
NIVELL TIC EMPRESES MARINA ALTA



1. INTRODUCCIÓ, ANTECEDENTS I OBJECTIUS

El següent informe recull  els resultats obtinguts en un estudi realitzat per l'Observatori
Marina Alta, pertanyent a CREAMA, en el qual es va analitzar el nivell tecnològic del teixit
empresarial de la comarca.

A través d'aquest estudi, es pretenia identificar el nivell tecnològic de les empreses per a
identificar barreres i potencialitats en aquest àrea que influeixen en el desenvolupament
empresarial del nostre territori, i  que aportaren informació d'interés a l'hora de definir i
implementar futurs plans estratègics de creixement empresarial.

En un context on la tecnologia de la informació i comunicació domina la vida diària, el
nivell d'ús TIC de les empreses és un indicador fonamental a l'hora de definir el grau de
competitivitat d'aquestes.

Els objectius de l'enquesta eren determinar el nivell TIC del teixit empresarial comarcal,
com  a  indicador  de  desenvolupament  i  prospecció  de  futur  de  les  empreses  de  la
comarca, i possibles barreres de desenvolupament TIC que pogueren existir.

A partir d'aquesta informació es poden extraure conclusions sobre necessitats en aquest
àrea,  i  possibles  línies  d'innovació  i  implementació  de  cara  a  promoure  i  fomentar  el
desenvolupament de l'activitat comarcal.

2. MATERIAL Y MÈTODE

La tècnica d'investigació aplicada per a la recollida de dades va ser l'enquesta a través
d'un qüestionari online auto-administrat, en el qual se'ls preguntava sobre l'ús de serveis i
eines TIC en el desenvolupament de la seua activitat.

L'estudi  es va dur a terme durant  els  mesos d'Abril  i  Maig sobre una mostra de 231
empreses situades a la Marina Alta, i representants dels diferents sectors econòmics.

Les empreses participants en l'enquesta pertanyen als sectors econòmics tradicionals de
la comarca: Agricultura, Indústria, Construcció i Serveis.

2.1. PARÁMETRES DESCRIPTIUS DEL TREBALL DE CAMP
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En  el  qüestionari,  se'ls  preguntava  si  disposaven  o  feien  ús  de  diferents
serveis/infraestructures TIC en el  desenvolupament de  la  seua activitat  professional,  i
sobre la base de les respostes, se'ls va classificar en 4 perfils que havien sigut definits a
priori per part de l'equip d'investigació encarregat de l'estudi.

Les variables analitzades en l'enquesta per a valorar el perfil TIC de les empreses van ser
les següents:

▪ Disposa d'ordinador

▪ Utilitza Internet

▪ Disposa de perfil professional en xarxes socials

▪ Disposa de pàgina web corporativa

▪ Realitza Compra-venda en comerç electrònic

▪ Utilitza altres dispositius electrònics (tablet, smartphone, ...)

▪ Utilitza serveis en el núvol (Google drive©, Dropbox©,...)

▪ Disposa de Empleat/des especialistes TIC

A partir de les respostes obtingudes s'ha elaborat una classificació de les empreses de la
Marina Alta en quatre nivells. Els nivells varien segons el tipus de serveis i infraestructures
TIC  que  utilitzen  per  al  desenvolupament  de  la  seua  activitat  professional,  podent
classificar-se en:



▪ Perfil Nul: no disposen d'ordinador ni usen internet.

▪ Perfil  Baix: Disposen d'ordinador, internet,  i  xarxes socials i/o pàgina
web.

▪ Perfil  Mitjà: Disposen  d'ordinador,  internet,  xarxes  socials  i  pàgina  web
corporativa, i realitzen gestions de compra-venda online.

▪ Perfil  Alt: Disposen  d'ordinador,  internet,  xarxes  socials  i  pàgina  web
corporativa,  realitzen  gestions  de  compra-venda  online  i disposen
d'especialista TIC.

3. RESULTATS

La Marina Alta compta amb un teixit  empresarial  majoritàriament familiar, compost per
autònoms i  micro-empreses amb una grandària  mitjana de 5  treballadors.  Segons un
estudi publicat per AEFA, Associació d'Empreses Familiars de la província d'Alacant, 7 de
cada 10 responsables de les empreses familiars es planteja com a objectiu principal
la supervivència d'aquesta; això sumat a la falta de formació en l'àrea tecnològica pot
estar actuant com a fre de cara a impulsar les empreses digitalment.

L'exposat  anteriorment  pot  servir  d'explicació  per  a  entendre  les  taxes  de
desenvolupament TIC de les empreses de la nostra comarca.

A continuació  es  presenten  els  percentatges obtinguts  segons  serveis  usats en  les
empreses:

El  94'8% de les  empreses disposa d'ordinador  i  utilitza  internet.  El  78'4% de les
empreses utilitza, a més de l'ordinador, altres dispositius com tablet i/o telèfon intel·ligent
per a realitzar gestions vinculades amb l'empresa.



Quant a les empreses que disposen de pàgina web, les dades fan un salt regressiu i el
percentatge descendeix fins al  61%, percentatge baix tenint en compte el context social
en el qual estem immersos hui dia.

D'altra banda s'observa que només el 40% realitza gestions de compra venda-online, o
cosa que és el mateix,  6 de cada 10 empreses no compra ni ven els seus serveis i
productes de forma online.

Finalment, però no menys important, cal destacar que només el  17% de les empreses
disposa de  personal  TIC  especialitzat,  ja  siga  propi  o  subcontractat  per  a  realitzar
gestions més avançades.

A partir de les respostes obtingudes es va poder establir la classificació de les empreses
en quatre categories:

Segons els resultats que es poden observar en el gràfic, la  majoria d'empreses de la
Marina Alta tenen un perfil baix enfront del 17'7% que tenen un perfil alt.

Quan se'ls pregunta sobre les principals  barreres o necessitats que dificulten l'ús de
més eines i infraestructures TIC, els principals arguments que al·leguen són: Falta de
formació,  falta de recursos econòmics per a invertir en especialistes TIC i/o eines de
treball  (sofware,  etc...),  falta  d'infraestructures,  sobretot  en els  municipis  de la  zona
intermèdia i interior, encara que també és una barrera recurrent en el cas dels municipis
de costa, i falta de temps.

El següent gràfic mostra la  percepció de les empreses participants sobre les barreres
que tenen a l'hora d'utilitzar o accedir a eines TIC que milloren la seua activitat i rendiment
empresarial:



CONCLUSIONS

Hui dia, es pot afirmar que, com ocorre en l'àmbit personal, les empreses de la comarca
cada dia estan més connectades tecnològicament, encara que encara queda molt camí
per  recórrer.  El  nivell  de  desenvolupament  TIC és un indicador  de competitivitat
empresarial, d'ací la importància de mesurar el nivell de les empreses de la Marina Alta
per a identificar les futures línies de millora en aquest àrea.

Cada vegada són més les empreses que compten amb pàgina web i  perfil  en xarxes
socials, gran avanç quant a la comunicació empresarial i  el posicionament d'aquestes;
encara que quan es tracta de realitzar gestions més avançades com a compravenda de
productes i serveis professionals a través de web, 6 de cada 10 empreses de la comarca
afirma que no realitza gestions online, la qual cosa suposa una gran limitació ja que la
seua capacitat de venda es veu limitada al mercat que tenen accessible físicament.

Si a això se li suma els problemes d'accessibilitat geogràfica i connexions viàries de
la Marina Alta, la compravenda de productes i serveis online es presenta com una gran
oportunitat per al creixement empresarial. A més la venda online també implica eliminar
barreres de falta de temps a l'hora d'adquirir productes.

Quant a les principals barreres per al desenvolupament TIC de les empreses del territori,
destaca la formació i les infraestructures insuficients.

Pel que fa a la formació, la Marina Alta compta amb formació especialitzada per a formar-
se  en  l'ús  d'aplicacions  informàtiques  i  de  comunicació  per  al  desenvolupament
empresarial; del que es pot deduir que el problema de la formació està més vinculat amb
la falta de temps o conscienciació de les empreses en la importància que té per al seu
creixement, que en la falta d'oferta.

Les manques en infraestructures TIC  es centren  en la  mala connexió a  Internet,
sobretot en els municipis de l'interior de la comarca, que afirmen que no poden apostar
pel creixement TIC de les seues empreses si la connexió no és bona. 

Finalment,  però no menys important,  destaca que només el  17'7% de les empreses
disposa  o  contracta  serveis  a  especialistes  TIC tals  com serveis  de  comunicació,
implantació d'eines de treball programari per a millorar els processos de treball, etc. El
principal motiu al·legat a l'hora de justificar l'absència d'aquest perfil en els seus negocis
és la falta de recursos econòmics per a poder fer front. Aquest tipus de serveis, encara
que puguen veure's com una despesa addicional, la major part de les vegades, es tracta
d'una  inversió que revertiría positivament en un augment del volum de negoci i/o
estalvi de despeses per implantar formes de gestió més eficients.

Les propostes innovadores són necessàries per a dotar a la comarca, especialment a la
zona interior, d'una bona connexió a Internet que els permeta impulsar els seus negocis;
propostes  com  la  creació  d'espais  de  coworking  on  es  generen  sinergies  entre
empreses  per  a  donar-se  suport  mútuament  i  crear  serveis  més  avançats,  i  la
col·laboració públic- privada per a millorar la connectivitat empresarial.


