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La digitalització de les empreses és un procés 
ineludible. En un moment de canvi accelerat com ara 
l’actual, la disrupció tecnològica afecta tota mena 
d’empreses independentment del sector d’activitat i 
de la grandària. Es tracta d’una transformació clau per 
impulsar la productivitat empresarial, el creixement 
sostenible i la creació d’ocupació de qualitat. Així es 
reconeix en el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR) presentat pel Govern espanyol. 
Impulsar la transició digital de l’economia i del 
conjunt de la societat n’és un dels eixos transversals, 
un objectiu que s’aconseguirà mitjançant diferents 
iniciatives que copen el 30% de les inversions totals 
dels fons Next Generation EU.  

Atesa la rellevància de la digitalització per a la 
competitivitat empresarial i el futur econòmic del país, 
des de CaixaBank Research hem volgut aportar el 
nostre gra de sorra per ajudar a entendre com s’estan 
digitalitzant els sectors d’activitat de l’economia 
espanyola. D’aquí sorgeix la construcció de l’Índex 
CaixaBank de Digitalització Sectorial (ICDS). 

La transformació digital de les empreses, constreta 
encara més si és possible per la COVID-19, és 
un fenomen que va més enllà de la mateixa 
tecnologia. Es tracta d’un procés complet que 
inclou des de la reinterpretació del pla de negoci 
fins al desenvolupament de noves capacitats dels 
treballadors per a adaptar-les a les necessitats del 
present i del futur. Per capturar aquestes múltiples 
dimensions, l’ICDS està construït a partir de fonts 
d’informació molt diversa (dades de fonts externes, 
dades internes de CaixaBank i informació del Twitter) 
i s’estructura en tres pilars (i divuit subpilars) que 
permeten analitzar la digitalització en diferents 

àmbits: (i) els actius productius digitals (capital 
tecnològic i digitalització dels seus recursos humans), 
(ii) la intensitat digital de les interaccions de la seva 
cadena de valor (interaccions amb proveïdors, clients, 
Administracions públiques i entitats financeres) i (iii) 
la intensitat d’ús de les tecnologies digitals (des de 
les més tradicionals fins a les emergents, com ara el 
blockchain).

Quan s’examina el grau de digitalització de l’economia 
espanyola en clau sectorial, destaquen dos trets. En 
primer lloc, es tracta d’un procés que encara succeeix 
de manera desigual entre sectors: segons l’ICDS 
2020, el sector de les Tecnologies de la Informació i 
Comunicació (TIC) ocupa el primer lloc en el rànquing 
de digitalització, seguit bastant de prop pel sector de 
les activitats professionals, científiques i tècniques, 
un resultat esperable atesa la naturalesa d’aquests 
sectors d’activitat. En segon lloc, si deixem de banda 
els sectors líders en digitalització, els sectors restants 
s’assemblen bastant pel que fa al grau de digitalització, 
i la seva distància amb la frontera tecnològica europea, 
sense ser extraordinàriament gran en la majoria dels 
casos, tampoc no és petita.

Quan analitzem els diferents àmbits que componen 
l’ICDS, observem que la fórmula perquè un sector sigui 
líder digital consisteix a fer una bona labor en moltes 
dimensions i, en la mesura que sigui possible, disposar 
de la millor dotació de treballadors amb habilitats 
digitals. Sens dubte, el talent digital és un factor 
clau per dur a terme la transformació digital de les 
empreses.

La intensitat digital de les interaccions en la cadena 
de valor és molt variada, però destaquen tres elements 
comuns. En primer lloc, l’efecte arrossegament de les 
Administracions públiques és important, i això subratlla 
la importància de la digitalització de l’Administració i 
la millora dels serveis públics digitals, pel seu notable 
efecte tractor sobre la digitalització del conjunt de 
l’economia. En segon lloc, les interaccions digitals amb 
els clients estan relativament desenvolupades, reflex 
de l’èmfasi en l’experiència i satisfacció del client. En 
canvi, en la major part de sectors d’activitat analitzats, 
la relació digital amb els proveïdors encara no s’ha 
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desenvolupat, amb una excepció important: la banca. 
En aquest cas, la intensitat digital en la contractació i 
utilització de serveis bancaris és major que en una altra 
mena de proveïdors. 

El grau d’adopció de les diferents tecnologies digitals 
en les empreses és també molt variat: (i) les que 
anomenem «tecnologies predominants» (correu 
electrònic, programari ofimàtic estàndard, eines 
CRM i ERP, internet mòbil i ciberseguretat) són les 
que conformen els usos bàsics, o essencials, de la 
digitalització i, en conseqüència, estan raonablement 
esteses en el món empresarial; (ii) les que bategem 
com a «tecnologies en expansió» (computació en el 
núvol, big data, internet de les coses, robòtica), encara 
que gràcies a la seva naturalesa ofereixen un espectre 
d’aplicacions molt ampli, encara es troben relativament 
poc difoses, fins i tot en els sectors més digitalitzats, 
i (iii) les que denominem «tecnologies emergents» 
(intel·ligència artificial, impressió 3D, realitat virtual, 
blockchain, nanotecnologia), que se situen a l’extrem 
de menor difusió, encara que ja s’observen diferències 
entre sectors, i són les que potencialment compten 
amb una major capacitat de disrupció. 

L’ICDS ofereix una cobertura temporal de quatre anys 
(del 2017 al 2020), que proporciona no només una visió 
estàtica, que seria massa reduccionista en un àmbit 
d’evolució accelerada com és la digitalització, sinó que 
permet també capturar la dinàmica temporal. L’anàlisi 
de com es produeix l’avanç digital entre el 2017 i el 
2020 mostra que en la majoria dels sectors es donen 
estratègies de canvi incremental. No obstant això, 
alguns sectors han experimentat un salt notable en 
matèria de digitalització en aquests anys i es produeix 
una estratègia de canvi radical. El factor distintiu dels 
sectors que segueixen aquesta segona estratègia, la 
importància del qual rau en el seu potencial de ser 
replicat per altres empreses i permetria accelerar la 
necessària digitalització de la nostra economia, és l’ús 
de les tecnologies en expansió. 

Finalment, l’ICDS és una eina que pot ser d’utilitat per 
al disseny de polítiques públiques, ja que ofereix una 
visió holística del procés de digitalització empresarial, 
i permet identificar les fortaleses i febleses dels 

diferents sectors d’activitat en diversos àmbits 
mitjançant una mètrica comparable a través del 
temps. Així mateix, atès l’impuls decidit que es dona 
a la digitalització de l’economia gràcies a les diferents 
iniciatives impulsades pel PRTR, futures edicions 
d’aquest índex permetran avaluar els avenços en 
la transició digital de les empreses en els diferents 
àmbits contemplats, des del canvi en les dinàmiques 
de les organitzacions fins al desenvolupament de 
les habilitats i les capacitats vinculades a les noves 
tecnologies. 
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La digitalització és un procés ineludible. No hi ha cap 
mena de dubte que el futur de l’empresa (dels sectors 
d’activitat i, en definitiva, de l’economia en general) 
serà digital o no serà. Si fa pocs anys es parlava 
de la transformació digital com una qüestió que 
afectaria moltes empreses, però no sempre a la base 
que constitueix el seu model de negoci fonamental, 
la irrupció de la COVID-19 ha accelerat la revolució 
tecnològica i ha posat de manifest que tota empresa 
ha d’escometre la transició digital per mantenir-se de 
manera reeixida en el mercat.  

L’ICDS és un instrument nou en l’anàlisi de la 
digitalització de l’economia espanyola que ofereix, per 
primera vegada:

i)
Una mètrica comparable del grau agregat de 
digitalització de dotze grans sectors de l’economia 
espanyola.

ii)
Una mesura del nivell de digitalització sectorial en 
funció dels seus actius digitals (capital tecnològic 
i digitalització dels seus recursos humans), de la 
profunditat digital de les interaccions de la seva 
cadena de valor (interaccions amb proveïdors, 
clients, Administracions públiques i entitats 
financeres) i de la intensitat d’ús de les tecnologies 
digitals (des de les més tradicionals fins a les 
emergents).

iii)
Una cobertura temporal de quatre anys (del 
2017 al 2020), que proporciona no sols una 
visió estàtica, que seria massa reduccionista 
en un àmbit d’evolució accelerada com és la 
digitalització, sinó que permet també capturar la 
dinàmica temporal.

 
En definitiva, l’ICDS permet fer una descripció 
comparada i detallada de la digitalització entre sectors, 
entre anys i entre àmbits de digitalització, i respondre 
a tres grans interrogants: En quina posició es troben 
els diferents sectors de l’economia espanyola en 
matèria de digitalització? Ha millorat la transició cap a 
la digitalització en aquests sectors en els últims anys? 
Quines són les trajectòries de digitalització sectorials?

_Aquesta qüestió 
fonamental per al futur 
econòmic del país, la 
digitalització, es pot 
analitzar ara amb el 
màxim rigor i profunditat 
analítica mitjançant el 
nou Índex CaixaBank de 
Digitalització Sectorial 
(ICDS). 
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L’ICDS és un índex que classifica els sectors de 
l’economia espanyola segons el grau de digitalització. 
L’anàlisi es duu a terme per a un total de dotze sectors 
d’activitat des del 2017 al 2020. L’índex es compon 
de tres pilars que, al seu torn, estan constituïts per 
diferents subpilars que s’obtenen a partir de més de 
100 indicadors de les següents fonts d’informació: i) 
informació pública de fonts estadístiques (INE, The 
Conference Board i Banc d’Espanya), ii) dades internes 
de CaixaBank sobre l’ús de serveis financers per part 
de les empreses i iii) dades de xarxes socials (Twitter) i 

fòrums especialitzats. L’obtenció de l’índex s’efectua en 
tres etapes:

1. Obtenció dels subpilars a partir 
dels indicadors
En la primera etapa, s’efectua una anàlisi estadística 
per resumir la informació dels diferents indicadors 
que componen un subpilar.1 La primera columna de 
la següent taula mostra la variància explicada per 
cadascun dels divuit subpilars.

 Box   

La metodologia de l’Índex CaixaBank 
de Digitalització Sectorial (ICDS) 

SUBPILARS PILARS ÍNDEX

VARIÀNCIA EXPLICADA PESOS PESOS

Pilar 1. Actius productius digitals 33%

1.1. Capital tecnològic 58% 50%

1.2. Digitalització de la força laboral 74% 50%

Pilar 2. Interaccions en la cadena de valor 33%

2.1. Interaccions amb proveïdors (upstream) 64% 30%

2.2. Interaccions amb clients (downstream) 63% 30%

2.3. Ús de serveis financers digitals 54% 20%

2.4. Interaccions amb l'Administració pública 80% 20%

Pilar 3. Ús de tecnologies digitals 33%

3.1. Tecnologies digitals tradicionals 62% 10%

3.2. Internet mòbil 63% 15%

3.3. Computació en el núvol 41% 15%

3.4. Big data 44% 15%

3.5. Internet de les coses 60% 5%

3.6. Intel·ligència artificial 59% 5%

3.7. Robòtica 75% 5%

3.8. Realitat virtual i augmentada 67% 5%

3.9. Impressió 3D 59% 5%

3.10. Blockchain 83% 5%

3.11. Ciberseguretat 66% 10%

3.12. Nanotecnologia 78% 5%

Capítol 1: L’ICDS, una eina fonamental en l’anàlisi sectorial de la digitalització
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2. Redimensionament dels subpilars 
emprant referències europees
Amb la finalitat d’oferir una interpretació dels 
resultats en relació amb la frontera de digitalització 
definida pels sectors d’activitat a escala europea, 
es redimensionen els subpilars emprant com 
a referència els valors mínim i màxim que pren 
cadascun dels indicadors per als sectors d’activitat 
dels diferents països de la UE-28.2 D’aquesta 
manera, un subpilar prendria un valor màxim de 
100 per a un hipotètic sector d’activitat per al qual 
tots els indicadors que conformen aquell subpilar 
prenguessin el màxim valor registrat per un sector 
d’activitat a la UE-28.

Un cop es disposa dels valors redimensionats per 
a cadascun dels subpilars, es calculen els tres 
pilars com una mitjana ponderada dels subpilars 
que els componen, emprant els pesos de la 
segona columna de la taula anterior. Finalment, 
s’agreguen els tres pilars assignant-los el mateix 
pes per obtenir l’índex final: l’ICDS per a l’any 
2020.  

3. Normalització de les variables 
respecte a l’any de referència
Per obtenir un indicador ICDS comparable per als anys 
2017, 2018 i 2019, s’estandarditzen els indicadors 
d’aquests anys emprant la mitjana i la desviació 
estàndard de cada indicador l’any 2020. A continuació, 
s’usen els mateixos pesos que per a l’any 2020 per 
obtenir els subpilars en el 2017, el 2018 i el 2019, i 
aquests es redimensionen emprant els mateixos valors 
mínim i màxim de referència europeus de la segona 
etapa. Amb aquest procediment s’aconsegueix posar 
els subpilars, els pilars i l’índex global (ICDS) en el 
mateix sistema de referència per a cada any, de manera 
que els resultats són comparables a través del temps.

1. En particular, s’elabora una anàlisi de components principals per a cada 
subpilar, seguint les dades de l’any de referència (2020). Per a més detalls, 
vegeu la Nota Metodològica en https://www.caixabankresearch.com/sites/
default/files/content/file/2021/06/29/34454/nota-metodologica_icds_cbr.
pdf
2. Per a alguns sectors no es disposa d’un indicador equivalent a escala 
europea. En aquests casos, s’assignen valors de referència de manera 
subjectiva (superiors al valor màxim observat pel que fa al sector d’activitat 
i any a Espanya, i generalment zero com a valor mínim).

Capítol 1: L’ICDS, una eina fonamental en l’anàlisi sectorial de la digitalització
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POSICIÓ RÀNQUING 2020 ICDS

1 Sector TIC 67

2 Act. professionals, 
científiques i tècniques 63

3 Serveis immobiliaris 50

4 Finances i assegurances 50

5 Comerç 48

6 Serveis d’allotjament 46

7 Manufactures avançades 44

8 Transport i 
emmagatzematge 42

9 Sector primari 41

10 Construcció 40

11 Manufactures bàsiques 40

12 Indústria agroalimentària 38

En el 2020, i com era d’esperar, el rànquing de l’ICDS 
estava liderat pel sector de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), una posició que es 
pot explicar gràcies a la naturalesa de les activitats de 
les empreses que el componen. El seguien el sector 
d’activitats professionals, científiques i tècniques, els 
serveis immobiliaris, i les finances i assegurances. 
Aquests són els únics quatre sectors que acrediten un 
nivell de 50 o superior en l’ICDS. Després d’aquest grup 
davanter, els vuit sectors restants es movien en nivells 
de digitalització semblants, dins d’un marge de només 
deu punts.

Com interpretar aquests valors? Per construcció, 
l’ICDS (i els seus pilars i subpilars) pot prendre valors 
entre 0 i 100, ja que cadascun dels 120 indicadors que 
componen l’ICDS s’ha redimensionat respecte al seu 
valor mínim i màxim registrat pels diferents sectors 
d’activitat dels 28 països membres de la UE entre 2017 
i 2020.3 D’aquesta manera, l’ICDS prendria un valor 
màxim de 100 per a un hipotètic sector d’activitat per 
al qual tots els 120 indicadors prenguessin el valor de 
referència màxim. Les dades europees ens mostren 
que el sector amb una puntuació més alta en els 
indicadors disponibles és el sector TIC de Finlàndia, 
amb 82 punts. A Espanya, aquest sector obté una 
puntuació de 67, la qual cosa indica que fins i tot el 
sector espanyol més digitalitzat manté una distància 
considerable respecte als països més avançats de la 
UE en matèria de digitalització empresarial.4 

El sector TIC és el més digitalitzat 
segons l’ICDS (índex entre 0 i 100)

_Quan s’examina el grau de digitalització de l’economia 
espanyola en clau sectorial, destaquen dos trets: que 
es tracta d’un procés que encara succeeix de manera 
desigual entre sectors i que la distància amb la frontera 
tecnològica europea, sense ser extraordinàriament gran en 
la majoria dels casos, tampoc no és petita. Així i tot, 
si deixem de banda els sectors líders en digitalització, 
els sectors restants s’assemblen bastant pel que fa al 
grau de digitalització.

3. En particular, el valor màxim i mínim de cada indicador es calcula 
considerant el sector d’activitat, l’any i el país. Per a alguns sectors no es 
disposa d’un indicador equivalent a escala europea. En aquests casos, 
s’assignen valors de referència mitjançant el criteri expert (superiors al 
valor màxim observat pel que fa al sector d’activitat i a l’any a Espanya).
4. La resta dels sectors d’activitat, tant a Espanya com a la resta dels 
països europeus amb dades, obtenen una puntuació més baixa que el 
sector TIC, la qual cosa ens recorda que l’ICDS ha d’interpretar-se respecte 
a una frontera tecnològica comuna per a tots els sectors d’activitat (és a 
dir, no és una frontera específica per sector).
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_Maneres de ser un sector líder digital: 
fer-ho bé en moltes dimensions i, en la 
mesura que sigui possible, disposar de la 
millor dotació de treballadors digitals.
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Existeixen moltes aproximacions possibles a la 
digitalització, reflex de necessitats i característiques 
sectorials dispars. No obstant això, quan s’analitza 
com s’aconsegueix una determinada posició en 
matèria de digitalització, comencen a aparèixer certs 
patrons. D’entrada, el líder absolut, el sector TIC, ho 
és perquè ocupa aquesta mateixa posició davantera 
en els tres grans àmbits de la digitalització (els 
denominats pilars): està més dotat d’actius digitals, 
té major profunditat digital en les diferents fases de la 
seva cadena de valor i és més intensiu en l’ús de les 
tecnologies digitals. 

Aquesta dominància absoluta en tots els pilars de la 
digitalització no és l’habitual quan ens movem cap a 
sectors menys digitalitzats, amb la relativa excepció 
del primer pilar. Aquí sí que s’aprecia que, en termes 
generals, com major és la dotació d’actius digitals, i 
especialment la disponibilitat del factor treball, més 
elevat serà el nivell agregat de digitalització. En certa 
manera, sembla ser una condició bàsica disposar 
d’una dotació de capital i treball digitalitzats elevada 
per afrontar tant una amplitud d’interaccions digitals 
com un ús intens de les tecnologies digitals. 

L’ICDS i els seus tres àmbits: recursos productius, interaccions en la cadena de 
valor i l’ús de tecnologies digitals en les empreses

Sector TIC

Act. professionals, 
científiques i tècniques

Serveis immobiliaris

Finances i assegurances

Comerç

Serveis d’allotjament

Manufactures avançades

Transport i emmagatzematge

Sector primari

Construcció

Manufactures bàsiques

Indústria agroalimentària

0 10 20 30 40 50 60 70

PILAR 1: RECURSOS 
Mesura el grau de 
digitalització dels 
actius productius 
(capital físic i capital 
humà).

PILAR 2: INTERACCIONS 
Mesura la intensitat 
amb què les empreses 
utilitzen noves 
tecnologies en les 
interaccions en la cadena 
de valor.

PILAR 3: TECNOLOGIES 
Mesura el grau d’adopció 
i «popularitat» de dotze 
tecnologies digitals 
concretes (computació en 
el núvol, intel·ligència 
artificial o big data, 
entre altres).

Capítol 2: La digitalització espanyola per sectors, una radiografia
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Així doncs, els recursos (actius o inputs) són 
fonamentals i els sectors més digitalitzats en 
disposen d’una major dotació. La pregunta és per 
a què s’utilitzaran aquests recursos. D’entrada, per 
desenvolupar un entramat de relacions productives 
i comercials dens i que generi valor econòmic, un 
àmbit de la digitalització que l’ICDS inclou en el 
segon pilar «interaccionis en la cadena de valor».

_La intensitat digital 
de les interaccions en 
la cadena de valor és 
molt variada: l’efecte 
arrossegament de 
les Administracions 
públiques és important, 
la relació digital amb 
els proveïdors encara 
s’ha de desenvolupar 
i el client digital 
continua essent el rei.

Desglossament del Pilar 1 i el Pilar 2 de l’ICDS

Capítol 2: La digitalització espanyola per sectors, una radiografia

SUBPILARS SUBPILARS

ICDS  
2020

PILAR 1 
INPUTS

1.1 
CAPITAL

1.2 
TREBALL

PILAR 2 
INTERACCIONS

2.1  
PROVEÏDORS

2.2  
CLIENTS

2.3  
BANCA

2.4  
ADM. PÚBLICA

Sector TIC 67 70 68 73 72 81 67 43 93

Act. professionals, científiques i tècniques 63 67 78 57 65 50 58 66 95

Serveis immobiliaris 50 38 26 49 66 36 62 87 95

Finances i assegurances 50 41 39 42 60 54 67

Comerç 48 28 22 35 65 64 62 51 86

Serveis d’allotjament 46 20 15 26 65 47 93 35 83

Manufactures avançades 44 34 35 34 49 35 52 29 86

Transport i emmagatzematge 42 28 17 39 54 35 55 42 91

Sector primari 41 30 23 36 49 37 67

Construcció 40 24 17 30 55 29 44 78 85

Manufactures bàsiques 40 28 27 29 47 28 56 25 84

Indústria agroalimentària 38 26 24 29 47 28 56 23 84

En conjunt, la intensitat digital de les interaccions 
al llarg de la cadena de valor és en general elevada 
en els diferents sectors de l’economia espanyola i 
és relativament més homogènia que en les altres 
dues grans dimensions (recordem, inputs i ús 
de les tecnologies digitals). Amb tot, s’aprecien 
algunes diferències importants en funció de la 
mena d’interacció.

Una primera constatació és que les relacions amb 
les Administracions públiques són molt digitals. 
De fet, és el subpilar on el conjunt de sectors 
se situa més prop de la frontera tecnològica. 
Probablement és una constatació de l’important 
esforç que han fet les diferents Administracions 
públiques per transitar cap a un model digital.5 
Atesa la naturalesa de les relacions de les 
empreses amb l’Administració, és plausible 
considerar que aquesta actua com un factor 
d’arrossegament (un factor pull, en definitiva), 
important en la digitalització empresarial. 

En canvi, la naturalesa de les interaccions amb 
els proveïdors sembla ser diferent. Els nivells de 
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digitalització observats en aquest àmbit suggereixen 
que, en la cadena global de valor, la necessitat de 
mantenir relacions digitals «aigües amunt» no és tan 
elevada (després ho veurem) com a «aigües avall», 
és a dir, amb els clients. Certament hi ha excepcions 
notòries, i aquí es podria esmentar el sector TIC o 
el comerç, però en general el grau de digitalització 
en aquest segment no és gaire elevat. Existeix una 
excepció important: la banca. 

Les entitats bancàries són un tipus de proveïdor amb 
característiques pròpies distintives, per exemple, 
amb una tipologia de serveis digitals molt específica, 
que justifiquen un tractament diferenciat d’altres 
proveïdors.6 En aquest cas, la intensitat digital en la 
contractació i utilització de serveis bancaris és major 
que en els proveïdors genèrics, però, sobretot, mostra 
una notable disparitat entre sectors. 
   
Per contra, i com dèiem abans, les relacions «aigües 
avall», és a dir, amb els clients, sense arribar als nivells 
de les interaccions amb les Administracions públiques, 
són més digitals que les que es mantenen amb els 
proveïdors o la banca, i aquesta és una situació que 

5. Espanya és el segon país (darrere d’Estònia) amb els serveis públics 
més digitalitzats segons l’indicador DESI 2020, publicat per la Comissió 
Europea. Vegeu https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-
economy-and-society-index-desi 
6. Els indicadors referents a aquest àmbit s’han construït íntegrament amb 
dades internes de CaixaBank a partir de les transaccions que realitzen les 
empreses clients a través dels diferents canals disponibles per operar. 
En concret, es divideixen els canals entre digitals i la resta (per exemple, 
operativa en oficines).

succeeix de forma bastant generalitzada en tots els 
sectors d’activitat. És, probablement, la translació a 
l’àmbit digital de l’èmfasi en el client (customer centric), 
i en particular de l’experiència i satisfacció del client, 
que succeeix en la situació actual d’una economia 
de mercat on la competència tendeix a ser feroç. 
En aquest sentit, no sorprèn que el sector que més 
destaca pel seu elevat nivell d’interacció digital amb els 
seus clients sigui el de l’allotjament.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
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L’ICDS ofereix informació molt valuosa sobre el grau 
de digitalització de les empreses que integren els 
diferents sectors d’activitat. Des d’una òptica sectorial, 
l’ICDS permet identificar les fortaleses i febleses d’un 
sector d’activitat segons el seu grau de digitalització 
i adopció de les diferents tecnologies digitals. Alhora, 
l’ICDS permet analitzar un determinat àmbit de la 
digitalització de manera transversal, per exemple, 
en quins sectors és més prevalent una determinada 
tecnologia i en quins l’adopció n’és encara incipient. 
Totes dues visions permeten obtenir una perspectiva 
global sobre el procés de transformació digital en què 
està immers el teixit empresarial espanyol.

Visió sectorial: 
Si prenem, per exemple, el sector dels serveis 
d’allotjament, observem que ocupa el sisè lloc en 
el rànquing global de l’ICDS en el 2020, amb una 
puntuació de 46. Aquest sector obté una puntuació 

baixa en el Pilar 1, el dels recursos productius, i això 
es deu als dos subpilars que el componen, per la qual 
cosa podem concloure que un punt feble del sector 
és el baix grau de digitalització dels inputs productius, 
tant del capital físic com del capital humà. No obstant 
això, el sector de l’allotjament destaca en positiu en el 
segon i tercer pilars. En particular, el subpilar 2.2 que 
mesura el grau de digitalització de la interacció amb 
els clients, reflex de l’elevat grau de penetració de les 
compres en línia per a les reserves d’hotels i d’altres 
tipus d’allotjaments. La posició destacada del sector 
de l’allotjament en el tercer pilar s’explica per l’elevat 
grau de penetració de l’anàlisi de big data.

Visió per àmbits: 
A més de la visió sectorial, les dades es poden analitzar 
per àmbits conceptuals per respondre preguntes 
com, per exemple, quins sectors disposen d’un capital 
humà més preparat per adoptar les eines digitals? 

 Box   

Com utilitzar la informació de l’ICDS?  
La visió sectorial i la visió per àmbits 
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Serveis immobiliaris

Act. professionals, 
científiques i tècniques

Construcció

Comerç

Sector primari

Finances i assegurances

Transport i emmagatzematge

Sector TIC

Manufactures bàsiques

Serveis d’allotjament

Manufactures avançades

Indústria agroalimentària

7.  L’enquesta TIC de l’INE no inclou cap pregunta sobre l’ús de serveis 
financers digitals per part de les empreses.

Serveis financers: percentatge de transferències per canals digitals 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes. 

45 50 55 60 65 70 75 80

2017 2018 2019 2020
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Una qüestió que resulta d’especial interès és l’ús de 
serveis financers digitals per sectors d’activitat, ja que 
generalment la informació existent a escala sectorial 
respecte a aquesta qüestió és molt limitada.7 En 
aquest cas, els indicadors referents a aquest àmbit 
s’han construït íntegrament amb dades internes de 
CaixaBank a partir de les transaccions que efectuen 
les empreses clients a través dels diferents canals 
disponibles per operar. En concret, es divideixen els 
canals entre digitals i la resta (per exemple, operativa 
en oficines, etc.). El següent gràfic mostra un d’aquests 
indicadors: el percentatge de transferències efectuades 
per canals digitals. Resulta evident que, any rere any, 
les empreses de tots els sectors d’activitat, sense 

excepció, usen amb major freqüència els canals digitals 
per a aquesta mena d’operativa. També s’observa que 
el grau de penetració és molt diferent entre sectors 
d’activitat, una dada indicativa del camí que encara 
queda per recórrer fins a aconseguir una completa 
digitalització dels serveis bancaris que utilitzen les 
empreses en determinats sectors.
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El procés d’anàlisi de la digitalització sectorial es 
torna més complex a mesura que s’afegeixen àmbits 
d’anàlisis. Si recapitulem, el pilar dels recursos 
productius estava força delimitat (capital i treball 
digitals) i el pilar de les relacions continuava basculant 
en una tipologia estreta (Administracions públiques, 
proveïdors, banca i clients), quan es tracta d’identificar 

els diferents usos digitals, la panoràmica s’amplia. A 
fi d’ordenar aquesta òptica d’anàlisi, s’han identificat 
dotze tecnologies digitals i s’han agrupat, al seu 
torn, en tres tipus de famílies tecnològiques, que 
hem batejat, respectivament, com a tecnologies 
predominants, en expansió i emergents.

_Les «famílies» tecnològiques ajuden a entendre la 
variada realitat de l’ús de les tecnologies digitals 
en les empreses: les que anomenem «tecnologies 
predominants» estan raonablement esteses en el món 
empresarial, les que bategem com a «tecnologies 
en expansió» mostren un nivell d’ús menor, mentre 
que les que denominem «tecnologies emergents», pel 
seu caràcter incipient, estan en l’extrem de menor 
difusió.

Capítol 2: La digitalització espanyola per sectors, una radiografia 
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Les tecnologies predominants 
(correu electrònic, 
programari ofimàtic 
estàndard, eines CRM i 
ERP, internet mòbil i 
ciberseguretat)  són les que 
conformen els usos bàsics, o 
essencials, de la digitalització. En 
conseqüència, són tecnologies que 
han estat àmpliament adoptades 
per tota classe d’empreses, 
independentment del sector 
d’activitat, tot i que existeix una 
correspondència elevada entre 
el grau total de digitalització del 
sector (és a dir, un valor de l’ICDS 
sectorial alt) i la intensitat d’ús per 
part de les empreses d’aquestes 
tecnologies predominants. El grau 
d’adopció d’aquestes tecnologies no 
aconsegueix la dels sectors europeus 
més digitalitzats, perquè llevat que 
pràcticament totes les empreses 
compten amb ordinadors, connexió 

Les tecnologies en expansió 
(computació en el núvol, big 
data, internet de les coses, 
robòtica), en canvi, i tot que per 
naturalesa ofereixen un espectre 
d’aplicacions molt ampli, encara es 
troben relativament poc difoses, fins i 
tot en els sectors més digitalitzats. En 
efecte, el seu grau d’adopció mostra 
una major distància respecte als 
sectors europeus més digitalitzats, 
per exemple: un 69% de les empreses 
espanyoles del sector TIC va comprar 
algun servei de computació en el 
núvol a través d’internet en el 2020, un 
percentatge elevat, però que dista del 

Classificació de les tecnologies digitals segons el grau d’ús en les empreses

TECNOLOGIES 
PREDOMINANTS

TECNOLOGIES  
EN EXPANSIÓ

TECNOLOGIES 
EMERGENTS

Sector TIC 87 47 26

Act. professionals, científiques i tècniques 71 40 55

Serveis immobiliaris 64 44 17

Finances i assegurances 66 36 35

Comerç 67 41 31

Serveis d’allotjament 69 47 21

Manufactures avançades 64 41 42

Transport i emmagatzematge 63 38 24

Sector primari 60 40 23

Construcció 53 36 27

Manufactures bàsiques 60 34 32

Indústria agroalimentària 59 33 30

Capítol 2: La digitalització espanyola per sectors, una radiografia 

Nota: valor mitjà dels subpilars que integren cada grup de tecnologies.

96% de les empreses del sector TIC 
finlandès (el sector europeu amb el 
grau més elevat d’adopció d’aquesta 
tecnologia). En conseqüència, el 
valor de l’ICDS en aquesta família 
tecnològica és, en mitjana sectorial, 
més reduït que el de les tecnologies 
predominants.

Les tecnologies emergents  
(intel·ligència artificial, 
impressió 3D, realitat 
virtual, blockchain i 
nanotecnologia) encara presenten 
un grau d’adopció menor i, de fet, l’ús 
és molt selectiu, se circumscriuen 
a aplicacions concretes en sectors 
específics (per exemple, el blockchain 
en el sector de les finances i 
assegurances). En aquest cas, la 
distància respecte a la frontera 
tecnològica europea encara és més 
considerable. 

a internet o alguna mesura de 
seguretat informàtica, encara queda 
recorregut en l’adopció d’algunes 
eines com ara CRM, ERP o mesures 
de seguretat avançades (com ara la 
identificació biomètrica). 
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La «popularitat» de les tecnologies digitals:  
què ens en diu el Twitter?

En aquest requadre presentem una nova anàlisi sobre 
la «popularitat» de les noves tecnologies digitals en els 
diferents sectors d’activitat a partir de la informació de 
Twitter. Si bé els tuits no aporten informació sobre la 
implementació existent de les diferents tecnologies, sí 
que pot ser una informació molt valuosa per detectar 
noves tendències de futur. Per a aquest estudi, es va 
processar informació de més de 24 milions de tuits 
emesos per usuaris individuals i mitjans digitals durant 
el període del 2017 al 2019. Es van emprar tècniques 
de processament de llenguatge natural, es van 
categoritzar els tuits segons els esments de diferents 
tecnologies digitals tenint en compte també el sector 
d’activitat a què es referia el tuit.8  

Quines tecnologies digitals són més 
populars segons el Twitter?
A partir del nombre de tuits categoritzats en cada 
tecnologia i sector d’activitat, calculem un índex de 

concentració tenint en compte la freqüència amb què 
s’esmenta cada tecnologia digital en els tuits d’un sector 
en relació amb la resta dels sectors. D’aquesta manera, 
l’índex de concentració mesura la popularitat relativa d’una 
tecnologia en un sector respecte a la resta dels sectors.9 

Segons la nostra anàlisi, el sector de la construcció 
destaca en impressió 3D i robòtica.10 Es tracta de 
dues tecnologies fonamentals per donar suport a la 
industrialització del procés de construcció d’habitatges, 
un procés que consisteix a incorporar elements produïts 
en fàbriques (per exemple, façanes, banys o envans). Això 
aporta múltiples beneficis, com ara l’estandardització 
del mètode de producció amb eines d’enginyeria més 
precises o la reducció de costos i de temps de fabricació. 
Així mateix, la industrialització redunda en una ocupació 
més especialitzada i qualificada, i redueix la sinistralitat 
laboral, un dels problemes endèmics del sector 
constructor. 

 Box   
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La impressió 3D també és relativament popular 
en la producció de manufactures bàsiques, amb 
noves aplicacions en diverses indústries. Per 
exemple, la indústria tèxtil està experimentant amb 
impressores 3D capaces d’imprimir sobre tela amb 
resultats espectaculars i amb un elevat potencial per 
revolucionar el món de la moda. 

Els serveis immobiliaris obtenen un índex de 
concentració elevat en l’internet de les coses i en 
realitat virtual. Una tendència que s’ha afermat 
durant la pandèmia, ja que el sector ha posat 
en marxa nombroses iniciatives per facilitar la 
compravenda d’immobles de manera digital, per 
exemple, mitjançant visites virtuals als habitatges. 

La realitat virtual i augmentada també és una 
tecnologia relativament habitual en la indústria 
agroalimentària, en el comerç i en els serveis 

d’allotjament. En el cas del comerç, la realitat virtual 
permet oferir al client una experiència de compra 
virtualment millorada i personalitzada, per exemple: 
la visualització immersiva de productes complexos 
pot facilitar la presa de decisions importants sobre el 
producte.

8. Aquesta anàlisi es va efectuar en col·laboració amb Citibeats, empresa 
especialista en el processament de llenguatge natural no estructurat.
9. L’índex de concentració es calcula com la ràtio entre (i) el percentatge 
de tuits d’una tecnologia i sector respecte al total de tuits d’aquesta 
tecnologia, i (ii) el percentatge de tuits d’un sector respecte al total de 
tuits de tots els sectors. Valors superiors a 1 indiquen que la tecnologia 
és relativament més popular en aquest sector. 
10. El sector de la construcció emet un 11% del total de tuits sobre 
impressió 3D emesos per tots els sectors, un percentatge molt superior al 
2% que representen els tuits del sector de la construcció sobre el total de 
tuits analitzats. L’índex de concentració és igual a 5,4 en aquest cas.

Capítol 2: La digitalització espanyola per sectors, una radiografia
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El sector primari destaca en big data. Un clar exemple 
de l’aplicació de big data en el sector es troba en les 
denominades tècniques «d’agricultura de precisió», que 
requereixen l’anàlisi de grans quantitats d’informació 
amb la finalitat d’optimitzar la presa de decisions 
per augmentar la producció i, al seu torn, garantir la 
sostenibilitat. Aquestes tècniques requereixen una 
gran quantitat de dades actualitzades en temps real, 
obtingudes a través de sensors intel·ligents, per la qual 
cosa l’internet de les coses també és una tecnologia 
clau per a aquest sector. 

 Box (continuació)   

La «popularitat» de les tecnologies digitals:  
què ens en diu el Twitter?

Nota: L’índex de concentració es calcula com la ràtio entre (i) el percentatge de tuits d’una tecnologia i sector   respecte al total de tuits d’aquesta tecnologia, i (ii) el percentatge de tuits d’un sector respecte al total 
de tuits de tots els sectors. Valors superiors a 1 indiquen que la tecnologia és relativament més popular en aquest    sector.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Twitter.

Índex de concentració de tuits de cada tecnologia respecte als altres sectors

SUBPILAR 3.1 SUBPILAR 3.2 SUBPILAR 3.3 SUBPILAR 3.4 SUBPILAR 3.5 SUBPILAR 3.6 SUBPILAR 3.7 SUBPILAR 3.8 SUBPILAR 3.9 SUBPILAR 3.10 SUBPILAR 3.11 SUBPILAR 3.12

TRADICIONALS INTERNET  
MÒBIL

COMPUTACIÓ 
EN EL NÚVOL BIG DATA INTERNET DE  

LAS COSAS
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL ROBÒTICA REALITAT 

VIRTUAL
IMPRESSIÓ 

3D BLOCKCHAIN CIBERSEGURETAT NANOTECNOLOGIA

Sector TIC 1,0 1,2 3,0 0,7 0,9 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 1,8 0,3

Construcció 1,7 0,3 0,6 1,3 1,3 0,6 4,0 1,7 5,4 0,3 0,3 1,3

Serveis d’allotjament 1,1 0,9 0,9 1,3 0,9 1,0 1,7 2,1 0,6 0,5 2,1 0,3

Comerç 1,2 1,1 0,8 0,8 1,8 1,3 1,3 2,4 1,4 0,5 0,8 0,9

Act. professionals, científiques i tècniques 2,0 0,3 1,0 1,8 0,7 1,3 1,4 0,9 1,3 0,6 1,3 2,1

Transport i emmagatzematge 1,2 0,8 2,3 0,9 1,3 0,6 1,3 1,2 1,3 0,6 0,6 0,6

Serveis immobiliaris 0,8 0,7 0,4 1,0 3,5 0,6 1,1 2,0 1,6 1,0 0,4 0,3

Sector primari 0,5 0,3 0,2 3,0 2,4 0,8 1,6 0,5 0,4 0,3 0,1 2,4

Finances i assegurances 0,3 1,8 0,3 0,5 0,3 1,0 0,2 0,3 0,0 1,8 0,7 0,1

Indústria agroalimentària 1,2 0,4 0,6 0,7 1,2 0,8 2,1 2,5 1,4 1,7 0,6 1,5

Manufactures bàsiques 0,8 0,5 1,2 0,6 1,5 1,1 1,4 1,2 3,4 1,0 2,5 1,6

Manufactures avançades 1,2 0,6 0,6 1,3 1,1 1,7 1,8 2,2 1,5 0,5 1,1 3,4

Capítol 2: La digitalització espanyola per sectors, una radiografia

També observem que les manufactures avançades i el 
sector primari destaquen en nanotecnologia. Aquesta 
és una tecnologia poc popular en general en tots els 
sectors (solament un 1,7% dels tuits tracten d’aquesta 
tecnologia), però en les manufactures avançades i el 
sector primari és una mica més popular. L’enginyeria 
genètica permet, per exemple, incrementar la 
productivitat dels cultius a través del desenvolupament 
de plantes resistents a les condicions climàtiques 
extremes o a les plagues.
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El sector de les finances i les assegurances sobresurt 
en blockchain, una tecnologia que sovint es relaciona 
amb les criptomonedes. No obstant això, aquesta 
tecnologia té moltes altres aplicacions en les 
finances (per exemple, en el sistema de pagaments 
internacionals) i en altres sectors, com l’agroalimentari 
(per exemple, en la traçabilitat dels productes al llarg 
de la cadena alimentària, del camp a la taula).

Els exemples per a l’aplicació de les noves tecnologies 
digitals en els diferents sectors d’activitat són 

Nota: L’índex de concentració es calcula com la ràtio entre (i) el percentatge de tuits d’una tecnologia i sector   respecte al total de tuits d’aquesta tecnologia, i (ii) el percentatge de tuits d’un sector respecte al total 
de tuits de tots els sectors. Valors superiors a 1 indiquen que la tecnologia és relativament més popular en aquest    sector.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Twitter.
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ARTIFICIAL ROBÒTICA REALITAT 
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3D BLOCKCHAIN CIBERSEGURETAT NANOTECNOLOGIA

Sector TIC 1,0 1,2 3,0 0,7 0,9 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 1,8 0,3

Construcció 1,7 0,3 0,6 1,3 1,3 0,6 4,0 1,7 5,4 0,3 0,3 1,3

Serveis d’allotjament 1,1 0,9 0,9 1,3 0,9 1,0 1,7 2,1 0,6 0,5 2,1 0,3

Comerç 1,2 1,1 0,8 0,8 1,8 1,3 1,3 2,4 1,4 0,5 0,8 0,9

Act. professionals, científiques i tècniques 2,0 0,3 1,0 1,8 0,7 1,3 1,4 0,9 1,3 0,6 1,3 2,1

Transport i emmagatzematge 1,2 0,8 2,3 0,9 1,3 0,6 1,3 1,2 1,3 0,6 0,6 0,6

Serveis immobiliaris 0,8 0,7 0,4 1,0 3,5 0,6 1,1 2,0 1,6 1,0 0,4 0,3

Sector primari 0,5 0,3 0,2 3,0 2,4 0,8 1,6 0,5 0,4 0,3 0,1 2,4

Finances i assegurances 0,3 1,8 0,3 0,5 0,3 1,0 0,2 0,3 0,0 1,8 0,7 0,1

Indústria agroalimentària 1,2 0,4 0,6 0,7 1,2 0,8 2,1 2,5 1,4 1,7 0,6 1,5

Manufactures bàsiques 0,8 0,5 1,2 0,6 1,5 1,1 1,4 1,2 3,4 1,0 2,5 1,6

Manufactures avançades 1,2 0,6 0,6 1,3 1,1 1,7 1,8 2,2 1,5 0,5 1,1 3,4

Capítol 2: La digitalització espanyola per sectors, una radiografia

nombrosos. Sens dubte, ens trobem davant una 
revolució amb la finalitat de transformar les cadenes 
de valor de tots els sectors d’activitat. En aquest sentit, 
la informació del Twitter ens permet detectar les eines 
digitals més populars en cada sector d’activitat, una 
informació que pot ser útil per entreveure el rumb 
futur de la transformació digital que duen a terme els 
diferents sectors productius.
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Després del recorregut dels apartats anteriors, 
la situació actual de la digitalització sectorial de 
l’economia espanyola ha quedat prou caracteritzada. 
Falta, però, un interrogant important, el de com s’arriba 
a aquesta «fotografia» del 2020. 

L’anàlisi de la trajectòria de digitalització sectorial 
s’assembla a la dels processos d’innovació i difusió 
tecnològica pel que fa a la seva naturalesa. En 
aquests casos, és habitual distingir dos grans tipus 
de trajectòries de difusió tecnològica, la incremental 
i la radical. En l’àmbit de la digitalització, per tant, 
caldria esperar que alguns sectors, els «més», anessin 
avançant gradualment, de manera incremental, mentre 
uns altres, els «menys», fossin capaços de saltar-se 
alguna etapa i avançar de manera discontínua en el 
procés.

Quan es compara la situació actual, és a dir, la del 
2020, amb la del 2017, el primer any amb dades 
disponibles, es constata que efectivament la trajectòria 
incremental és la més habitual.11 De fet, el millor 

_L’anàlisi de com es produeix l’avenç digital 
entre el 2017 i el 2020 mostra que succeeixen, 
simultàniament, estratègies de canvi incremental i 
altres de canvi radical en els sectors. El factor 
clau en aquestes últimes, que són importants pel 
seu potencial de ser replicades i així accelerar la 
necessària digitalització de la nostra economia, és 
l’ús de les tecnologies en expansió.

11. Idealment, per identificar trajectòries de canvi radical, es necessitaria 
una perspectiva temporal més àmplia. No obstant això, les dades 
disponibles per al període del 2017 al 2020 ja mostren que alguns 
sectors estan avançant més ràpidament que uns altres. Cal destacar 
també que l’ICDS del 2020 encara no recull l’impacte de la pandèmia 
sobre la digitalització empresarial en la seva plenitud, ja que la major 
part de les dades del 2020 es refereixen al primer trimestre de l’any (amb 
l’única excepció de les dades internes de CaixaBank sobre l’ús de serveis 
financers digitals). És d’esperar que en la pròxima actualització, l’ICDS 
reculli un important canvi en la digitalització empresarial esdevinguda 
arran de la pandèmia.

predictor del grau de digitalització d’avui dia és el grau 
de digitalització existent tres anys enrere.

No obstant això, pocs sectors han estat capaços 
d’avançar en major grau: serveis d’allotjament, 
manufactures avançades, transport i emmagatzematge 
i el sector primari (vegeu el gràfic de la pàgina següent). 
Aquests quatre casos són interessants perquè poden 
contenir una lliçó important per a una economia, com 
ara l’espanyola, en la qual «saltar» a nivells més alts 
d’innovació seria recomanable. Així, doncs, quin és el 
secret?
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Sector TIC

Act. professionals, 
científiques i tècniques

Serveis immobiliaris

Finances i assegurances

Comerç

Serveis d’allotjament

Manufactures avançades

Transport i emmagatzematge

Sector primari

Construcció

Manufactures bàsiques

Indústria agroalimentària

Alguns sectors han efectuat un «salt» notable en la seva digitalització entre el 
2017 i el 2020 

4540 50 55 60 65 70

2017 2020 CANVI RADICAL

30RÀNQUING EN EL 2020 35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

D’entrada, la clau no sembla radicar en característiques 
sectorials comunes: són sectors bastant diferents 
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entre si. L’element central ens el proporcionen més 
aviat els mateixos indicadors de digitalització.

Sectors més digitalitzats

Els sectors que més han avançat pel que fa al grau de digitalització han desenvolupat 
interaccions més digitals en la cadena de valor 
Canvi en l’ICDS entre el 2017 i el 2020

Sectors de canvi incremental

Sectors de canvi radical

35 37 39 41 43 45 47 5149

2017
47,9

+1,5 2020
49,4

2017
40,0

+3,4 2020
43,4

ICDS 2017 CONTRIBUCIÓ DEL PILAR 1: RECURSOS

CONTRIBUCIÓ DEL PILAR 2: RELACIONS CONTRIBUCIÓ DEL PILAR 3: USOS
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Quan analitzem quins dels tres grans àmbits (recursos, 
relacions i usos) són els que més han contribuït a 
l’increment de l’ICDS entre el 2017 i el 2020, trobem 
que el grau de digitalització de les interaccions en 
la cadena de valor és l’àmbit amb un avenç més 
pronunciat, especialment entre els sectors que 
han experimentat un canvi «radical» en el grau de 
digitalització. L’ús de les tecnologies digitals també 
apareix amb un factor diferencial entre totes dues 
classes de sectors. Com ja hem vist, les tecnologies 
poden ser de tres grans categories: les tecnologies 
predominants, les tecnologies en expansió i les 
tecnologies emergents.

Per tant, la hipòtesi és que la configuració relativa 
d’aquestes tres categories de tecnologies és diferent 
en el cas dels sectors de trajectòria radical d’aquells 
que segueixen una via incremental. I, efectivament, les 
dades confirmen que el patró d’ús tecnològic digital és 
sensiblement diferent: mentre que no s’observen grans 
diferències en els àmbits de tecnologies predominants 
i de tecnologies emergents, en les tecnologies en 
expansió el salt endavant és significatiu per als sectors 

de canvi radical. Per tant, la lectura necessària és que 
els sectors més disruptius en matèria de difusió en l’ús 
de les tecnologies digitals ho són no perquè apostin per 
les tecnologies que formen la base de la digitalització, 
les que hem denominat predominants, ni perquè saltin 
a usos emergents, sinó perquè avancen en tecnologies 
relativament noves i amb un espectre d’aplicacions molt 
ampli. Dins de les tecnologies en expansió, s’observa un 
notable avenç en computació en el núvol, especialment 
en els sectors de les manufactures avançades i en els 
serveis d’allotjament, i en l’ús del big data. En aquest 
cas, a més dels dos sectors esmentats, també el sector 
primari mostra un notable avenç en l’adopció del big 
data, lligat a l’avenç en les tècniques d’agricultura de 
pressió. 
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Els sectors de canvi «radical» han incrementat l’ús de les tecnologies en 
expansió 
Canvi en el grau d’ús de les tecnologies digitals entre el 2017 i el 2020 

Sectors de canvi incremental

Sectors de canvi radical

40 41 42 43 44 45 46 47 49 5048

2017
48,0

+0,4
2020
48,4

2017
45,4

+2,2 2020
47,6

TECNOLOGIES EN EXPANSIÓ TECNOLOGIES EMERGENTS

PILAR 3 2017 TECNOLOGIES PREDOMINANTS
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És possible identificar com a mínim quatre idees 
principals de l’anàlisi de la situació de la digitalització 
sectorial de l’economia espanyola. Cadascuna d’elles, 
a més, pot basar una certa recomanació sobre 
com impulsar la digitalització dels nostres sectors 
productius:

1) 
 
Si no es pot mesurar, no existeix. Així de simple. 
En aquest sentit, no ens podem permetre el luxe 
d’ignorar un fenomen clau per a la millora de 
la productivitat de les empreses i, per tant, del 
conjunt de l’economia com ara la digitalització. 
Des de CaixaBank Research aportem el nostre 
gra de sorra en forma de la construcció de l’Índex 
CaixaBank de Digitalització Sectorial (ICDS), que 
permet entendre com es digitalitzen els nostres 
sectors.
Recomanació: l’ICDS és una eina que 
pot ser d’utilitat per al disseny de 
polítiques públiques, ja que ofereix 
una visió holística del procés de 
digitalització empresarial i permet 
identificar les fortaleses i febleses 
dels diferents sectors d’activitat en 
diversos àmbits mitjançant una mètrica 
comparable a través del temps. Així 
mateix, atès l’impuls decidit que es 
dona a la digitalització de l’economia 
gràcies a les diferents iniciatives 
impulsades pel PRTR, futures edicions 
d’aquest índex permetran avaluar els 
avenços en la transició digital de 
les empreses en els diferents àmbits 
relacionats amb la transformació 
digital, des del canvi en les 
dinàmiques de les organitzacions fins 
al desenvolupament de les habilitats i 
les capacitats vinculades a les noves 
tecnologies. D’altra banda, l’ICDS pot 

ser útil per a un empresari interessat 
a analitzar com es posiciona la seva 
empresa en termes de digitalització 
respecte a les empreses del seu sector 
d’activitat.

2) 
Els sectors líders comparteixen un patró comú: són 
líders en totes les dimensions de la digitalització. 
És a dir, en matèria d’acumulació de recursos 
digitals (capital i treball); en la densitat de les 
relacions digitals amb proveïdors, clients, banca 
i Administracions públiques, i, finalment, en l’ús 
de les tecnologies digitals. Amb tot, destaquen 
especialment en la seva dotació diferenciada del 
factor treball. En altres paraules, el talent digital, 
com tants altres, existeix i és un factor clau. 
Recomanació: difícilment es podran 
acumular treballadors digitals 
si no millora substancialment la 
disponibilitat, un fet que succeeix 
indefectiblement per un augment de la 
formació, reglada i en l’empresa, dels 
nostres joves i treballadors en actiu en 
aquest àmbit. En aquest sentit, diverses 
components del PRTR van dirigides 
encertadament a reforçar les competències 
digitals dels treballadors i del conjunt 
de la ciutadania, un àmbit en què Espanya 
té un ampli camí al davant.12  

12. El Plan Nacional de Competencias Digitales es desenvolupa en 
els components 19, 20 i 21 del PRTR.
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13. El Pla de Digitalització de les Administracions públiques, un dels 
elements principals del component 11 del PRTR, inclou reformes i 
inversions per millorar l’accessibilitat dels serveis públics i impulsar 
la digitalització d’àrees com ara la sanitat o la justícia. 
14. L’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial (component 11 del 
PRTR) té com a objectiu fomentar la penetració d’aquesta tecnologia 
en la nostra economia i impulsar la recerca científica i la innovació 
en matèria d’IA.
15. En aquest àmbit, destaca l’Estratègia d’Impuls al 5G (component 
15 del PRTR), fonamental per afavorir la hiperconnectivitat i que 
actuarà com a habilitadora d’altres tecnologies (per exemple, el 
desenvolupament de la Indústria 4.0, l’agricultura de precisió o noves 
formes de mobilitat).
16. En aquest àmbit, el Pla de Digitalització de Pimes (component 
13 del PRTR) inclou el programa Digital Toolkit, destinat a donar un 
impuls a la digitalització bàsica de l’empresa, finançant la integració 
en les pimes d’un conjunt de paquets bàsics de solucions digitals 
ja existents, però que moltes empreses no tenen implantat encara 
(com una pàgina web, sistema de gestió de recursos ERP, sistema 
de gestió de clients CRM, venda per internet, màrqueting digital, 
ciberseguretat, etc.).

3) 
El paper de les Administracions públiques, com 
a sector que arrossega el conjunt de sectors 
productius, ha estat crític per incrementar el grau 
de digitalització. I així hauria de continuar en el 
futur. 
Recomanació: l’Administració pública 
possiblement ja és plenament conscient 
d’aquest paper actiu, però en qualsevol 
cas seria aconsellable que es plantegés 
avançar en les relacions digitals també 
tenint en compte el seu efecte tractor 
sobre el conjunt de l’economia.13 La 
digitalització de les Administracions 
públiques no només simplificarà i 
personalitzarà la relació de les 
empreses amb el sector públic, sinó que 
al mateix temps ha de servir com a punt 
de suport i palanca de la transició 
digital del teixit empresarial. 

4) 
De l’anàlisi dels sectors de canvi digital radical 
es deriva que una de les claus d’una futura, i 
desitjable, acceleració de la digitalització sectorial 
passaria per un major desenvolupament de les 
tecnologies en expansió, assumint que existeix 
una base de recursos suficients (com succeeix en 
la pràctica de la totalitat dels sectors). 
Recomanació: se sap relativament poc 
dels últims determinants del canvi 
tecnològic radical en l’àmbit digital. 
Malgrat això, i vist el grau d’adopció 
encara insuficient de les tecnologies 
en expansió, l’èmfasi en les polítiques 
públiques digitals en la promoció 
d’aquestes tecnologies, com ara la 
computació en el núvol o el big data, 
sembla una aposta raonablement sòlida. 
Amb tot, les receptes que han funcionat 
en el passat no asseguren un èxit futur. 
I menys en un entorn tan canviant com és 
el de les noves tecnologies digitals. 
En aquest sentit, les polítiques 
públiques també han d’impulsar el 
desenvolupament de les tecnologies 
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emergents, com ara la intel·ligència 
artificial, i reforçar l’avenç en les 
tecnologies predominants, com ara la 
ciberseguretat o les noves tecnologies 
mòbils (5G), perquè aquestes també es 
troben en continu desenvolupament. 
En aquest sentit, les polítiques 
públiques també han d’impulsar el 
desenvolupament de les tecnologies 
emergents, com ara la intel·ligència 
artificial14 i el desplegament 
d’infraestructures de telecomunicacions 
que permetin el desenvolupament de 
noves generacions de tecnologia mòbil,15 
atès que es reforça l’adopció de les 
tecnologies predominants, com ara les 
tecnologies digitals més tradicionals 
o la ciberseguretat, per tota classe 
d’empreses, incloses les pimes.16 
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17. Vegeu la secció II.5 de la Nota metodològica per als detalls sobre el 
procés d’obtenció d’aquestes dades, realitzat amb el suport de l’empresa 
Citibeats.

Annex

En aquest annex proporcionem el detall de tots els 
pilars i subpilars que componen l’ICDS per als anys del 
2017 al 2020. L’ICDS es compon de tres pilars i divuit 
subpilars. 

El primer pilar mesura el grau de digitalització dels 
inputs productius. Està compost per un subpilar que 
mesura el capital tecnològic del sector d’activitat i 
la intensitat de la inversió en R+D de les empreses 
del sector. Un segon subpilar captura el grau de 
digitalització de la força laboral, és a dir, el grau de 
«digitalització» dels treballadors de les empreses 
en els diferents sectors d’activitat (per exemple, 
percentatge d’empreses que ofereixen formació TIC als 
seus treballadors o percentatge de treballadors que 
teletreballen habitualment o ocasional). Així mateix, 
també té en compte si les empreses ofereixen mitjans 
perquè els treballadors esdevinguin més digitals, 
perquè la digitalització de la força laboral també es 
pot facilitar des de la mateixa empresa (per exemple, 
posar a la seva disposició dispositius amb connexió a 
internet).

El segon pilar mesura el grau de digitalització de les 
interaccions en la cadena de valor, tenint en compte 
la intensitat amb què les empreses utilitzen eines 
digitals en les interaccions amb els seus proveïdors o 
upstream en la cadena de valor (subpilar 2.1), clients 
o downstream en la cadena de valor (subpilar 2.2), 
les entitats financeres (subpilar 2.3) i l’Administració 
pública (subpilar 2.4). Per exemple, l’ús de factures 
electròniques, compres i vendes a través comerç 
electrònic o transferències bancàries per mitjans 
digitals. En aquest últim cas, resulta essencial la 
informació interna de CaixaBank sobre la intensitat 
d’ús de serveis financers digitals. En concret, es 

calculen indicadors del grau de digitalització de cada 
client segons la seva intensitat d’ús de canals digitals 
en comparació als canals físics i s’agreguen els 
resultats pel que fa al sector d’activitat.

Finalment, el tercer pilar mesura la intensitat amb què 
les empreses utilitzen diferents tecnologies digitals 
(com ara el big data o la intel·ligència artificial), però 
també té en compte la «popularitat» de les diferents 
tecnologies en cada sector d’activitat. En efecte, 
alguns sectors es troben encara en una adopció molt 
primerenca en algunes eines digitals; no obstant això, 
la seva popularitat està creixent amb rapidesa, fet que 
pot assenyalar una tendència de ràpida adopció en 
un futur no gaire llunyà. Per capturar aquest aspecte, 
recorrem a la informació de xarxes socials (Twitter) i 
internet (fòrums i blogs especialitzats).17 A partir de 
la informació referent a dotze tecnologies digitals, es 
construeixen índexs per mesurar quines tecnologies 
són les més emprades en cada sector d’activitat i les 
seves tendències.
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IDS P 1 P 2 P 3 SP 1.1 SP 1.2 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 3.5 SP 3.6 SP 3.7 SP 3.8 SP 3.9 SP 3.10 SP 3.11 SP 3.12

Any 2017

Sector TIC 66 69 70 58 61 76 84 65 38 88 77 94 81 50 49 53 16 8 34 6 79 7

Act. professionals, 
científiques i tècniques 62 68 61 56 77 59 43 55 67 92 51 89 60 36 34 80 31 28 57 13 72 77

Serveis immobiliaris 50 33 71 47 23 43 50 59 100 93 59 85 58 33 64 31 31 30 6 15 55 2

Finances i assegurances 48 42 49 52 42 42 54 41 42 94 58 38 40 74 17 22 24 81 60 7

Comerç 45 29 58 48 21 36 58 60 33 82 58 86 55 23 49 49 32 55 39 11 53 20

Serveis d’allotjament 43 20 60 50 11 29 45 91 17 80 59 87 62 42 38 40 19 34 16 9 74 3

Manufactures avançades 41 34 44 44 34 34 31 51 16 82 46 82 42 1 37 44 59 37 49 13 65 53

Construcció 38 23 53 40 14 31 23 45 76 86 32 81 49 14 32 34 57 22 38 2 47 21

Transport i emmagatzematge 38 25 47 43 14 36 28 54 28 83 39 84 55 21 51 39 20 34 14 13 52 23

Manufactures bàsiques 38 27 44 43 23 31 26 58 14 79 43 81 46 16 40 44 38 21 35 23 62 20

Sector primari 38 28 41 44 19 36 36 49 46 84 58 22 44 36 32 18 25 2 49 51

Indústria agroalimentària 36 25 42 40 21 29 26 58 6 79 40 81 45 15 29 34 48 15 32 21 57 13

Any 2018

Sector TIC 63 63 67 59 50 77 76 68 30 86 82 96 80 53 51 56 16 9 34 9 72 6

Act. professionals, 
científiques i tècniques 59 59 62 56 61 56 48 55 65 92 52 89 57 32 36 78 30 38 56 26 74 78

Serveis immobiliaris 50 33 69 49 22 44 47 61 95 88 55 92 64 40 61 22 31 29 7 28 51 3

Finances i assegurances 46 39 48 50 36 42 55 36 43 90 58 31 36 64 17 15 24 92 62 6

Comerç 45 27 57 50 21 33 58 61 23 83 58 86 57 27 46 48 30 51 40 17 56 22

Manufactures avançades 41 33 41 47 35 31 29 52 3 80 45 83 46 9 35 63 63 40 48 13 52 77

Serveis d’allotjament 40 19 55 46 11 27 40 90 1 81 56 86 58 38 40 38 17 19 16 14 60 3

Transport i emmagatzematge 39 24 50 43 16 32 38 55 26 84 43 83 51 23 49 42 21 27 15 21 52 14

Construcció 38 22 52 39 15 29 28 45 68 85 31 82 43 15 34 40 46 18 36 9 46 17

Sector primari 38 28 41 44 20 36 39 44 45 84 57 25 48 42 40 3 24 10 49 29

Manufactures bàsiques 37 27 43 42 25 29 25 56 14 79 40 80 50 15 28 42 41 20 34 28 58 22

Indústria agroalimentària 35 25 40 41 21 28 26 56 0 79 40 79 48 15 27 32 44 15 32 43 51 17

IN
PU
TS
 

IN
TE
RA
CC
IO
NS

TE
CN
OL
OG
IE
S 

 CA
PI
TA
L 

TR
EB
AL
L

 PR
OV
EÏ
DO
RS
 

CL
IE
NT
S

BA
NC
A

 TR
AD
IC
IO
NA
LS

MÒ
BI
L 

BI
G 
DA
TA
 

 RO
BÒ
TI
CA
 

RE
AL
IT
AT
 V
IR
TU
AL
 

IM
PR
ES
SI
Ó 
3D
 

BL
OC
KC
HA
IN
 

CI
BE
RS
EG
UR
ET
AT
 

NA
NO
TE
CN
OL
OG
IA



_ICDS2020

IDS P 1 P 2 P 3 SP 1.1 SP 1.2 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 3.5 SP 3.6 SP 3.7 SP 3.8 SP 3.9 SP 3.10 SP 3.11 SP 3.12

Any 2017

Sector TIC 66 69 70 58 61 76 84 65 38 88 77 94 81 50 49 53 16 8 34 6 79 7

Act. professionals, 
científiques i tècniques 62 68 61 56 77 59 43 55 67 92 51 89 60 36 34 80 31 28 57 13 72 77

Serveis immobiliaris 50 33 71 47 23 43 50 59 100 93 59 85 58 33 64 31 31 30 6 15 55 2

Finances i assegurances 48 42 49 52 42 42 54 41 42 94 58 38 40 74 17 22 24 81 60 7

Comerç 45 29 58 48 21 36 58 60 33 82 58 86 55 23 49 49 32 55 39 11 53 20

Serveis d’allotjament 43 20 60 50 11 29 45 91 17 80 59 87 62 42 38 40 19 34 16 9 74 3

Manufactures avançades 41 34 44 44 34 34 31 51 16 82 46 82 42 1 37 44 59 37 49 13 65 53

Construcció 38 23 53 40 14 31 23 45 76 86 32 81 49 14 32 34 57 22 38 2 47 21

Transport i emmagatzematge 38 25 47 43 14 36 28 54 28 83 39 84 55 21 51 39 20 34 14 13 52 23

Manufactures bàsiques 38 27 44 43 23 31 26 58 14 79 43 81 46 16 40 44 38 21 35 23 62 20

Sector primari 38 28 41 44 19 36 36 49 46 84 58 22 44 36 32 18 25 2 49 51

Indústria agroalimentària 36 25 42 40 21 29 26 58 6 79 40 81 45 15 29 34 48 15 32 21 57 13

Any 2018

Sector TIC 63 63 67 59 50 77 76 68 30 86 82 96 80 53 51 56 16 9 34 9 72 6

Act. professionals, 
científiques i tècniques 59 59 62 56 61 56 48 55 65 92 52 89 57 32 36 78 30 38 56 26 74 78

Serveis immobiliaris 50 33 69 49 22 44 47 61 95 88 55 92 64 40 61 22 31 29 7 28 51 3

Finances i assegurances 46 39 48 50 36 42 55 36 43 90 58 31 36 64 17 15 24 92 62 6

Comerç 45 27 57 50 21 33 58 61 23 83 58 86 57 27 46 48 30 51 40 17 56 22

Manufactures avançades 41 33 41 47 35 31 29 52 3 80 45 83 46 9 35 63 63 40 48 13 52 77

Serveis d’allotjament 40 19 55 46 11 27 40 90 1 81 56 86 58 38 40 38 17 19 16 14 60 3

Transport i emmagatzematge 39 24 50 43 16 32 38 55 26 84 43 83 51 23 49 42 21 27 15 21 52 14

Construcció 38 22 52 39 15 29 28 45 68 85 31 82 43 15 34 40 46 18 36 9 46 17

Sector primari 38 28 41 44 20 36 39 44 45 84 57 25 48 42 40 3 24 10 49 29

Manufactures bàsiques 37 27 43 42 25 29 25 56 14 79 40 80 50 15 28 42 41 20 34 28 58 22

Indústria agroalimentària 35 25 40 41 21 28 26 56 0 79 40 79 48 15 27 32 44 15 32 43 51 17
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_p. 36

IDS P 1 P 2 P 3 SP 1.1 SP 1.2 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 3.5 SP 3.6 SP 3.7 SP 3.8 SP 3.9 SP 3.10 SP 3.11 SP 3.12

Any 2019:

Sector TIC 69 74 71 61 70 78 87 68 32 92 84 97 85 50 50 61 16 12 36 9 79 9

Act. professionals, 
científiques i tècniques 62 66 61 58 74 58 47 58 55 92 50 92 65 34 33 90 29 34 50 24 69 84

Serveis immobiliaris 51 41 66 47 28 53 53 58 81 84 58 93 60 33 64 26 23 21 7 21 50 8

Finances i assegurances 47 40 51 49 38 42 54 47 44 91 60 29 35 59 18 9 24 75 62 6

Comerç 45 28 60 48 21 35 59 62 33 84 59 87 60 22 48 52 28 46 34 13 51 16

Serveis d’allotjament 43 20 58 50 15 26 44 90 6 82 60 89 69 36 40 45 24 33 14 10 62 6

Manufactures avançades 42 35 45 48 36 33 31 52 16 83 49 84 58 5 36 56 59 30 48 11 53 65

Transport i emmagatzematge 39 23 50 44 15 32 34 53 30 87 45 83 63 21 52 45 21 28 16 17 51 10

Manufactures bàsiques 39 29 44 43 28 29 29 59 7 83 46 81 56 6 24 33 49 20 35 19 51 54

Sector primari 39 29 41 45 23 36 37 47 45 85 59 28 45 43 30 4 24 8 48 38

Indústria agroalimentària 38 26 45 42 23 29 29 59 11 83 46 80 55 6 26 37 46 3 31 42 47 36

Construcció 37 23 49 39 15 30 19 44 67 86 31 84 47 13 31 40 42 33 36 7 40 20

Any 2020:

Sector TIC 67 70 72 59 68 73 81 67 43 93 85 97 76 45 50 61 16 12 38 9 80 9

Act. professionals, 
científiques i tècniques 63 67 65 58 78 57 50 58 66 95 53 91 69 31 33 90 29 34 42 24 69 84

Serveis immobiliaris 50 38 66 46 26 49 36 62 87 95 56 89 63 35 64 26 14 21 7 21 47 8

Finances i assegurances 50 41 60 49 39 42 54 67 44 91 60 29 35 59 18 9 24 75 62 6

Comerç 48 28 65 49 22 35 64 62 51 86 60 88 66 22 48 52 28 46 29 13 51 16

Serveis d’allotjament 46 20 65 52 15 26 47 93 35 83 56 89 74 48 40 45 27 33 12 10 62 6

Manufactures avançades 44 34 49 49 35 34 35 52 29 86 50 82 56 16 36 56 55 30 47 11 59 65

Transport i emmagatzematge 42 28 54 45 17 39 35 55 42 91 49 87 62 18 52 45 20 28 18 17 52 10

Sector primari 41 30 49 45 23 36 37 67 45 85 59 28 45 43 30 4 24 8 48 38

Construcció 40 24 55 41 17 30 29 44 78 85 32 83 61 8 31 40 43 33 35 7 43 20

Manufactures bàsiques 40 28 47 43 27 29 28 56 25 84 46 84 54 7 24 33 50 20 35 19 51 54

Indústria agroalimentària 38 26 47 42 24 29 28 56 23 84 45 84 54 7 26 37 47 3 32 42 47 36

Annex
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_ICDS2020

IDS P 1 P 2 P 3 SP 1.1 SP 1.2 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 3.5 SP 3.6 SP 3.7 SP 3.8 SP 3.9 SP 3.10 SP 3.11 SP 3.12

Any 2019:

Sector TIC 69 74 71 61 70 78 87 68 32 92 84 97 85 50 50 61 16 12 36 9 79 9

Act. professionals, 
científiques i tècniques 62 66 61 58 74 58 47 58 55 92 50 92 65 34 33 90 29 34 50 24 69 84

Serveis immobiliaris 51 41 66 47 28 53 53 58 81 84 58 93 60 33 64 26 23 21 7 21 50 8

Finances i assegurances 47 40 51 49 38 42 54 47 44 91 60 29 35 59 18 9 24 75 62 6

Comerç 45 28 60 48 21 35 59 62 33 84 59 87 60 22 48 52 28 46 34 13 51 16

Serveis d’allotjament 43 20 58 50 15 26 44 90 6 82 60 89 69 36 40 45 24 33 14 10 62 6

Manufactures avançades 42 35 45 48 36 33 31 52 16 83 49 84 58 5 36 56 59 30 48 11 53 65

Transport i emmagatzematge 39 23 50 44 15 32 34 53 30 87 45 83 63 21 52 45 21 28 16 17 51 10

Manufactures bàsiques 39 29 44 43 28 29 29 59 7 83 46 81 56 6 24 33 49 20 35 19 51 54

Sector primari 39 29 41 45 23 36 37 47 45 85 59 28 45 43 30 4 24 8 48 38

Indústria agroalimentària 38 26 45 42 23 29 29 59 11 83 46 80 55 6 26 37 46 3 31 42 47 36

Construcció 37 23 49 39 15 30 19 44 67 86 31 84 47 13 31 40 42 33 36 7 40 20

Any 2020:

Sector TIC 67 70 72 59 68 73 81 67 43 93 85 97 76 45 50 61 16 12 38 9 80 9

Act. professionals, 
científiques i tècniques 63 67 65 58 78 57 50 58 66 95 53 91 69 31 33 90 29 34 42 24 69 84

Serveis immobiliaris 50 38 66 46 26 49 36 62 87 95 56 89 63 35 64 26 14 21 7 21 47 8

Finances i assegurances 50 41 60 49 39 42 54 67 44 91 60 29 35 59 18 9 24 75 62 6

Comerç 48 28 65 49 22 35 64 62 51 86 60 88 66 22 48 52 28 46 29 13 51 16

Serveis d’allotjament 46 20 65 52 15 26 47 93 35 83 56 89 74 48 40 45 27 33 12 10 62 6

Manufactures avançades 44 34 49 49 35 34 35 52 29 86 50 82 56 16 36 56 55 30 47 11 59 65

Transport i emmagatzematge 42 28 54 45 17 39 35 55 42 91 49 87 62 18 52 45 20 28 18 17 52 10

Sector primari 41 30 49 45 23 36 37 67 45 85 59 28 45 43 30 4 24 8 48 38

Construcció 40 24 55 41 17 30 29 44 78 85 32 83 61 8 31 40 43 33 35 7 43 20

Manufactures bàsiques 40 28 47 43 27 29 28 56 25 84 46 84 54 7 24 33 50 20 35 19 51 54

Indústria agroalimentària 38 26 47 42 24 29 28 56 23 84 45 84 54 7 26 37 47 3 32 42 47 36
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Índex CaixaBank de Digitalització Sectorial 2020 és una publicació elaborada per CaixaBank 
Research que conté informacions i opinions proce-dents de fonts que considerem fiables. Aquest 
document té un propòsit merament informatiu, per la qual cosa Caixa-Bank no es fa responsable 
en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank 
i poden estar subjectes a canvis sense notificació prèvia. Es permet la reproducció parcial de 
Índex CaixaBank de Digitalització Sectorial 2020 sempre que se citi la font de forma adequada 
i que se’n remeti una còpia a l’editor.
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_Segueix-nos a: 

www.caixabankresearch.com

@CABK_Research 
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