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Definició del 
sector TIC

Font: OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic).

Pel que fa a les indústries de fabricació, un producte TIC
ha de satisfer la funció de processament de la informació
i comunicació, inclosa la transmissió i la visualització;
d’altra banda ha d'utilitzar el processament electrònic per
detectar, mesurar i registrar fenòmens físics o per
controlar un procés físic.

Pel que fa a les indústries de serveis, els productes
TIC han de permetre el processament de la
informació i la comunicació amb mitjans
electrònics.

El sector de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC)
és una combinació d'indústries
de fabricació i serveis que
capturen, transmeten i presenten
dades i informació de manera
electrònica.
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Font: Informe anual del sector TIC i continguts a Espanya (2017) i Informe anual sobre societat en xarxa
(2016) de l'ONTSI (Observatori Nacional de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació). OECD
Digital Economy Outlook 2017, per l 'OECD (Organització per a la Cooperació i Desenvolupament
Econòmic). Europe's Digital Progress Report 2017, Comissió Europea. Eurostat.

El sector TIC a 
escala global

El sector TIC al món

3.063 mil milions d’€
Facturació global TIC 
(2016).

Creixement del 2,3%
del sector TIC a escala
global, CAGR entre 2016 i
2020.

Els Serveis de
telecomunicacions
són el segment líder
del sector TIC, amb un
40,5% de la facturació
total.

Globalment, Amèrica del
Nord ocupa el primer lloc
pel que fa a facturació,
que representa un 31,3%
de la facturació global.
Europa és la segona
regió (21,8%).

Facturació global del sector TIC a 
escala global, per regions (2016)

El sector TIC a Europa

El sector TIC representa el 4,8% de l'economia europea.
Genera el 25% de la despesa empresarial total en recerca i
desenvolupament (R+D), i les inversions en TIC representen
el 50% del creixement total de la productivitat europea.

Es preveu que les inversions de la UE en TIC augmentin
un 25% en el marc del programa Horizon 2020.

L’Estat espanyol es troba entre les economies digitals més
avançades de la Unió Europea, situada entre els primers 15
països i per davant de països com ara Alemanya o França.

Estats Units
31,3%

Europa
21,8%

Corea del Sud
1,6%

Canadà
2,4%

Amèrica 
Llatina
4,4%Àsia-Pacífic

6,5%

Països 
BRIC
18,2%

Japó
7,1%

Orient Mitjà 
i Àfrica
6,9%
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2. El sector TIC a Catalunya
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El sector TIC a Catalunya

Font: Secretariat de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.

El sector TIC, un dels més dinàmics de l’economia catalana, compta amb un dels clústers industrials més
importants d’Europa i amb la presència de desenvolupadors de programari altament competitius.

15.077
EMPRESES (2017)

115.600
EMPLEATS (4t 
trimestre, 2017)

15.914 M€ 
de FACTURACIÓ 
(2015)

El 96,8% de les empreses TIC 
pertany al sector serveis, i la resta al 
sector industrial.

El 92,1% de les empreses té menys de 
10 empleats.

Catalunya ocupa una posició de lideratge a 
l’Estat espanyol (22%).

S’ha produït un creixement del 10,7% 
respecte al 2016.

El sector TIC aplega el 3,5% de la 
població ocupada a Catalunya.

El sector TIC ha crescut un 12,5% 
en el decurs dels darrers dos anys.

La xifra d'empreses TIC ha experimentat 
un creixement del 21,5 % des del 2013
(5,5% el 2017).
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Font: fDi Markets.
Nota: IED (Inversió Estrangera Directa).

La competitivitat del sector TIC a Catalunya
Atractiu pels inversors estrangers
De 2013 a 2017…

EL SECTOR TIC A 
CATALUNYA HA REGISTRAT...

105 projectes d’IED

354,2 M€ en 
inversió de capital

5.455 llocs de treball 
creats

CATALUNYA HA ESTAT LA PRIMERA 
DESTINACIÓ D’IED A L’ESTAT 
ESPANYOL, I REPRESENTA...

42,5% dels projectes 
d’IED rebuts

39,6% de la 
inversió de capital

46,8% de llocs 
de treball creats

...en el sector TIC a l’Estat espanyol.

CATALUNYA TAMBÉ HA ESTAT 
LA...

5a regió en termes de 
llocs de treball creats

10a regió en nombre de 
projectes d’IED captats

...en el sector TIC a Europa Occidental.
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Font: ICEX.

La competitivitat del sector TIC a Catalunya
Oberta al comerç internacional
Respecte al sector TIC, la darrera dècada ...

CATALUNYA HA ESTAT LA PRIMERA 
REGIÓ EXPORTADORA DE L’ESTAT 
ESPANYOL I LES SEVES 
EXPORTACIONS HAN REPRESENTAT... ELS PRINCIPALS SUBSECTORS  

D’EXPORTACIÓ HAN ESTAT...

Fabricació d'instruments i 
electrodomèstics per a la 
medició, verificació i 
navegació, i rellotgeria 
(34,3%)

Xina, Alemanya i els 
Països Baixos, en 
termes d’importacions

PRINCIPALS SOCIS 
COMERCIALS (2017)

3,2% del total de les 
exportacions catalanes

34,9% de les exportacions 
TIC espanyoles

Fabricació de components 
electrònics i plaques 
(13,7%)

Fabricació d'electrònica de 
consum (31,8%) 

França, Alemanya i 
Itàlia, en termes 
d’exportacions
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Font: INE.

La competitivitat del sector TIC a Catalunya
Innovadora i emprenedora
Catalunya és capdavantera en matèria d’innovació

1,46% del seu PIB dedicat a R+D.

BARCELONA...

Capital europea de la 
innovació (iCapital
Prize 2014).

9.282 empreses innovadores 
(22,2% del total de l’Estat 
espanyol).

ACCIÓ, l’agència amb millor 
suport a l’R+D dins l’estratègia de 
captació d’inversions (FDI Strategy 
Awards, 2017).

Sistema acadèmic d'excel·lència 
que ofereix titulacions i programes 
de màster relacionats amb les TIC i 
molts altres camps.

Clústers i associacions del sector 
TIC i sectors relacionats.

1a 2a

5a 5a

Smart City del món 
(Juniper Research
2016).

Ciutat d’Europa pel 
que fa a innovació 
(Innovation Cities 
Index, 2016/2017).

Ciutat d’Europa pel 
que fa a producció 
acadèmica científica 
(Knowledge Cities
Ranking, CPVS, 
UPC, 2017).
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Font: ACCIÓ.

Catalunya, la millor ubicació pel sector TIC
MENTALITAT 
EMPRESARIAL

Catalunya està sempre oberta als negocis i  compta 
amb unes polítiques actives del govern, les quals 
donen suport i complementen la fortalesa del sector 
privat.

POL D’ATRACCIÓ DE TALENT 
LOCAL I INTERNACIONAL

Presència de talent de tot el món gràcies a la seva alta 
qualitat de vida, l ’ambient cosmopolita, la trajectòria 
emprenedora i la disponibilitat de personal multilingüe 
qualificat.
Un sistema de suport acadèmic excel·lent amb milers 
d'estudiants en l’àmbit TIC i estudis relacionats amb 
tecnologies mòbils a universitats com ara UPC 
BarcelonaTech, ESADE o UPF. 

Les empreses que vulguin accedir als mercats 
d'Europa i Llatinoamèrica comprovaran que Catalunya 
té una gran oferta de talent multilingüe competent amb 
especialització en el sector TIC.

UBICACIÓ ESTRATÈGICA 
I ACCÉS ALS MERCATS

Catalunya està ben connectada amb el món i és 
fàcilment accessible.

Amb 200 destinacions internacionals a 57 països, 
l 'aeroport de Barcelona es troba a només 15 km del 
centre de la ciutat, compta amb 100 línies aèries en 
funcionament i  es considera el millor aeroport del 
Sud d'Europa.

MOBILE WORLD 
CONGRESS I ALTRES 
FIRES PROFESSIONALS

Barcelona, tercera ciutat del món pel que fa a 
Congressos Internacionals, només per darrere de Berlín i 
París (ICCA, 2016).

Catalunya és la seu d'alguns dels esdeveniments 
tecnològics internacionals més destacats, com ara el 
Mobile World Congress. L'esdev eniment més 
important del món pel que fa als sectors relacionats 
amb la telefonia mòbil converteix Barcelona en el 
centre global permanent per a les tecnologies mòbils.

Gairebé 1.000 empreses catalanes del sector de les 
tecnologies mòbils. La majoria d'aquestes empreses 
s'especialitzen en el desenvolupament d'aplicacions, 
serveis TIC i desenvolupament, i distribució de programari.

INNOVACIÓ I 
EMPRENEDORIA

Amb el Centre Tecnològic Eurecat de Catalunya o el 
Centre de Supercomputació de Barcelona, Catalunya 
està molt ben posicionada per fomentar la transferència 
tecnològica i la col·laboració entre la universitat, la 
indústria i l 'administració pública.

Regió líder en startups a Europa, Catalunya 
concentra més de 1.200 startups i  compta amb la 
presència de vivers i acceleradores d'empreses de 
primer ordre.

UBICACIÓ IMMILLORABLE I 
PERSONAL QUALIFICAT

Catalunya té una gran oferta d'espais d'oficina.

Amb professionals de gran nivell d’arreu del món, 
Catalunya compta amb treballadors qualificats i 
de talent amb uns costos inferiors als d'altres 
l locs, com ara Madrid, Londres, Berlín o París.
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El sector TIC a Catalunya: ecosistema capdavanter
Proveïdors de maquinari

Clústers TIC 
d'ACCIÓ

Fires i 
congressos Universitats

Startups

Proveïdors de programari

Instal·lacions científiques i 
centres tecnològics

Clústers i 
associacions 
TIC

Investment
Forum ACCIÓ

Font: ACCIÓ.

Nota: L'ús d'aquestes marques és mera ment informatiu. Les marques esmentades en el present informe pertanyen als seus respectius titulars i, en cap cas, són titularitat d'ACCIÓ. Aquesta és una
representació il·lustrativa parcial de les empreses que formen part de l’ecosistema del sector TIC a Catalunya, però poden existir altres empreses que no hagin estat incorporades a l’estudi.

Comerç electrònic

Proveïdors de serveis
Equipaments de 

telecomunicacions

Serveis i consultoria

http://www.epson.co.jp/e/index.htm
http://www.epson.co.jp/e/index.htm
http://www.gft.de/corporate/es/start.html
http://www.gft.de/corporate/es/start.html
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3. Oportunitats al sector TIC
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AMÈRICA EUROPA ÀSIA

Font: Oficines exteriors de comerç i inversions d’ACCIÓ.
Nota: Tecnologies identificades per les oficines exteriors de comerç i inversions d’ACCIÓ als països que cobreixen.

Oportunitats als mercats internacionals

Emmagatzematge 
intel·ligent d'energia 
Habitatge intel·ligent
Impressió en 3D
Indústria 4.0
Inf ormació del trànsit en 
temps real
Intel·ligència artificial
Internet d'alta velocitat
Semaf orització intel·ligent
Smart Cities
Vehicles intel·ligents

ESTATS UNITS

Big Data 
Ciberseguretat
Impressió en 3D
Indústria 4.0
Intel·ligència artificial 
Mòbil i v ideojocs
Nanotecnologies
Robòtica
Smart Cities
Solucions M2M

CANADÀ

REGNE UNITBÈLGICA

Mobilitat Intel·ligent
Smart Cities

DINAMARCA

TIC i transf ormació 
digital
Smart Cities

IRLANDA

Smart Cities

ALEMANYA

Fintech
Indústria 4.0
Solucions de programari

Big Data
Comerç Electrònic
Fintech
Indústria 4.0
Internet de les Coses
Mòbil
Smart Cities
Videojocs

ARGENTINA

Comerç electrònic
Creació de continguts
Entreteniment
Producció d'aplicacions i 
continguts mòbils
Programació
Publicitat digital
Telev isió digital i per cable
Videojocs
Xarxes socials

ÍNDIA

Smart Cities

SINGAPUR

Robòtica
Smart Cities
Transf ormació digital

XINA

Aplicacions Big Data
Comerç electrònic
Computació al núvol
Equipaments i 
instal·lacions associats a 
la tecnologia 5G
Impressió en 3D
Indústria 4.0
Internet de les Coses
Internet i ciberseguretat

COREA 
DEL SUD

Jocs mòbils
Programari integrat
Realitat virtual
Seguretat a Internet
Telef onia mòbil 5G

ISRAEL

Banda ampla
Sensors 
Serv eis 3G/4G
Sistemes de detecció
Sistemes de rajos X
Solucions biomètriques
TIC i transf ormació digital
Vigilància per v ídeo

EMIRATS 
ÀRABS UNITS

Smart Cities
TIC i transf ormació digital
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Oportunitats tecnològiques i empresarials a 
Catalunya

ALTRES OPORTUNITATS

INDÚSTRIA 
INTEL·LIGENT

Impressió 3D
Catalunya, seu 
mundial d’HP en 
Impressió 3D.

Big data
Talent, centres d’R+D de 
renom internacional, un 
ecosistema innovador 
amb startups i empreses 
capdavanteres.

Internet de les 
coses
Més de 20 centres 
especialitzats en R+D 
aplicada a la Internet 
de les coses.

Indústria 4.0
Catalunya combina a la 
perfecció un ecosistema 
industrial (21% del VAB) + 
tecnologia + Industry Labs.

Intel·ligència artificial i 
Machine learning
Les principals empreses 
d’intel·ligència artif icial tenen 
centres de producció a 
Catalunya. 

Ciberseguretat
El govern de Catalunya està 
apostant fort en ciberseguretat, 
creant organismes que 
permetin la plena implantació 
de la societat digital.

Robòtica
Empreses de primer nivell i 
centres de recerca 
especialitzats fan de Catalunya 
un referent mundial en robòtica.

Comerç electrònic
Connectivitat, una logística eficient i 
disponibilitat de talent fan de 
Catalunya un pol d’atracció 
d’empreses estrangeres que 
vulguin introduir-se al sud d’Europa. 

Drons
Catalunya, amb un dels 10 
aeroports de drons del món i amb 
una acceleradora especialitzada 
en startups del sector, està  
esdevenint una de les referències 
mundials en drons. 

Vehicle connectat i conducció 
autònoma
Un gran nombre d’empreses i 
enginyeries especialitzades en 
automoció, un creixent ecosistema 
TIC, infraestructures adients i un 
marc legal idoni per a proves de 
vehicles, incloses proves de 
conducció automàtica en entorn real.

Smart Cities
Barcelona, segona ciutat 
intel·ligent del món, després de 
Singapur. (Juniper Research, 2016)

MOBILITAT INTEL·LIGENT I SMART CITIES

5G
5GBarcelona farà de Barcelona i 
Catalunya un hub europeu per a 
5G/ Internet de les coses. 

Blockchain
Catalunya s'està convertint en un 
punt d'aterratge per a la tecnologia 
blockchain gràcies a les seves 
universitats i enginyeries. Materials intel·ligents i 

tecnologies d'avantguarda
Catalunya compta amb un clúster de 
materials avançats amb més de 30 
membres, i amb 700 investigadors 
especialitzats en nanotecnologia.

Videojocs
Importants adquisicions d’startups, 
enginyeries especialitzades en 
videojocs, dissenyadors gràfics i 
un entorn creatiu fan de Catalunya 
una ubicació idònia.    

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

Per més informació: 
http://accio.gencat.cat/ca/sectors/tic/
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