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Creixement a Catalunya del sector de les TIC,
segons un estudi d'ACCIÓ

A Catalunya hi ha 16.339 empreses que generen més de 114.000
llocs de treball
Segons dades del darrer estudi [ 

  d’https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/pindoles/TIC_Sector_pindola.pdf ]
  el sector de lesACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa [ https://www.accio.gencat.cat/ca/inici/ ]

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) és un dels més dinàmics de l’economia catalana.

El sector està format per un total de  de  , una xifra que ha crescut un 3,7% respecte al 2018 i16.339 empreses
un 32% des del 2013. En aquest sentit, Catalunya ocupa una posició de lideratge a l’Estat amb el 22,2% de
les empreses.

Totes elles generen   i sumen   (2017), una xifra114.300 llocs de treball 18.325 milions d’euros de facturació
que ha crescut un 10% el darrer any. 

A més a més, el sector TIC català compta amb un dels    i disposaclústers més importants d’Europa
de  desenvolupadors de programari altament competitius ja que  ofereix una llarga llista d’oportunitats
tecnològiques per a les empreses a través de la  : Tecnologies com la indústria 4.0   impressió 3D, la robòtica,

 són oportunitats que les empreses ja tenen alla internet de les coses, el big data o la intel·ligència artificial
seu abast.

Per la seva banda, alguns dels sectors amb alta intensitat tecnològica i que més se’n poden aprofitar són el 
, entre d’altres.comerç electrònic, la  , les ciències biològiques o les ciutats intel·ligentsgreentech

Es tracta d’un sector altament atractiu per a la inversió estrangera. De 2013 a 2017, el sector TIC va registrar
105 projectes d’inversió estrangera directa a Catalunya per un valor de 354,2 milions d’euros que van generar
5.455 llocs de treball. De fet, Catalunya lidera la captació d’inversió estrangera directa a l’Estat en aquest àmbit,
on ha concentrat el 42,5% del total entre 2013 i 2019.

El sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) reuneix les indústries de fabricació i serveis
que capturen, transmeten i presenten dades i informació de manera electrònica. Es tracta d’un sector global que
mou al món 3.000 bilions anuals (facturació 2016). Tot i el seu enorme volum, la seva distribució és desigual.
Només entre els Estats Units (31,3%) i Europa (21,8%) concentren més de la meitat del negoci en aquest àmbit.
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