indicador que permet que les empreses puguin conèixer 
quin és el seu grau de digitalització o de transformació digital, tot depenent dels àmbits 
que s’analitzin dins l’organització. Més a baix en aquest document, es detallen els 
aspectes analitzats a les empreses consultades i els diferents estadis de maduresa 
contemplats. 

 

2. METODOLOGIA DE LA DIAGNOSI 
 
Les passes seguides per a l’elaboració de la present diagnosi són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas 1: anàlisi del territori i altres estudis. Establir model de qüestionari: contingut, 
destinataris, mida i mostra. 
 
Per establir el model de qüestionari es parteix de dues premisses: una primera és que 
les preguntes siguin representatives del que es cerca tant a nivell de digitalització de les 
empreses com de capacitació digital de les persones treballadores, incloent-hi una 
perspectiva de gènere. La segona és que el qüestionari ha de ser fàcil de respondre, és 
a dir, que contingui majoritàriament preguntes amb diferents opcions a escollir i poques 

0. Adjudicació 
del projecte 

5. Entrega de la 
diagnosi 

1. Anàlisi del territori i 
d’altres estudis 

Establir model 
qüestionari: 

contingut, mida, 
destinataris i mostra 

mostra 

  

2. Presentació i 
validació del 

qüestionari per la 
Taula Vallès 

Oriental Avança 

  

3. Recollida de 
respostes i dades 

estadístiques 

4. Redacció de la 
diagnosi i 

presentació a la 
Taula 
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de redacció lliure, i que es pugui respondre en pocs minuts. Això fa optar per un 
qüestionari en format Google Form.  
A l’Annex a aquesta diagnosi es pot trobar la versió final del qüestionari remés a les 
empreses. 
 
Els destinataris del qüestionari són tot tipus d’empresa, tant pel que fa a la grandària (ja 
sigui per facturació o per nombre d’empleats) com pel que fa al sector. En aquest darrer 
cas, però hi ha dues excepcions, les administracions públiques i el comerç minorista, que 
es coincideix que per la seva pròpia casuística, mereixerien un estudi a banda i, en cas 
d’incloure’ls, podrien esbiaixar els resultats. 
 
Pas 2: presentació i validació del qüestionari per part de la Taula Vallès Oriental Avança. 
 
Un cop preparat el qüestionari segons el detallat abans, es remet als membres de la 
Taula Vallès Oriental Avança. Posteriorment, en una reunió de la seva executiva, es 
presenta el mateix. 
 
La mida mostral pel que fa al nombre d’empreses que han de respondre el qüestionari, 
partint de les dades incloses al butlletí Estructura productiva 3r Trimestre 2020 de 
l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Oriental, es fixa en 264, amb un nivell de 
confiança del 90% i marge d’error del 5%. 
 
Pas 3: recollida de respostes i dades estadístiques. 
 
El total final de qüestionaris respostos ha estat de 271, que suposa haver superat el 
mínim establert. 
 
A més, durant el temps d’acceptació de respostes, s’han cercat fonts estadístiques amb 
dades rellevants per a contextualitzar la diagnosi, a nivell europeu, espanyol i català. 
 
Pas 4: redacció de la diagnosi i presentació a la Taula. 
 
Amb totes les dades estadístiques, informes cercats i respostes al qüestionari es redacta 
la present diagnosi, on hi destaca especialment l’explotació de les contestacions 
facilitades per les empreses del Vallès Oriental. 
 
Pas 5: entrega de la diagnosi. 
 
Un cop presentada la diagnosi a la Taula, s’hi incorporen els retocs que escaiguin i 
s’entrega la versió final de l’estudi, incloent-hi els resultats del qüestionari i una sèrie de 
recomanacions finals. 
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3. CONTEXT DE LA SITUACIÓ EN ÀMBITS SUPERIORS 
 
En aquest apartat es fa un recull de diferents estadístiques que existeixen a nivell 
europeu, espanyol i català, al voltant de l’ús, l’accés i la capacitació digital d’empreses i 
persones, així com alguns estudis realitzats al voltant d’aquesta temàtica. 

 
 

 
Anualment, des de l’any 2014, la Comissió Europea publica el Digital Economy and 
Society Index (DESI), Índex d’Economia i Societat Digital. Per elaborar-lo s’extreuen 
dades d’Eurostat, l’oficina d’estadística europea, a més d’obtenir-ne d’altres dels estats 
membres de la Unió Europea. 
 
El DESI es compon de cinc àrees principals: 

- Connectivitat (banda ampla) 
- Capital humà (coneixements a nivell usuari d’internet i habilitats avançades) 
- Ús d’internet (ús per part dels ciutadans i transaccions en línia) 
- Integració de la tecnologia digital (digitalització empresarial i comerç 

electrònic) 
- Serveis públics digitals (govern electrònic) 

Tot i que la present diagnosi se centra en els aspectes relacionats amb Capital humà i 
Integració de la tecnologia digital, a continuació es recullen les dades principals de 
l’índex DESI 2020 (dades de 2019) per les 5 àrees, incloent-hi la posició de l’estat 
espanyol. 
 
Connectivitat de banda ampla: 

ü La connectivitat general a Europa ha millorat, tant pel que fa a la demanda com 
a l'oferta. El 2019, la cobertura d’accés de nova generació va augmentar fins al 
86% de les llars en comparació amb el 83% de l’any anterior, mentre que les 
xarxes fixes de molt alta capacitat estan disponibles per al 44% de les llars. 

 
A nivell de connectivitat, Espanya ocupa la cinquena posició dins la Unió Europea (UE). 

 
Habilitats digitals de capital humà: 

ü L'any previ es va produir una lleugera millora de les habilitats de les persones 
usuàries d'Internet (almenys de les digitals bàsiques) i un progrés una mica més 
gran en les competències avançades (graduats en TIC i especialistes en TIC). El 
2019, el percentatge de persones que tenen almenys competències digitals 
bàsiques va arribar al 58%. Tanmateix, una gran part de la població de la UE 
encara no les té, tot i que són requerides a la majoria dels llocs de treball. 

Estadístiques a nivell europeu: 
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ü Hi ha una manca d’especialistes en TIC al mercat laboral: el 64% de les grans 
empreses i el 56% de les pimes que en van contractar durant el 2018 van 
informar que aquestes vacants són difícils de cobrir. 

 
Pel que fa a la les competències digitals, Espanya ocupa una discreta setzena posició 
dins la UE, per sota de la mitjana. 
 
Ús d'Internet dels ciutadans: 

ü L'ús d'Internet per part de les persones ha crescut respecte l’any anterior, amb 
un 85% dels europeus navegant per Internet almenys una vegada a la setmana. 

ü L’ús de videotrucades ha crescut més, passant del 49% de persones usuàries 
d’internet el 2017 al 60% el 2019. 

ü La banca per Internet i les compres també són més populars, sent utilitzades 
pel 66% i el 71% de les persones usuàries d’internet respectivament. 

ü Per contra, només un 11% de la ciutadania europea va completar un curs en 
línia el 2019. 

 
En l’ús d’internet, l’estat espanyol es situa just per sobre de la mitjana europea, ocupant 
l’onzena posició. A l’informe es destaca que Espanya és un dels països on s’ha notat una 
millora més elevada respecte edicions anteriors. 
 
Integració de tecnologia digital per empreses: 

ü Les pimes que no han incorporat solucions digitals troben un repte 
proporcionar al seu personal la possibilitat de teletreballar des de casa. 

ü Un dels molts obstacles a la digitalització de les pimes és la bretxa de 
coneixement digital, causada pels baixos nivells d’alfabetització digital entre 
personal propietari, directiu i empleat. Resoldre aquestes mancances serà vital 
per garantir una recuperació sòlida. 

ü El 38,5% de les grans empreses ja confiaven en serveis avançats al núvol i el 
32,7% utilitzaven anàlisi big data. Per contra, només el 17% de les pimes feien 
servir el núvol i el 12% anàlisi big data. 

ü El 17,5% de les pimes van vendre productes en línia el 2019. 
 
Espanya es situa en aquest indicador just al nivell de la mitjana de la UE. 
 
Serveis públics digitals: 

ü Va augmentar la qualitat i l'ús dels serveis públics digitals. El 67% de les 
persones que utilitzen Internet i que presentaven formularis a la seva 
administració pública van informar que ara utilitzen canals en línia per a fer-ho. 

 
Espanya en aquest indicador ocupa la segona posició a nivell europeu, només per 
darrera d’Estònia.  

 



 11 

El gràfic següent mostra el progrés dels estats membres de la UE pel que fa al nivell 
global de digitalització de l’economia i la societat durant els darrers cinc anys, en funció 
de la progressió de la seva puntuació DESI durant aquest període de temps. 
 

 
 
El progrés més significatiu es nota a Irlanda, seguit dels Països Baixos, Malta i Espanya. 
 
 

 
 
 

L'Institut Nacional d’Estadística (INE) realitza anualment una enquesta sobre l'ús de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions i el comerç electrònic a les empreses. 
La mida mostral per a empreses de 10 o més treballadors i treballadores és al voltant de 
15.000 empreses i d’11.000 per a les de menys de 10 persones en plantilla. L'Idescat 
amplia els resultats que ofereix aquesta enquesta per a l'àmbit de Catalunya, tot 
garantint la comparabilitat amb els resultats de la resta de comunitats autònomes, 
Espanya i altres països.  
 
Tot seguit es recullen les dades més significatives de l’enquesta amb dades per grandària 
d’empresa i per Catalunya i Espanya. El període de referència per a les variables 
d'infraestructures, equipament i ús de TIC és el primer trimestre de 2020, mentre que 
per a les variables sobre comerç electrònic, personal especialista en TIC, anàlisi big data, 
i impressió en 3D és tot l'any 2019. 

Estadístiques a nivell espanyol i català: 
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Percentatge d’ Empreses de fins 10 
treballadors/es 

Empreses de 10 a 49 
treballadors/es 

Empreses de 50 a 
249 treballadors/es 

Empreses de 250 o 
més treballadors/es 

 Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya 
Disposen d’ordinadors 79,7 81,9 99,2 99,0 99,9 99,7 99,8 99,8 
Tenen connexió a internet 77,3 78,1 97,8 97,9 99,6 99,1 99,8 99,7 
Tenen connexió a internet i pàgina web 33,3 28,8 84,4 75,6 90,2 88,6 97,6 95,3 
Empleats que fan servir ordinadors per 
fins empresarials 

73,9 73,5 70,1 64,7 70,8 63,6 63,7 65,2 

Empleats que utilitzen ordinadors amb 
connexió a Internet per fins empresarials 

70,4 68,9 63,8 58,8 64,8 58,1 57,6 55,4 

Compten amb especialistes TIC 3,0 2,5 14,6 12,9 46,4 39,5 68,4 67,7 
Compten amb dones especialistes TIC (*) 0,8 19,7 3,6 25,1 17,4 36,4 40,4 57,3 
Utilitzen xarxes socials 33,9 35,2 63,0 59,5 79,6 77,4 88,2 88,4 
Realitzen vendes per comerç electrònic 9,8 9,5 24,1 23,3 36,7 33,7 52,5 45,3 
Realitzen compres per comerç electrònic 18,9 17,9 40,9 33,5 46,5 40,4 54,7 48,6 
Fan servir la signatura digital 55,1 58,9 81,9 82,7 91,3 90,8 92,0 92,8 
Compren serveis en el núvol 11,5 8,6 31,4 24,2 47,7 43,7 69,3 64,3 
Fan servir mesures de seguretat 68,6 70,2 96,2 95,9 99,1 98,2 98,7 99,2 
Utilitzen algun tipus de robot 1,1 1,8 7,0 7,3 13,8 14,3 26,6 24,6 
Compten amb impressió 3D 2,4 2,3 5,5 4,0 12,2 8,8 12,9 12,7 
Fan servir dispositius connectats a 
internet (Internet de les coses) 

3,6 4,6 16,6 14,8 25,2 24,7 31,8 33,2 

Fan anàlisi big data 2,7 3,0 6,0 6,8 12,8 13,8 25,6 28,5 
 (*) En el cas català és el percentatge sobre el total d’empreses, mentre que en l’espanyol és sobre el total d’empreses que compten amb 
especialistes TIC.
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Existeixen estudis elaborats per altres organitzacions o organismes que també aporten 
informació significant: 
 

Societat Digital a Espanya 2019 - Fundación Telefónica 

 
Es tracta d’un estudi de publicació anual que reflecteix el desenvolupament de la 
societat digital en els àmbits de les infraestructures, la intel·ligència artificial, el big data, 
la indústria, les empreses i els hàbits de la ciutadania. L'estudi incideix en la 
transcendència social i econòmica de la tecnologia i l’impacte que té en els àmbits de 
l'educació i el treball. 
 
Els resultats més destacables de l’estudi són: 
 

o Les principals dificultats per a una transformació digital reeixida a les empreses 
són: la manca de pressupost per escometre les inversions necessàries, declarat 
pel 39% de les companyies, la manca de personal qualificat amb la capacitació 
digital adequada (36%), la necessitat de reemplaçar sistemes d'informació 
tradicionals (34%) i qüestions relacionades amb els canvis en la cultura 
empresarial (33%). 

 
o Les feines són cada vegada més complexes i requereixen coneixements tècnics, 

però també varietat de competències transversals, essent aquestes cada cop 
més rellevants. 

 
o Entre les habilitats transversals més cercades hi la les de creativitat, persuasió, 

raonament lògic i analític, treball col·laboratiu i flexibilitat.  
 

o La competències tècniques més demandades segons el LinkedIn 2019 
Workplace Learning Report són: cloud computing, intel·ligència artificial, 
disseny UX, aplicacions mòbil i producció de vídeo i d'àudio, entre d’altres. 

 
o La incorporació de les tecnologies digitals en els processos productius modifica 

substancialment l'entorn laboral, ja sigui pel que fa a l'aparició de noves 
professions, per l'automatització d'altres tradicionalment realitzades per 
persones i també en la pròpia naturalesa de les relacions laborals que pot 
portar a professionals a prestar els seus serveis a través de plataformes amb 
poca protecció social. 

 

 

Altres estudis rellevants: 
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Índex de maduresa digital de les empreses – 4t estudi a Espanya - 2020 - INCIPY 

 
L’índex tracta de mesurar el grau de maduresa digital de les empreses a Espanya i 
l'evolució que han experimentat a través d'indicadors clau de la transformació digital. 
Els resultats més destacables, a partir d’una enquesta realitzada a 150 empreses són: 

 
o El full de ruta digital s'ha accelerat per a un 74% de les empreses (en gran part 

a causa de les conseqüències de la COVID 19). 
o Les empreses destinen entre el 10% i el 30% del pressupost a la transformació 

digital. 
o El 45% de les empreses assignen menys del 10% del seu pressupost a tecnologia 

i projectes de transformació digital. 
o El 38% de les empreses utilitzen un sistema CRM per gestionar les relacions 

amb la seva clientela. 
o Dels mitjans de contacte amb l’empresa utilitzats per la clientela el 87% són 

correu electrònic, web, xarxes socials i xat. 
o El treball és més col·laboratiu i transversal. El 65% de les empreses fa servir 

eines digitals per a treballar en grups i en xarxa. 
o Un 57% de les empreses està implantant noves polítiques de flexibilitat i 

teletreball. 
o Creix la incorporació de perfils digitals a les empreses. 
o Només el 32% dels treballadors i treballadores tenen les competències i 

coneixements digitals que requereixen les empreses. 
 

Dones i Digitalització. De les bretxes als algoritmes – 2020 - Ministeri d’igualtat 

 

L’estudi evidencia la bretxa de gènere entre homes i dones en l'àmbit de les TIC i vol 
contribuir a crear una societat més justa amb les dones, que venen contribuint al 
desenvolupament i progrés de la digitalització. Les seves principals conclusions són: 
 

o La bretxa digital de gènere s’ha anat reduint progressivament a Espanya, tot i 
que les dones mantenen una posició desfavorable en competències digitals i ús 
d’internet. 

o Només un 2% de les dones que treballen ho fan al sector TIC, en front del 5,7% 
dels homes. 

o L’estudi Barcelona Digital Talent (2019) mostra que només un 8% de les dones 
ocupen posicions tècniques i especialitzades i només representen el 22% del 
total de candidatures presentades a les ofertes de feina del sector digital. 

o Entre els professionals que desenvolupen innovacions lligades a la intel·ligència 
artificial i amb capacitat elevada de decisió només el 12% són dones. En el cas 
de la ciberseguretat el percentatge és de l’11%. 

o Els homes cobren un 8,9% més que les dones per una mateixa posició en aquest 
sector. En tot cas, la bretxa salarial és menor en el sector TIC que en d’altres. 
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o El percentatge de dones investigadores en el sector de serveis TIC és només del 
23,4%. 

o Pel que fa al percentatge de persones graduades en STEM (Ciència, Tecnologia, 
Enginyeria i Matemàtiques en la seva sigla anglesa) Espanya es situa en el lloc 
12 a la UE, amb una diferència entre gèneres de 17 punts. 

o Pel que fa a iniciativa empresarial, les dones amb prou feines representen el 
17% en la creació de start-up. 

 

La bretxa digital a Espanya. Estudi sobre la desigualtat postergada – 2015 – Unió 

General de Treballadors (UGT)12 

 

En aquest estudi es vol donar a conèixer l'extensió de la bretxa digital i denunciar com 
aquesta desigualtat impacta de forma molt negativa en tots els àmbits de l'economia i 
té conseqüències directes en el desenvolupament personal i laboral de la ciutadania a 
mig i llarg termini. 
 

o L'edat és un factor decisiu en l'adopció de noves tecnologies: quan més es puja 
per la piràmide menor és l'adopció d'Internet. 

o Les persones aturades que no fan servir Internet doblen aquells que posseeixen 
un lloc de treball. 

o Únicament el 23% de les empreses ofereix formació en noves tecnologies i 
només el 26% del personal empleat ha rebut, en l'últim any, alguna formació 
en TIC. 

o El mercat laboral requerirà a mig termini que el 90% de llocs de treball tinguin 
coneixements i habilitats en TIC. 

o Les empreses espanyoles disposen de mitjans suficients per a l'accés al món 
digital, però aquests no són aprofitats o no són posats a disposició de les seves 
plantilles. 

o Només la meitat dels treballadors i treballadores espanyoles creuen que els 
seus coneixements informàtics serien suficients si haguessin de cercar feina o 
canviar l'actual en el termini d'un any. 

o El col·lectiu dels i les sènior (entre 55 i 64 anys d'edat) no fan servir Internet 
com a via per trobar un lloc de treball, el que, de facto, suposa excloure'l del 
mercat de treball. 

 
4. ANÀLISI DE RESPOSTES AL QÜESTIONARI 

 
En aquest apartat es desglossen les dades obtingudes de les 271 respostes obtingudes 
del qüestionari sobre capacitació digital, que es pot trobar a l’annex 1.  
 

 
12 Els autors de la present diagnosi volen deixar palès que tot i que l’estudi d’UGT és de 2015 i en aquest 
àmbit la situació canvia de forma accelerada, en molt poc temps, presenta alguns resultats interessants 
que es considera rellevant incloure.  
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La TIPOLOGIA D’EMPRESES que ha respost el qüestionari és la següent: 
 

 
 
 
El sector més representat és 
la Indústria (48%), seguit pels 
Serveis (38%) i a molta 
distància Construcció i 
Agricultura i ramaderia. 
 
 
 
 
 
 
Les empreses de fins a 10 
persones treballadores 
suposen el 50%, per un 27% 
de les que es troben a la 
forquilla d’entre 10 i 49. 
 
 
 
 

Si es creuen les dades anteriors, per conèixer les mides de les empreses per sectors 
s’obtenen els següents percentatges: 
 

Nombre de treballadors/es Indústria Serveis Construcció Agricultura i 
ramaderia 

Autònom/a 6% 30% 0% 35% 
Menys de 10 treballadors/es 52% 44% 65% 59% 
Entre 10 i 49 treballadors/es 32% 22% 30% 6% 
Entre 50 i 249 treballadors/es 8% 4% 5% 0% 
250 o més treballadors/es 2% 0% 0% 0% 

 100% 100% 100% 100% 

 
En tots els sectors la franja de menys de 10 persones empleades és la predominant, si 
bé després és la dels autònoms en el cas dels serveis i el sector primari, mentre que a la 
construcció i la indústria és la de 10 a 49. 
 

Indústria
48%

Construcció
8%

Serveis
38%

Agricultura i 
ramaderia

6%

Sectors econòmics

Autònom/a
17%

Fins a 10 
treballadors/es

50%

Entre 10 i 49 
27%

Entre 50 i 249 
5%

250 o més 
1%

Grandària de les empreses (per nombre 

de treballadors/es)
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Les empreses que facturen 
entre 100.000 i 1 milió 
d’euros l’any són les més 
representades, seguides, 
molt de prop, de les que es 
mouen entre 1 i 10 milions 
anuals, i després les que no 
arriben als 100.000 euros per 
exercici. 
 

Per sectors, les empreses de major facturació es troben a la indústria, on un 53% de les 
companyies factura més d’un milió d’euros l’any. En canvi les que no superen aquest 
llindar suposen el 82% a l’agricultura i ramaderia i el 72% als serveis. 
 

Facturació anual Indústria Serveis Construcció Agricultura i 
ramaderia 

Menys de 100.000 euros 11% 37% 10% 47% 
Entre 100.001 i 999.999 euros  36% 35% 45% 35% 
Entre 1 milió i 9.999.999 euros 42% 25% 45% 18% 
Entre 10 milions i 49.999.999 euros 11% 3% 0% 0% 

 100% 100% 100% 100% 

 
Pel que fa al percentatge de dones treballadores, als serveis un 38% de les empreses 
tenen més de la meitat de la plantilla de gènere femení, mentre que a la indústria un 
23% no té cap dona en nòmina. 
 

 Sense 
dones 

Fins al 
10% 

De l’11% 
al 25% 

Del 26% 
al 50% 

Del 51% 
al 75% 

Del 76% 
al 100% 

Total 

Agricultura i 
ramaderia 

13% 0 6% 50% 6% 25% 100% 

Construcció 7% 20% 33% 40% 0 0 100% 
Indústria 23% 12% 24% 30% 8% 3% 100% 
Serveis 18% 6% 11% 27% 14% 24% 100% 

 
La següent taula recull els municipis on s’ubiquen les empreses que han respost al 
qüestionari: 
 

Fins a 100K
24%

De 100K a 1M
36%

D'1M a 10M
34%

De 10M a 50M
6%

Grandària de les empreses (per facturació)
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POBLACIÓ Nº RESPOSTES % S/ TOTAL 

Granollers 33 12,18% 

Les Franqueses V. 30 11,07% 

Lliçà de Vall 19 7,01% 

Canovelles 16 5,90% 

Montornès V. 16 5,90% 

Santa Eulàlia de Ronçana 16 5,90% 

La Roca V. 11 4,06% 

Montmeló 11 4,06% 

Santa Maria de Palautordera 11 4,06% 

Caldes de Montbui 9 3,32% 

Sant Celoni 9 3,32% 

Cardedeu 8 2,95% 

La Llagosta 8 2,95% 

Parets V. 8 2,95% 

L’Ametlla V. 7 2,58% 

Llinars V. 7 2,58% 

Bigues i Riells 6 2,21% 

La Garriga 6 2,21% 

Vilanova V. 6 2,21% 

Lliçà d’Amunt 4 1,48% 

Mollet V. 4 1,48% 

Sant Fost de Campsentelles 4 1,48% 

Resta poblacions 22 8,12% 

TOTAL 271 100% 

 
 
A partir d’aquí les dades s’organitzen en tres grans blocs: digitalització d’empreses 
(anàlisi teixit productiu), capacitació digital de persones treballadores, amb una 
perspectiva de gènere (anàlisi capital humà) i índex de maduresa digital de les empreses 
del Vallès Oriental. 
 
�  ANÀLISI DE LA DIGITALITZACIÓ DEL TEIXIT PRODUCTIU 
 

El qüestionari, després de les preguntes relacionades amb la tipologia d’empreses, 
inclou qüestions sobre el seu grau de digitalització, les respostes a les quals es presenten 
a continuació, tot acompanyant-les de la corresponent anàlisi. Així mateix, pels ítems on 
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es disposa de dades estadístiques a nivell català i espanyol, s’inclou una comparativa 
amb els resultats del Vallès Oriental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desglossant les dades per 
sectors, el 45% de les 
empreses de la construcció 
manifesten que tenen pla de 
digitalització, percentatge 
que es situa al 39% a serveis i 
indústria. 
 
 

 

Un 49% de les empreses 
que facturen entre 1 i 10 

milions d’euros tenen pla de 
digitalització, mentre, que a 

l’altre extrem, només un 
31% de les que tenen una 

facturació entre 100.000 i 1 
milió d’euros compten amb 

ell. 
 

 

Analitzant les dades per magnitud de les empreses, a partir de la mida de la seva 
plantilla, crida l’atenció que siguin les més grans (més de 250 persones) les que menys 
manifesten que tenen un pla per digitalitzar la companyia, només un 33%. Aquest 
percentatge puja fins al 46% en les que tenen entre 10 i 49 persones empleades. 

NO
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SÍ
39%

Empresa amb pla de digitalització
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Pel que fa a les previsions futures hi ha 157 empreses (un 58%) que manifesten que no 
tenen previst incrementar la seva digitalització en els propers 12 mesos. En aquest cas 
hi ha una dada que requeriria de major anàlisi, donat que 40 d’aquestes empreses han 
respost, al mateix temps, que compten amb un pla de digitalització, el que podria 
suposar una contradicció (en principi qui té un pla per a digitalitzar-se, hauria de tenir 
accions a implementar). Aquest extrem podria tenir diferents explicacions, com que el 
pla ja està totalment desenvolupat, que hi ha hagut un error en respondre o que malgrat 
comptar amb el pla, no es contempli cap acció en el proper any, ja sigui perquè així ho 
detalla el propi pla (p.e. es preveuen altres accions com l’avaluació de passes anteriors) 
o per situacions econòmiques o motius sobrevinguts (relacionats amb la pandèmia). 
 

Entre les accions que les empreses preveuen emprendre per augmentar la seva 
digitalització destaquen les relacionades amb el seu web, el comerç en línia, el 
màrqueting digital, la implantació de sistemes de gestió (ERP) i la presència a les xarxes 
socials. El nombre total d’accions supera el nombre de qüestionaris amb respostes 
afirmatives, ja que moltes empreses preveuen més d’una acció pels propers 12 mesos. 
 

Acció Nombre de respostes % 
Creació, canvi o millora de pàgina web 24 15% 
Implantació d’ e-commerce 18 12% 
Màrqueting digital (posicionament web, publicitat digital, pla, etc.) 14 9% 
Implantació o millora en sistema ERP 13 8% 
Presència a les xarxes socials 12 8% 
Millores en software (programes concrets) 11 7% 
Implementació Indústria 4.0 (robòtica, biga data) 7 5% 
Millora en el hardware 7 5% 

0%
10%
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70%

Autònom/a Menys de 10
treballadors
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Digitalització de documentació 6 4% 
Implantació de CRM 6 4% 
Digitalització del magatzem 4 3% 
Eines per facilitar teletreball 3 2% 
Altres (núvol, newsletter, factura digital, app, assessorament) 9 6% 
No concreten accions 21 14% 

TOTAL 155 100% 

 
Pel que es refereix a les barreres amb què topen les empreses per a digitalitzar-se les 
més recurrents són les de tipus econòmic i la manca de temps. El nombre total de 
barreres és força elevat, ja que moltes empreses n’assenyalen més d’una 
 

Barrera Nombre de respostes % 
De tipus econòmic 154 35% 
Manca de temps 131 30% 
Manca de personal qualificat 70 16% 
No es veu la necessitat o utilitat per empresa o clients 52 12% 
Resistències del personal 13 3% 
Altres 13 3% 
Cap 9 2% 

TOTAL 442 100% 

 

 
 

La gran majoria de les 
empreses compten amb 

pàgina web, sense 
diferències significatives per 

sectors, a excepció de 
l’Agricultura i ramaderia on 

un 29% no disposa d’ella. 
 

 

 

Si es comparen aquestes dades de les empreses del Vallès Oriental amb les dades abans 
referenciades per Catalunya i Espanya, extretes d’Idescat i INE (enquesta sobre l'ús de 
les tecnologies de la informació i les comunicacions i el comerç electrònic a les 
empreses), els resultats són clarament favorables a la comarca catalana. En totes les 
taules comparatives, en el cas del Vallès Oriental, s’hi inclouen les corresponents a les 
persones autònomes, per les quals es disposa de dades diferenciades. 
 
 

Sí 90%

No 10%

Empreses amb pàgina web

Sí No
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Grandària empreses/ Pàgina web Vallès Oriental Catalunya Espanya 
Empreses de fins 10 treballadors/es 87,3% 33,3% 28,8% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 93,1% 84,4% 75,6% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 100% 90,2% 88,6% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 100% 97,6% 95,3% 

 
 
 

Només un 22% de les 
empreses indiquen que 
compten amb botiga en 

línia. 
 
 
 
 

 
 
 
A nivell sectorial destaca que 
és el sector de l’agricultura i 
la ramaderia el que més 
aposta per la venda en línia. 
 
 
 
 
 

La comparació amb les empreses catalanes i espanyoles que realitzen vendes on line 
mostren que només les més petites presenten unes dades millors, mentre que per la 
resta els percentatges són clarament inferiors. 
 

Grandària empreses/ Vendes on-line Vallès Oriental Catalunya Espanya 
Empreses de fins 10 treballadors/es 24,9% 9,8% 9,5% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 15,3% 24,1% 23,3% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 26,7% 36,7% 33,7% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 0,0% 52,5% 45,3% 

Sí 22%
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Entre les 60 empreses que 
venen en línia, per un 60% 
representa menys del 10% 

de la seva facturació, 
mentre que per un 17%  

es mou entre el 75 i el 
100%.  

 
 
 

 

Facebook i Instagram són 
les xarxes on més 
empreses hi tenen compte 
o perfil actiu (vora el 50%). 
En canvi, a Twitter, 
Whatsapp corporatiu i 
Linkedin entre un 45% i un 
58% de les organitzacions 
no en tenen. 
 

 

L’Idescat i l’INE pregunten per l’ús de xarxes socials en general, per la qual cosa per 
poder comparar a nivell del Vallès Oriental en la següent taula s’han inclòs les empreses 
de la comarca que com a mínim han respost que tenen compte actiu en una d’elles. En 
totes les franges les empreses vallesanes estan per sobre de les catalanes i espanyoles, 
tret de les que tenen una plantilla d’entre 50 i 249 persones. 
 

Grandària empreses/ Xarxes socials Vallès Oriental Catalunya Espanya 
Empreses de fins 10 treballadors/es 74,6% 33,9% 35,2% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 70,8% 63,0% 59,5% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 73,3% 79,6% 77,4% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 100% 88,2% 88,4% 
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El gràfic mostra que no 
arriben al 50% les empreses 
que es dirigeixen als seus 
clients amb butlletins, 
newsletter o similars. Per 
sectors, els percentatges no 
varien, a excepció de la 
construcció on només un 
25% manté comunicació 
regular amb la clientela. 
 

 

Un 48% de les empreses 
compten amb algun sistema 

de gestió de la relació amb la 
clientela (CRM), encara que 

sigui en un full de càlcul o 
base de dades tipus Access. 

El percentatge s’eleva al 55% 
a la indústria i baixa al 35% a 

la construcció. 
 
 

 

 

La signatura digital està molt 
estesa al Vallès Oriental, 
arribant al 95% de les 
empreses de la construcció i 
baixant al 59% de les 
agrícoles i ramaderes. 
 

No 59%
Sí 41%

Comunicació on - line

No 52%
Sí 48%

Sistema CRM

No 16%

Sí 84%

Signatura digital
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L’ús dels serveis al núvol 
també és majoritari, sense 

diferències significatives 
entre sectors econòmics. 

 

 

 

 

 

 

 
La factura digital la utilitzen 
àmpliament totes les 
empreses, essent fins un 95% 
de les de l’àmbit construcció i 
només un 53% de les 
d’agricultura i ramaderia. 
 

 

 

Els sistemes de gestió 
empresarial, ERP (p.e. SAP) 
estan implantats en el 51% 
de les empreses, però amb 

molta diferència entre 
sectors: sobre el 60% a 
indústria i construcció; 

40% als serveis i només 
12% al sector primari. 

 

No 21%

Sí 79%

Serveis al núvol

No 20%

Sí 80%

Factura digital

No 49%Sí 51%

Sistema ERP
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Fins a un 71% de les 
empreses realitza compres 
necessàries per al 
desenvolupament de la seva 
activitat per internet. 
 

 

 

 

Si es comparen aquests resultats de les empreses del Vallès Oriental amb les dades 
abans referenciades per Catalunya i Espanya, d’Idescat i INE, per les variables on aquests 
instituts presenten informació, trobem que l´ús de serveis al núvol i la realització de 
compres on-line és clarament superior en el cas vallesà. Pel que fa a la signatura digital 
també ho és per les micro empreses i les petites; en el cas de les mitjanes, però, està 
uns 4/5 punts per sota les mitjanes espanyola i catalana, i prop d’un 25% en el cas de les 
grans. En tot cas, cal tenir present que només 3 grans empreses han respost el 
qüestionari i, per tant, el fet que una indiqui que no fa servir firma digital, esbiaixa el 
resultat.  
 

Grandària empreses Vallès Oriental Catalunya Espanya 
Signatura digital 
Empreses de fins 10 treballadors/es 80,7% 55,1% 58,9% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 93,1% 81,9% 82,7% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 86,7% 91,3% 90,8% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 66,7% 92,0% 92,8% 
Serveis al núvol 
Empreses de fins 10 treballadors/es 76,8% 11,5% 8,6% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 80,6% 31,4% 24,2% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 86,7% 47,7% 43,7% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 100% 69,3% 64,3% 
Realitzen compres per comerç electrònic 
Empreses de fins 10 treballadors/es 70,2% 18,9% 17,9% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 69,4% 40,9% 33,5% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 80,0% 46,5% 40,4% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 100% 54,7% 48,6% 

 

Pels aspectes no inclosos a les enquestes de l’Idescat i l’INE les dades obtingues al Vallès 
Oriental s’observa que, en general, a mesura que augmenta la grandària de l’empresa 
s’incrementa la presència dels diferents sistemes o eines digitals: 
 

No 29%

Sí 71%

Compres per internet
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Grandària empreses Vallès Oriental 
Comunicació on - line 
Autònom/a 26,7% 
Empreses de fins 10 treballadors/es 41,9% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 43,1% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 60,0% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 66,7% 
Sistema CRM 
Autònom/a 35,6% 
Empreses de fins 10 treballadors/es 44,1% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 61,1% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 46,7% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 100% 
Factura digital 
Autònom/a 60,0% 
Empreses de fins 10 treballadors/es 80,9% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 87,5% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 100,0% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 66,7% 
Sistema ERP 
Autònom/a 13,3% 
Empreses de fins 10 treballadors/es 47,1% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 68,1% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 100,0% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 100,0% 

 
Les mesures de seguretat tecnològica estan àmpliament esteses entre el teixit 
productiu del Vallès Oriental. De fet, només 5 empreses (un 1,8%) manifesten que no 
compten amb cap d’elles. 
 

Mesura Nombre de respostes13 % s/total empreses 

Ús d’antivirus 243 90% 
Realització periòdica de còpies de seguretat 228 84% 
Gestió de contrasenyes 189 70% 
Actualització periòdica de software 151 56% 
Altres 1 0,3% 

 
La comparació amb altres nivells territorials aporta uns resultats molt favorables al 
Vallès Oriental, especialment per les empreses més petites, on hi ha una diferència 
propera als 30 punts percentuals. 
 
 

 
13 Les empreses poden assenyalar totes les mesures amb què compten. 
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Grandària empreses/ Mesures de seguretat Vallès Oriental Catalunya Espanya 
Empreses de fins 10 treballadors/es 97,2% 68,2% 70,2% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 100% 96,2% 95,9% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 100% 99,1% 98,2% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 100% 98,7% 99,2% 

 
Les empreses consultades també respecte de la possibilitat/intenció d’instaurar 
mesures de teletreball, contesten majoritàriament que sí en un 66% (arribant al 86% a 
la indústria, el 77% als serveis i la construcció i 59% al primari). Les eines que contemplen 
a tal efecte es recullen a la següent taula. 
 

Eina Nombre de respostes14 % s/total empreses 

Accés remot a aplicacions/servidors 148 55% 
Plataformes de reunions 128 47% 
Mesures de seguretat 60 22% 
Aplicació de control/horari 54 20% 

 
Finalment, pel que es refereix a la Indústria 4.0, un 81% del total, 220 empreses, 
manifesten que no han incorporat noves tecnologies relacionades amb la mateixa. 
 
Les que sí ho han fet, han apostat per les següents tecnologies a les seves organitzacions. 
 

Acció Nombre de respostes15 % s/total empreses 

Ciberseguretat16 22 8% 
Impressió 3D 17 6% 
Internet de les coses 16 6% 
Robòtica 14 5% 
Big data 7 2% 
Intel·ligència artificial 4 1% 

 
D’aquestes empreses, un 80% corresponen al sector industrial i un 15% al de serveis. Si 
s’analitza per volum de facturació, en un 51% són companyies que es troben a la franja 
entre 1 i 10 milions d’euros anuals. 
 
Per nombre de treballadors/es, veient també les dades catalanes i espanyoles, les 
empreses vallesanes destaquen en robòtica i impressió 3D, però estan per sota en 
l’anàlisi de big data. 

 
14 Les empreses poden assenyalar diferents eines. 
15 Les empreses poden assenyalar totes les tecnologies que ja han implantat, essent, de fet, 51 les 
companyies que n’han marcat alguna. 
16 Els autors d’aquest estudi es plantegen que la pregunta sobre ciberseguretat por haver portat a 
confusió i que moltes de les empreses, de fet, estaven pensant en accions de seguretat tecnològica. 
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Grandària empreses Vallès Oriental Catalunya Espanya 
Internet de les coses 
Empreses de fins 10 treballadors/es 3,3% 3,6% 4,6% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 5,6% 16,6% 14,8% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 26,7% 25,2% 24,7% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 66,7% 31,8% 33,2% 
Big data 
Empreses de fins 10 treballadors/es 1,1% 2,7% 3,0% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 5,6% 6,0% 6,8% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 0,0% 12,8% 13,8% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 33,3% 25,6% 28,5% 
Robòtica 
Empreses de fins 10 treballadors/es 2,8% 1,1% 1,8% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 6,9% 7,0% 7,3% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 20,0% 13,8% 14,3% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 33,3% 26,6% 24,6% 
Impressió 3D 
Empreses de fins 10 treballadors/es 2,8% 2,4% 2,3% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 13,9% 5,5% 4,0% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 6,7% 12,2% 8,8% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 33,3% 12,9% 12,7% 

 
�  ANÀLISI DE CAPACITACIÓ DIGITAL DEL CAPITAL HUMÀ 
 
La darrera part del qüestionari es centra en conèixer quines habilitats digitals tenen les 
persones treballadores de les empreses del Vallès Oriental, tot diferenciant per gènere. 
 
En primer lloc, es pregunta les empreses quins són els rangs d'edat de les persones en 

plantilla més competents en l'ús d'eines TIC. Malgrat que les respostes podrien estar, 
en algun grau, esbiaixades per la presència o no d’algunes edats dels treballadors/es de 
cada empresa, especialment a les més petites17, els resultats es consideren significatius. 
Així, els rangs entre 26 i 40 anys, seguit del de 41 i 55 anys, ambdós en dones i homes, 
són els que més destaquen. 

 
17 En aquest sentit, s’ha optat per no incloure les dades corresponents a les persones autònomes. 
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De forma més concreta es demana les empreses que especifiquin, desglossant les 
respostes per dones i homes, quin percentatge de les seves plantilles sap treballar amb 
soltesa amb: 
 

- Eines Office 
- Internet i correu electrònic 
- Altres eines (ERP, CRM, serveis al núvol, signatura digital, generació de factura 

electrònica, fer compres per internet, creació de newsletter/butlletins) 

 
 
De les dades destaca que el 70% de les empreses amb dones i el 61% de les que compten 
amb homes indiquen que entre el 76% i el 100% d’ambdós grups usen amb facilitat 
internet i correu electrònic. També s’observa, pel que fa a l’ús de l’office i d’altres eines 
tecnològiques, que les dones les usen amb major soltesa que els homes. 
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Lligada amb la pregunta anterior es qüestiona sobre quines competències relacionades 

amb les TIC troben a faltar les empreses entre les persones que hi treballen. La dada 
que més destaca és que un elevat 61% respon que cap, contrastant amb què a la gràfica 
anterior s’observa que en office i ús d’altres eines, sobretot entre els homes, hi ha 
percentatges elevats de persones que no són competents en les mateixes. 
 
Per sectors, un 30% de les empreses de la indústria i els serveis detecten carències en 
habilitats tecnològiques i digitals, mentre que a la construcció puja al 40% i baixa al 24% 
al sector primari. 
 
Per grandària de les empreses, els resultats són força dispars.  
 

% empreses que detecten carències en competències 
TIC per grandària d’empresa (nombre treballadors/es) 

Autònom/a 20% 
Menys de 10 treballadors 26% 
Entre 10 i 49 treballadors/es 38% 
Entre 50 i 249 treballadors/es 60% 
250 o més treballadors/es 33% 

 
% empreses que detecten carències en competències 

TIC per grandària d’empresa (facturació) 
Fins a 100.000€ 27% 
De 100.001€ a 999.999€ 26% 
D'1.000.000€ a 9.999.999€ 33% 
De 10.000.000€ a 49.999.999€ 59% 

 
Les empreses que responen que sí troben carències en competències TIC entre el seu 
personal, responen el següent, tenint en compte que hi ha 25 que no les concreten i, 
que de forma molt majoritària, no observen diferències entre dones i homes. 
 

Competències tècniques relacionades amb... 
Nombre de 
respostes18 

Eines Office 15 
Xarxes socials 12 
Business intelligence/ Big data 8 
Sistemes de gestió - ERP 7 
Disseny/disseny web 7 
Informàtica en general 7 
Màrqueting/ comunicació 6 
Sistemes de gestió de relació amb la clientela - CRM  5 

 
18 Les empreses poden respondre carències detectades en més d’un àmbit. 
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Competències tècniques relacionades amb... 
Nombre de 
respostes18 

Serveis al núvol 5 
e-commerce 3 
Plataformes teletreball (Teams, Skype, Zoom, etc.) 3 
Indústria 4.0 (Intel·ligència artificial, robòtica) 3 
Xarxes informàtiques 3 
Seguretat 2 
Altres 6 
No concreten (malgrat indicar que troben a faltar 
competències TIC) 

25 

TOTAL 92 

 
Aquestes carències detectades es traslladen de forma força coherent a les formacions 
en TIC que ofereixen les empreses a les seves plantilles i que es mostren més avall, tret 
dels casos de Business intelligence/ big data i serveis al núvol (en el cas d’Informàtica en 
general, caldria aprofundir per saber a què es refereixen de forma més concreta les 
empreses). 
 
Respecte de les competències transversals relacionades amb les noves tecnologies, les 
empreses troben a faltar, tant entre dones com entre homes, sobretot les de capacitat 
analítica, creativitat i disposició a l’aprenentatge, totes assenyalades pel voltant del 35% 
de les empreses. Les que presenten menor carència, en ambdós gèneres, són treball 
col·laboratiu, comunicació i sentit crític (per destriar informació). 
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En referència a la formació 

en TIC que les empreses 
ofereixen a les seves 

plantilles, crida l’atenció que 
170 d’elles (un 63%) no en 

fan. Pel que fa a les 101 
restants, les formacions que 
s’imparteixen són diverses, 

destacant Office, ERP i 
Xarxes Socials. 

 

Formació en... 
Nombre de 
respostes19 

Eines Office 28 
Sistemes de gestió - ERP 20 
Xarxes socials 19 
Màrqueting/ comunicació 12 
Disseny/disseny web 7 
Software propi 6 
Sistemes de gestió de relació amb la clientela - CRM  6 
e-commerce 5 
Business intelligence 4 
Seguretat 3 
Altres 18 
No concreten 16 

TOTAL 144 

 
 
 
En prop del 40% de les 
empreses de la indústria, els 
serveis i la construcció es fa 
formació TIC, no així en el 
sector primari que es queda 
en un 24%.  
 
 
 

 
19 Les empreses que ofereixen formació TIC al personal, ho fan en més d’un àmbit. 
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A mesura que augmenta 
la facturació de l’empresa, 

s’incrementa la formació 
en tecnologia, essent més 

del 50% de les empreses 
que facturen més d’un 

milió d’euros les que 
aposten per aquests 

cursos. 
 
 

 
Només el 25% de les 
empreses assenyalen que 
tenen personal especialista 
en TIC a les seves plantilles. 
Per sectors, a la indústria 
arriba al 30% i 25% a la 
construcció i baixa al 21% als 
serveis i al 12% a l’agricultura 
i la ramaderia. 
 

 
Per grandària d’empresa, 

les que compten de forma 
majoritària amb personal 

propi especialista en 
tecnologies són les que 

més facturen (65% 
d’aquestes), mentre que 

menys del 20% de les més 
modestes en tenen. 

 
 
Per nombre de treballadors/es i comparant amb Catalunya i Espanya (dades d’Idescat i 
INE ja mencionades) els resultats es decanten clarament a favor del Vallès Oriental, el 
que posa de relleu la importància que part del seu teixit productiu dóna a la necessitat 
de comptar amb professionals especialistes en TIC a les pròpies plantilles. 
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Grandària empreses/ Especialistes TIC Vallès Oriental Catalunya Espanya 
Empreses de fins 10 treballadors/es 16,0% 3,0% 2,5% 
Empreses de 10 a 49 treballadors/es 37,5% 14,6% 12,9% 
Empreses de 50 a 249 treballadors/es 60,0% 46,4% 39,5% 
Empreses de 250 o més treballadors/es 100% 68,4% 67,7% 

 
La presència de dones especialistes en TIC a les plantilles és molt limitada. Només 26 de 
les 70 que tenen aquests perfils dins de l’organització, un 9,6% sobre el total d’empreses 
que han respost el qüestionari, compten amb dones. Per percentatges els resultats són 
els següents. 
 

Pes de les dones entre 
el personal TIC 

Nombre de 
respostes 

% 

Fins al 10% 3 11% 
De l’11% al 25% 1 4% 
Del 26% al 50% 6 23% 
Del 51% al 75% 2 8% 
Del 76% al 100% 9 35% 
 2120 100%21 

 
A les empreses més petites, fins a 49 persones en plantilla, les dades del Vallès Oriental 
són millors que les catalanes i espanyoles, pel que fa al pes de les dones entre el personal 
TIC, però no així a les més grans, on passa a l’inrevés. 
 

Grandària empreses (*)/ Dones especialistes TIC Vallès Oriental Catalunya Espanya 

Empreses de fins 10 treballadors/es 6,6% 0,8%  
38,7%  19,7% 

Empreses de 10 a 49 treballadors/es 15,3% 3,6%  
40,7%  25,1% 

Empreses de 50 a 249 treballadors/es 13,3% 17,4%  
22,2%  36,4% 

Empreses de 250 o més treballadors/es 33,3% 40,4%  
33,3%  57,3% 

(*) En el cas català és el percentatge sobre el total d’empreses, mentre que en l’espanyol és sobre el 
total d’empreses que compten amb especialistes TIC, i així es calcula de forma diferenciada al Vallès 
Oriental per poder establir les pertinents comparacions. 
 
Per tal de contrastar si la manca de perfils tecnològics a les empreses pot estar 
relacionada amb dificultats per cobrir vacants en aquest àmbit, se’ls hi pregunta al 
respecte. La majoria respon que no, un 92% del total. Algunes empreses detallen que 

 
20 Cinc empreses no concreten el percentatge. 
21 Inclou el 19% corresponent a les empreses que no han concretat el % de dones. 
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no han tingut problemes perquè no n’han buscat o consideren que no el necessiten (35 
empreses) i altres perquè ho tenen externalitzat (10 empreses). Tot i que conèixer les 
causes concretes requeriria d’una anàlisi més profunda, semblaria que les empreses no 
arriben a donar una importància cabdal a les TIC i a comptar amb personal propi 
especialista en noves tecnologies, i a la inversió en temps i diners que implicaria la seva 
contractació. 
 
Els perfils que 22 empreses manifesten tenir problemes per cobrir són molt diversos 
(algunes donen més d’una resposta) i tenen a veure amb els següents àmbits: 
 

Àmbit Nombre de respostes 
Màrqueting i comunicació 6 
Informàtica/ IT en general 4 
Indústria 4.0 4 
Community manager/ Xarxes socials 3 
Programació 3 
Responsable/ Direcció 2 
Implantació/ gestió ERP 2 
Altres 3 

TOTAL 27 

  
 
Relacionat amb els futurs processos de selecció es pregunta les empreses si tenen 
previst la incorporació d’instruments per avaluar competències tecnològiques i 
transversals relacionades amb l’ús de noves tecnologies (p.e. disposició a 
l’aprenentatge, sentit crític, comunicació, capacitat analítica, creativitat o treball 
col·laboratiu). 

 
Un 41% de les empreses 
agrícoles/ramaderes té 
previst incorporar proves per 
avaluar competències 
digitals en futures seleccions 
de personal, mentre que en 
la resta de sectors només 
s’ho plantegen al voltant 
d’un 25% de les 
organitzacions. 
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Al sector primari i a la 
construcció al voltant del 
45% de les empreses vol 

avaluar competències 
transversals, percentatge 

que cau al 30% a indústria i 
serveis. 

 
 
 
Si s’analitza per la grandària de les empreses, segons nombre de persones treballadores, 
són les grans les que aposten per la inclusió de competències digitals i transversals en 
els processos de selecció. Per contra, les mitjanes (entre 50 i 249 treballadors/es) són 
menys proclius a fer-ho que les petites. 
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Finalment, en relació a les persones que han fet teletreball o tenen predisposició a fer-
ho hi ha algunes diferències entre homes i dones. Entre aquestes, la franja que estableix 
que entre el 76% i el 100% de les plantilles femenines han teletreballat o voldrien fer-
ho és majoritària (un 49% de les empreses on hi ha dones i és possible aquesta 
modalitat), mentre que en els homes representa el 41%. Per contra, el rang entre 0 i 
25% de la plantilla a favor del teletreball és del 27% entre el gènere masculí i del 19% en 
el femení. A més, entre els homes el nombre d’empreses on no es contempla que 
teletreballin (“no aplicable”) és superior al de les dones. 

 
�  ÍNDEX DE MADURESA DIGITAL 

 

A partir de les dades anteriors, també és interessant construir un índex de maduresa 
digital, amb el qual es pugui constatar quina és la situació global de les empreses, en 
aquest cas, de la comarca del Vallès Oriental. 
 
A la present diagnosi s’estableix un índex amb quatre estadis de maduresa22: 

 
22 Extret i adaptat a partir de la proposta d’Índex de maduresa digital de la consultora Incipy. 
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Per a l'elaboració de l'índex s'analitzen quatre àmbits, on s’hi engloben diferents 
indicadors obtinguts a partir del qüestionari respost per les empreses, que es ponderen 
en funció de les seves característiques i del pes que es considera que tenen en el procés 
de transformació digital de les empreses: 
 

• Estratègia (pla de digitalització i accions de futur previstes) 
• Clients (canals, comerç en línia i sistema CRM) 
• Infraestructures i processos (eines, mesures de seguretat i iniciatives d’indústria 

4.0) 
• Persones (competències digitals, formació TIC i previsió d’incloure avaluació de 

competències tecnològiques i transversals en la selecció)  
 
El nivell de maduresa es presenta de forma global per tota la comarca, així com també 
desglossat per sectors i grandària d'empresa (segons nombre de treballadors/es). 
 

 

ÍNDEX DE MADURESA DIGITAL 
EMPRESES VALLÈS ORIENTAL – 

ESTADI AVANÇAT 
 
 
Les empreses vallesanes es situen, doncs, just per sobre de l’aprovat, a l’inici del tercer 
estadi, l’avançat. Per sectors, les diferències són lleugeres, quedant Agricultura i 
ramaderia i Serveis per sota del 5, per tant, romanent a l’estadi inicial, i sobrepassant-lo 
per poc Construcció i Indústria. 

0 - 2,5 
BÀSIC

2,6 - 5,0 
INICIAL

5,1 - 7,5 
AVANÇAT

7,6 - 10 
MESTRE

5,1 
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Agricultura i ramaderia 
Estadi inicial  
 

Construcció 
Estadi avançat 

 
 
Indústria    
Estadi avanç      

 
Serveis 

Estadi inicial 
 
Si l’índex es diferencia per la grandària de les empreses, segons el volum de la seva 
plantilla, en general, augmenta en fer-ho aquest darrer. 

 
En desglossar l’índex de la comarca pels seus diferents components, s’observa que les 
empreses es situen al nivell avançat a Infraestructures i processos, per la seva dotació 
d’eines digitals i mesures de seguretat tecnològiques. A la resta d’àrees es troben a la 
part alta del nivell inicial, destacant els canals de comunicació amb la clientela (web, 
xarxes socials i butlletins) i les competències digitals del personal. A la banda més baixa 
hi ha les iniciatives relacionades amb la indústria 4.0 i el comerç en línia. 

 

ESTRATÈGIA    

Pla digitalització                      
Accions de futur  

4,0 

4,5 

5,2 

4,8 

4,3 Autònom/a 
 
 
Fins a 10 treballadors/es 
 
 
Entre 10 i 49 treballadors/es 
 
 
Entre 50 i 249 treballadors/es 
 
 
De 250 i més treballadors/es 

4,6 

5,6 

5,5 

6,2 

5,2 
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CLIENTELA 

Canals                      
Comerç on line    
Sistema CRM     

 
INFRAESTRUCTURES 
I PROCESSOS        

Eines 
Seguretat  

  Indústria 4.0 
 
PERSONES               

Competències  
Formació  
Selecció   

 
 

5. RECOMANACIONS FINALS 
 
A partir de les conclusions estretes del qüestionari respost per les empreses es proposen 
un seguit d’accions a fi de donar resposta a tot allò que s’hi ha detectat i que es podrien 
promoure des de la Taula Vallès Oriental Avança i el Consell Comarcal.  
 
Prèviament, però, s’hauria de valorar la possibilitat que el Consell Comarcal, com a 
organisme supramunicipal, o els diferents ajuntaments puguin accedir a fons dirigits a 
la digitalització d’empreses o a la capacitació digital de persones treballadores 
(ocupades o no). Entre els possibles organismes finançadors, amb els seus programes, a 
més del Servei d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Barcelona s’hauria d’estar molt 
amatents als possibles programes o línies que es llencin des del Govern espanyol, a partir 
del seu pla España Digital 202523, que es nodrirà fonamentalment del fons europeus 
Next Generation EU, que tenen com una de les seves prioritats finançar inversions 
relacionades amb la transformació digital. 

 
Les recomanacions concretes es presenten separades entre les dirigides a empreses i les 
focalitzades en les persones. En el primer cas, esdevé indispensable realitzar tasques de 
conscienciació i d’assessorament al teixit productiu per a impulsar processos de 
transformació digital, per tal de poder encarar els reptes de futur en majors condicions 
de solidesa i competitivitat. Pel que fa a les persones, seria interessant avaluar el seu 
nivell de capacitació digital de forma directa, amb la creació d’una eina digital a tal 

 
23 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-
EspañaDigital_2025.pdf 

4,5 

7,0 

4,9 
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efecte, on s’hi hauria d’involucrar el personal tècnic dels serveis locals d’ocupació per a 
l’acompanyament quan escaigués. 
 

 
 

1) Mantenir en el temps accions de conscienciació entre les empreses sobre la 
necessitat d’encetar o incrementar processos de transformació digital, posant de 
relleu els avantatges que comporta, així com els riscos de no fer-ho i també les 
dificultats inherents als canvis. 
 

2) De manera més concreta, s’hauria de posar especial èmfasi entre el teixit productiu 
en els següents aspectes: 

 
i. Pertinència de comptar amb un pla de digitalització 

ii. Beneficis de comptar amb botiga on-line per arribar millor a la clientela i 
augmentar la facturació. 

iii. Ús de les xarxes socials com a manera d’apropar-se i vincular la clientela  
iv. Avantatges de la Indústria 4.0 i quines eines i com poden ser d’utilitat per a 

cada empresa, en funció del seu àmbit, activitat, grandària, etc. 
v. Importància del reciclatge formatiu en eines i competències digitals dels i les 

professionals de les empreses, tot oferint-los formacions (internes o 
externes, algunes promogudes des del Consell o els ajuntaments) 

 
3) Destinar recursos econòmics (com els mencionats fons europeus) a assessorar, des 

del Consell o els ajuntaments, les empreses en els aspectes abans esmentats per 
promoure la seva transformació digital. 

 
Per tal de dur a terme aquests assessoraments a les empreses, caldria disposar de 
personal tècnic que comptés amb les competències necessàries per a fer-ho, tant a 
nivell de coneixements tècnics com de les habilitats transversals oportunes per 
acompanyar les empreses. En aquest sentit, s’hauria de valorar l’oportunitat de 
formar aquests tècnics i tècniques per a dotar-los de les eines convenients i fer-ho a 
nivell comarcal, cobrint així tots els municipis interessats en formar part de la 
iniciativa.  

 
4) Fer arribar les empreses, a través dels ajuntaments, les associacions empresarials i 

els sindicats, informació sobre tot tipus d’ajudes econòmiques i/o d’assessorament 
per a la transformació digital, especialment per a Pimes, Micro-pimes i persones 
autònomes. 
 

5) Acompanyar les empreses en la definició dels perfils professionals de les persones a 
contractar en el futur, per tal de conèixer quines seran les competències que es 

Vinculades a les empreses: 
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requeriran, tan a nivell digital com transversal, per tal d’ajustar els processos de 
selecció i, en el seu cas, les formacions a oferir. 
 

6) Oferir o ampliar l’oferta de formacions per a les empreses en, elaboració de plans de 
transformació digital, ús de xarxes socials, disseny web i Indústria 4.0 (especialment 
big data i business intelligence). 

 
7) Realitzar tasques de prospecció empresarial, per tal de donar a conèixer la formació 

professional, especialment de l’àmbit laboral, difonent les bondats del certificats de 
professionalitat.  A més, caldria detectar si les especialitats acreditades al territori 
responen a les necessitats del teixit productiu, pel que fa a l’àmbit digital, per a 
seguir-les oferint o cercar possibles noves acreditacions. 
 

8) Fomentar entre les empreses l’interès i avantatges d’acollir persones en pràctiques, 
especialment aquelles que han de realitzar la Formació en centre de treball de l’FP 
del sistema educatiu o les Pràctiques no laborals dels certificats de professionalitat, 
ambdós de l’àmbit tecnològic. Aquest aprenentatge en empreses millora la 
capacitació dels professionals i per tant la borsa de gent formada digitalment és més 
àmplia i el territori i teixit productiu en general se’n poden beneficiar. 

 
 
 

9) Valorar la creació d’una eina digital senzilla quer permeti la ciutadania, amb 
acompanyament de professionals dels serveis locals d’ocupació si escau, auto-
diagnosticar el seu nivell de competències digitals (p.e. eines Office, cerca 
d’informació a Internet, ús de xarxes social, compra en línia, etc.). Es tractaria que 
l’eina fos quelcom molt pràctic, basat en exercicis per mostrar evidències i no en 
preguntes hipotètiques que no permetessin demostrar comportaments. 
 

10) Oferir formacions per a persones treballadores (ocupades o no), en eines i/o 
competències demandades per les empreses (com ara paquet Office p.e.) i a qui 
també s’haurien de fer arribar els calendaris de formacions, així com cursos centrats 
en les mancances detectades a partir de l’eina d’autodiagnosi. 
 

11) Promoure la realització de càpsules ad-hoc de desenvolupament de les 
competències transversals més requerides per les empreses. 
 

12) Realitzar xerrades, per part de responsables del món empresarial, a centres 
educatius, serveis locals d’ocupació i altres espais per donar a conèixer oficis i 
professions relacionats amb les noves tecnologies i la Indústria 4.0, així com l’oferta 
de formació professional, per a despertar l’interès i el seu coneixement entre 
alumnat, professorat, professionals de l’orientació, famílies i persones en recerca 

Vinculades a les persones: 
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d’ocupació o que volen reorientar les seves carreres professionals. Caldria prestar 
especial atenció per a fomentar aquestes ocupacions entre les dones.  
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7. ANNEXOS 
 
�  ANNEX 1 - Qüestionari per a la diagnosi sobre l’ús, l’accés i la capacitació 
digital de les empreses del Vallès Oriental 
 
Dades de  la empresa 

 
Nom de l’empresa (opcional) ……………………………………………………………… 
Municipi:…………………………………………………………………………………………….. 
Breu descripció de l'activitat, amb CNAE si es coneix……………………….. 
Sector d’activitat:……………………………………………………………………………….. (Agricultura i 
ramaderia/ Indústria/ Construcció/ Serveis) 
Mida de l’empresa (per facturació):…………………………………………………… (Fins a 100.000€/ 
De 100.001€ a 999.999€/ D’1M€ a 9.999.999€/ De 10Me a 49.999.999€/ 50Me o més) 
Mida de l’empresa (per nombre de treballadors)……………………………….. (Autònom/a/ 
Menys de 10 treballadors/es/ Entre 10 i 49 treballadors/ Entre 50 i 249 treballadors/es/ 
250 o més treballadors/es) 
Percentatge de dones en plantilla: …………………………………………………….. 
 
DIGITALITZACIÓ DE L’EMPRESA 

 

Pregunta/ Respostes 

L'empresa compta amb un pla de digitalització? 
 
       Sí             No 
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Pregunta/ Respostes 

Si l'empresa té previst incrementar la seva digitalització durant els propers 12 mesos, 
assenyaleu amb quines accions, en cas contrari, indiqueu "No ho té previst". 
 
................................................................................................................................................ 

Amb quines barreres topa l'empresa per digitalitzar-se i apostar per les noves tecnologies? 
 
       De tipus econòmic 
       Manca de personal qualificat 
       Manca de temps 

 No es veu la necessitat o utilitat per empresa o clients 
       Resistències del personal 
       Altres 

L'empresa: 
- té pàgina web?         Sí              No 
- manté comunicació regular amb els clients mitjançant l'enviament de butlletins, 

newsletters o similars via on-line?          Sí              No 
- compta amb un sistema de gestió de la relació amb els clients (CRM), fins i tot si 

es porta en un full de càlcul o base de dades tipus Access?         Sí              No 

Quin percentatge de la seva facturació és on-line (en cas que no disposeu de botiga on-
line indiqueu "No aplica")? 
 
................................................................................................................................................ 

A quines xarxes socials/eines de comunicació té perfil o compte l'empresa? S'hi fan 
publicacions, pengen continguts i/o interactua amb altres usuaris/clients (actiu) o no 
(inactiu) de manera regular? 
 
- Linkedin          
- Twitter 
- Facebook                                  L’empresa no té compte/perfil            Actiu           Inactiu 
- Instagram                                        
- Whatsapp corporatiu 
- Altres 
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Pregunta/ Respostes 

L'empresa: 
- disposa i fa servir signatura electrònica?         Sí              No 
- fa servir algun tipus de serveis en el núvol com arxiu/ mesura de 

seguretat/hosting (p.e. Dropbox, Drive, etc.)?         Sí              No 
- emet i/o rep factures electròniques?          Sí              No  
- compta amb un sistema de gestió de l'empresa tipus ERP (p.e. SAP)?         

       Sí                 No 
- realitza compres per internet necessàries per al desenvolupament de la seva 

activitat?        Sí              No 

Amb quines mesures de seguretat tecnològica compta l’empresa? 
 
       Gestió de contrasenyes 

 Actualització periòdica de software 
 Realització periòdica de còpies de seguretat (back-up) 

       Ús d’antivirus 
       Altres 

Si l'empresa pot/ contempla la realització de teletreball, quines eines li ho permeten? 
 
       No es contempla/ no és possible 

 Accés remot a aplicacions/ servidors 
 Mesures de seguretat 
 Plataformes de reunions (Tipus Teams, Zoom, Google Meet, etc) 

       Aplicació de control horari 
       Altres 

L'empresa ha incorporat noves tecnologies relacionades amb la Indústria 4.0 (Intel·ligència 
Artificial/Internet de les coses/Big data/ Ciberseguretat/ Robòtica/3D)? 
 
       No 
       Intel·ligència Artificial 
       Internet de les coses 
       Big data 
       Ciberseguretat 
       Robòtica 
       Impressió 3D 

L'empresa compta amb personal especialista en TIC? 
 
       Sí              No 
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Pregunta/ Respostes 

Quines vacants de personal especialista en TIC ha tingut dificultats l’empresa per cobrir? 
 
................................................................................................................................................ 

Quin percentatge del personal especialista en TIC són dones? 
 
................................................................................................................................................ 

 

CAPACITACIÓ DIGITAL DEL PERSONAL 

 
Pregunta/ Respostes 

Quin/s rang/s d'edat de les persones en plantilla són els més competents en l'ús d'eines 
TIC?  
 
       Dones fins a 25 anys 
      Homes fins a 25 anys 
      Dones entre 26 i 40 anys 
      Homes entre 26 i 40 anys 
      Dones entre 41 i 55 anys 
      Homes entre 41 i 55 anys 
      Dones majors de 55 anys 
      Homes majors de 55 anys 

Quin percentatge de la plantilla de l'empresa sap treballar amb soltesa amb les eines 
d'Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)? 

Dones 

       No hi ha persones d'aquest gènere a 
l'empresa 

       0 a 25% 
       26% a 50% 
       51% a 75% 
       76% a 100% 

Homes 

       No hi ha persones d'aquest gènere a 
l'empresa 

       0 a 25% 
       26% a 50% 
       51% a 75% 
       76% a 100% 
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Pregunta/ Respostes 

Quin percentatge de la plantilla de l'empresa sap operar amb facilitat a internet i fer servir 
el correu electrònic? 

Dones 

       No hi ha persones d'aquest gènere a 
l'empresa 

       0 a 25% 
       26% a 50% 
       51% a 75% 
       76% a 100% 

Homes 

       No hi ha persones d'aquest gènere a 
l'empresa 

       0 a 25% 
       26% a 50% 
       51% a 75% 
       76% a 100% 

Quin percentatge de la plantilla susceptible de fer servir les següents eines/ realitzar les 
següents accions sap o sabria fer-ho amb facilitat: ERP, CRM, serveis al núvol (Dropbox, 
Drive, etc.), signatura digital, generació de factura electrònica, fer compres per internet, 
creació de newsletter/butlletins? 

Dones 

       No hi ha persones d'aquest gènere a 
l'empresa 

       0 a 25% 
       26% a 50% 
       51% a 75% 
       76% a 100% 

Homes 

       No hi ha persones d'aquest gènere a 
l'empresa 

       0 a 25% 
       26% a 50% 
       51% a 75% 
       76% a 100% 

Quin % de la plantilla està o ha estat predisposat a teletreballar? (En cas de no estar 
previst/ no ser possible teletreballar indiqui "No aplicable") 

Dones 

       No hi ha persones d'aquest gènere a 
l'empresa 

       0 a 25% 
       26% a 50% 
       51% a 75% 
       76% a 100% 
       No aplicable 
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Pregunta/ Respostes 

Homes 

       No hi ha persones d'aquest gènere a 
l'empresa 

       0 a 25% 
       26% a 50% 
       51% a 75% 
       76% a 100% 
       No aplicable 

Quines competències TIC trobeu a faltar entre les persones treballadores de l'empresa i/o 
considereu que necessitarà el futur personal de l'empresa? Si detecteu diferències entre 
dones i homes assenyaleu-ho. 
 
................................................................................................................................................ 

Quines competències transversals relacionades amb l'ús de tecnologies troba a faltar 
entre les persones treballadores de l'empresa  i/o considera que necessitarà el futur 
personal de l'empresa? 

Dones 

       No hi ha persones d'aquest gènere a 
l'empresa 

       Disposició a l’aprenentatge 
       Sentit crític (per destriar informació 
pertinent) 
       Comunicació (escrita i oral) 
       Capacitat analítica 
       Creativitat 
       Treball col·laboratiu 
       Altres 

Homes 

       No hi ha persones d'aquest gènere a 
l'empresa 

       Disposició a l’aprenentatge 
       Sentit crític (per destriar informació 
pertinent) 
       Comunicació (escrita i oral) 
       Capacitat analítica 
       Creativitat 
       Treball col·laboratiu 
       Altres 

En quins camps s'ha ofert formació TIC a la plantilla de l'empresa? 
 
................................................................................................................................................ 
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Pregunta/ Respostes 

L'empresa té previst incorporar en els futurs processos de selecció instruments per 
avaluar...  
 
- Competències digitals?        Sí              No 
- Competències transversals relacionades amb l'ús de noves tecnologies?         Sí              No 

Totes les preguntes són de resposta obligatòria, tret del nom de l’empresa 
 
�  ANNEX 2 – Oferta formativa 

 

A la comarca del Vallès Oriental l’oferta actual de formació professional, tant del sistema 
educatiu com de l’àmbit laboral, de la família d’Informàtica i comunicacions i d’alguna 
relacionada amb la Indústria 4.0, és la següent24: 
 

Formació Centre Localitat 

Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM) 
de Sistemes microinformàtics i xarxes 

Institut Torre de Malla Parets V. 

Ginebró Llinars V. 

Institut de Lliçà Llicà d’Amunt 

Institut Carles Vallbona 

Granollers 

Educem 

Cicle Formatiu de Grau Superior 
(CFGS)  d’Administració de sistemes 
informàtics en xarxa 

Educem II 

CFGS d’Administració de sistemes 
informàtics en xarxa, perfil 
professional Ciberseguretat Institut Carles Vallbona 

CFGS de Desenvolupament 
d'aplicacions multiplataforma 

Educem  

Escola Pia de Granollers 

 
24 Dades extretes del web http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html de la Generalitat de Catalunya i 
del Cercador d’entitats i centres de formació del SOC (https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-
perfil/cercador-centres/index.html) on consten, en aquest darrer cas, els centres i les especialitats per les 
quals estan acreditats, independentment que ara ofereixin o no aquestes formacions. 
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Formació Centre Localitat 

CFGS de Desenvolupament 
d'aplicacions multiplataforma, perfil 
professional Videojocs i Oci Digital 

CFGS de Desenvolupament 
d'Aplicacions Web 

Institut Carles Vallbona 

Educem II 

Ginebró Llinars V. 

CFGS d’ Automatització i robòtica 
industrial25 

Institut Escola del Treball Granollers 

Institut de Mollet del Vallès Mollet V. 

CFGS de Programació de la producció 
en fabricació mecànica26 

Institut Escola del Treball Granollers 

Certificat de professionalitat (CP) de  
nivell 1 - Operacions auxiliars de 
muntatge i manteniment de sistemes 
microinformàtics 

Duran Casanovas, Anna M. 

Granollers 
 

CP nivell 2 - Confecció i publicació de 
pàgines web 

BIT's Centre de formació 

Educem 

Fundació Paco Puerto 

Mordered 

 
25 Família professional d’Electricitat i electrònica. 
26 Família professional de Fabricació mecànica. 
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Formació Centre Localitat 

Pentalearning e-ducation 

Hinojal Nebreda, Luis 
Alberto Cardedeu 

EMFO Mollet V. 

Ajuntament de Sant Celoni Sant Celoni 

CP nivell 2 – Sistemes microinformàtics 

Perifferics C&F Mollet V. 

Duran Casanovas, Anna M. 

Granollers BIT's Centre de formació 

Mordered 

Hinojal Nebreda, Luis 
Alberto Cardedeu 

CP nivell 2 – Operació de sistemes 
informàtics 

CP  nivell 3 - Desenvolupament 
d'aplicacions amb tecnologia web 

Escuela de negocios y 
administración de empresas  

Granollers 

PIME Coneixement  

Pentalearning e-ducation CP nivell 3 – Sistemes de gestió 
d’informació 

CP nivell 3 - Seguretat dels sistemes 
d'informació Meca-Ràpid Formació 
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Formació Centre Localitat 

CP nivell 3 - Programació de sistemes 
informàtics 

CP nivell 3 - Administració de serveis 
d'internet 

Escuela de negocios y 
administración de empresas 

Especialitat formativa del SEPE 
(Servicio Público de Empleo Estatal) - 
Alfabetització informàtica: informàtica 
i Internet 

Ajuntament de La Garriga La Garriga 

Cardona Barnet, Antònia Sant Celoni 

Especialitat formativa del SEPE - 
Alfabetització informàtica: Internet 

Mancomunitat de la Vall del 
Tenes Sta. Eulàlia R. 

Especialitat formativa del SEPE - Usuari 
Final SAP ERP - Àrea Econòmic 
Financer 

Ajuntament de Les 
Franqueses V. 

Les 
Franqueses 
V. 

Especialitat formativa del SEPE - Usuari 
Final SAP ERP - Àrea Logística 

Especialitat pròpia del SOC (Servei 
d’Ocupació de Catalunya) - Disseny de 
pàgina web 

 


