
Pla idigital
Pol d’innovació digital de Catalunya
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idigital
Les TIC com a palanca de reactivació econòmica

Estudis del Fòrum Econòmic Mundial
demostren la correlació entre el grau
de desenvolupament de les TIC en un
país i el seu índex de competitivitat.

World Economic Forum Index

Les TIC contribueixen a la 
millora de la competitivat
de la resta de sectors. 
Afecten el 40% del 
creixement de la 
productivitat europea.

Les TIC representen un 
sector clau amb capacitat 
d’esdevenir motor de 
creixement econòmic.  
Actualment aporten el 5,7% 
del PIB català.

O Espanya
O Dinamarca
O Estats Units
O Xina
O Estònia
O Portugal
O Alemanya
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idigital
Marc europeu i Pla de Govern
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Desenvolupament   
e-infraestructures

Creixement 
econòmic

Transformació de 
l’Administració

idigital: estratègia TIC del Govern plenament alineada 
amb l’Agenda Digital per a Europa

L’idigital és l'estratègia del Govern per crear a Catalunya un pol 
d'innovació de la Societat Digital generador de creixement

econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i 
transformador de l’Administració.
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idigital
Catalunya en el context de les euroregions líders en TIC

Font: Catalunya en el context de les euroregions capdavanteres en TIC (CEPREDE / KPMG)
Índex idigital: indicador sintètic de 26 indicadors rellevants de la Societat Digital

Posicionament de Catalunya a les regions europees capdavanteres, Índex idigital 2012

Actualment Catalunya tanca el grup del top-20 sobre un total de 
269 euroregions. El Pla idigital situarà Catalunya entre les 10 

euroregions líders en TIC.

Catalunya es posiciona un 
30% per sota de la mitjana 
de les 23 euroregions
capdavanteres en TIC.

Catalunya creix un 1,5% per 
sobre DE la mitjana de les 
23 euroregions
capdavanteres en TIC.

Per convergir amb el  top-10 
al 2020 caldrà créixer un 5% 
per sobre de la mitjana.



idigital 
Estratègia integrada per impulsar les 5 “i” de Catalunya

Projecció als    
mercats exteriors

Internacionalització

Atracció de capital 
público-privat

Inversió

Potenciació 
d’e-infraestructures
Infraestructures

Cohesió social i 
territorial
Inclusió

Entorn innovador al 
voltant de les TIC

Innovació

S’impulsaran les 5 “i” de Catalunya, aquells aspectes en 
què hem de ser excel·lents per afrontar el present i futur

Estratègia integrada
més eficient.

Coordinarà l'acció de
tots els agents.

Col·laboració
público-privada.

Desenvolupament
de projectes tractors.

5

5 i
idigital
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idigital
Objectius estratègics i pla d’acció
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Idigital
Projectes tractors

Desenvolupament de projectes tractors capaços d’involucrar els 
diferents agents de la cadena de valor

Ciutadania

Mobile World Capital

Ciutats Intel·ligents 

Clúster Programari

Clúster Continguts Digitals

eOcupabilitat

Targeta Ciutadana

Cohesió Social i Territorial

Xarxes Socials Ciutadanes

EmpresaClúster TIC

eEnsenyament

eSalut

eAdministració

Govern Obert

Seguretat Digital

Administració
idigital

eTurisme

Facturació Electrònica

Comerç Electrònic

Polígons i anelles sectorials
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Idigital
Beneficis per a les empreses

Exemples dels beneficis del Pla idigital per a les empreses
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idigital
Model de governança per assegurar resultats
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BOARD
IDIGITAL

COMISSIONS D’IMPULS 
PER PROJECTE TRACTOR

DIRECCIÓ I EQUIP DE 
TREBALL PER PROJECTE
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Actualment:
17 Tractors
>100 Projectes

Consell TIC 
de Catalunya
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Governança idigital



idigital
Sistema d’indicadors per  avaluar i mesurar els resultats

QUADRE DE 
COMANDAMENT 

D’AVENÇ DE 
PROJECTES

OBJECTIUS I 
INDICADORS 

AGENDA DIGITAL 
2020

INDICADOR 
SINTÈTIC PER 
COMPARATIVA 
EUROREGIONS

idigital

10

Índex 
idigital

QC
idigital

Agenda 
Digital



idigital
Objectius associats als principals indicadors

Valor actual Objectiu Increment Increment en %

Llars amb accés a internet 1.909.440 2.123.092 213.652 11,2%

Inversió d’R+D (en M�) 3.286 5.275 1.989 60,5%

Ocupats en ciència i tecnologia 743.867 1.301.642 557.775 75,0%

Estudiants d’educació terciària 250.930 338.932 88.002 35,1%

Nombre de patents TIC 476 1.146 670 140,8%
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Quins són els principals indicadors que hauria de millorar Catalunya per ocupar,
actualment, la posició (top10) de l’Índex idigital?

Quins són els principals objectius que es fixa el Pla idigital associats als
indicadors de l’Agenda Digital per a Europa?

Valor actual Objectiu Increment Increment en % Any objectiu

Subscripcions de banda ultraràpida N.D. 2.106.000 - - 2020

Ciutadans que compren per internet 1.737.669 3.202.063 1.464.394 84,3% 2015

PIME que compren o venen per internet 168.232 244.700 76.469 45,5% 2015

Ciutadans que utilitzen regularment internet 5.336.772 6.317.906 981.134 18,4% 2015

Ciutadans que utilitzen e-administració 1.739.788 2.668.356 928.598 53,4% 2015
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