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RESULTATS. Dades estadístiques

Sectors d'activitat econòmica
Fabricació de productes diversos (alimentació, detergents, etc,) 5,26%
Indústria tèxtil (confecció de prendes de vestir i complements) 5,26%
Construcció especialitzada (instal·lacions elèctriques, fontaneria, calefacció i aire, etc,) 10,53%
Construcció especialitzada (instal·lació de carpinteria, revestiments terra i parets, pintura, vidres, etc,)5,26%
Venda i reparació de vehicles de motor i motos, recanvis, accessoris, etc. 5,26%
Comerç minorista especialitzat en alimentació 5,26%
Comerç minorista de flors, plantes, animals, etc, 5,26%
Comerç minorista de roba i complements 5,26%
Tecnologies de la informació i la comunicació 5,26%
Activitats jurídiques, comptabilitat, gestió empresarial, publicitat, traducció, etc. 10,53%
Activitats d'agències de viatge, operadors turístics, serveis de reserves etc. 5,26%
Activitats sanitaries (hospitalàries, mèdiques i odontològiques, i similars) 5,26%
Altres serveis personals (perruqueria i estètica, bugaderia, manteniment fisic, etc. 21,05%
Activitat econòmica: 5,26%

Respostes

Entre les empreses que han respost al qüestionari predominen els serveis a les persones 
(Altres serveis personals com perruqueria i estètica, bugaderia, manteniment físic, etc.) 
(21,05%) i el comerç (15,78%). Seguidament, trobem les empreses que ofereixen serveis jurídics, 
comptables, etc. (10,53%) i les empreses que fan serveis d'instal·lacions elèctriques, fontaneria, 
calefacció, etc.) (10,53%).



RESULTATS. Dades estadístiques

Anys de l'empresa
Menys d'1 any 0,00%
Entre 1 i 5 anys 10,53%
Entre 5 i 10 anys 15,79%
Entre 11 i 15 anys 10,53%
Més de 15 anys 63,16%

Respostes

Titularitat de l'empresa
Societat Mercantil (Societat limitada, societat anònima, etc.) 21,05%
Societat Mercantil especial (Cooperativa, Societat laboral) 5,26%
Persona física (Empresa individual, Societat Civila privada, Comunitat de Béns.)73,68%
Titularitat pública 0,00%
Mixta (titularitat privada i pública) 0,00%
Entitat sense ànim de lucre (associació, fundació, etc.) 0,00%

Respostes

Predominen les empreses amb personalitat física (73%) i les que porten més de 15 anys en 
el mercat (63,16%). Només el 10,53% de les empreses fa menys de 5 anys que operen en el mercat 
i no hi ha cap emprenedor/a entre les empreses que han respost.



RESULTATS. Dades estadístiques

Número de treballadors/es
Entre 1 i 2 treballadors/es 78,95%
Entre 3 i 9 treballadors/es 10,53%
Entre 10 i 15 treballadors/es 5,26%
Entre 16 i 50 treballadors/es 0,00%
Entre 51 i 250 treballadors/es 5,26%
Més de 250 treballadors/es 0,00%

Respostes

Predominen les empreses amb 1 o 2 treballadors/es (78%) i, com a màxim, 15 
treballadors/es (15,79) i un 5,26 restant té entre 51 i 250 treballadors/es.



RESULTATS. Dades estadístiques

El 54% de les empreses formula plans estratègics operatius per les àrees de producció, comercial i 
comunicació. El 18% no té actualitzat el pla estratègic corporatiu. 

Plans estratègics formulats per l'empresa

El pla estratègic corporatiu (missió, visió i valors) actualitzat pels propers 3 anys54,55% 45,45%
Un pla estratègic corporatiu que no està actualitzat 81,82% 18,18%
Un pla operatiu o funcional anual per a l'àrea de producció actualitzat 45,45% 54,55%
Un pla operatiu o funcional anual per a l'àrea comercial actualitzat 45,45% 54,55%
Un pla operatiu o funcional anual per a l'àrea de comunicació actualitzat45,45% 54,55%
Un pla operatiu o funcional anual per a altres àrees diferents a les anteriors54,55% 45,45%

NO SI



RESULTATS. Dades estadístiques

Proposta de valor aportat al mercat

Molt en 
desacord/En 
desacord

D'acord/Total-
ment d'acord

Aportem solucions integrals o conjunts integrats de productes i serveis 9,09% 9,09% 45,45% 36,36% 18% 82%
Som capaços de generar experiències a la clientela 0,00% 18,18% 45,45% 36,36% 18% 82%
Incorporem serveis complementaris 0,00% 18,18% 63,64% 18,18% 18% 82%
Incorporem disseny al producte o servei 0,00% 18,18% 72,73% 9,09% 18% 82%
Incorporem informació i coneixement al producte i servei 0,00% 9,09% 63,64% 27,27% 9% 91%
Apostem per la sostenibilitat 0,00% 18,18% 72,73% 9,09% 18% 82%
Utilitzem productes i serveis de proximitat 9,09% 9,09% 63,64% 18,18% 18% 82%
La qualitat de la matèria primera 9,09% 0,00% 54,55% 36,36% 9% 91%
Relació qualitat-preu òptima 9,09% 0,00% 45,45% 45,45% 9% 91%
Cobrim nínxols de mercat no coberts 9,09% 0,00% 63,64% 27,27% 9% 91%
Integrem canals (p. ex. distribució física i on-line) 18,18% 18,18% 45,45% 18,18% 36% 64%
Aprofitem discontinuïtats en el mercat (buits que deixen els competidors) 9,09% 45,45% 36,36% 9,09% 55% 45%
Aprofitem les xarxes socials 0,00% 36,36% 36,36% 27,27% 36% 64%
Construïm des del baix cost 18,18% 45,45% 36,36% 0,00% 64% 36%
Les tecnologies que utilitzem 0,00% 27,27% 54,55% 18,18% 27% 73%
Obtenim rendiment del que s'ofereix de forma gratuïta 0,00% 45,45% 36,36% 18,18% 45% 55%
Oferim atenció personalitzada 0,00% 9,09% 45,45% 45,45% 9% 91%
Oferim seguretat per a la salud (compliment de les mesures ocasionades per la COVID19) 0,00% 18,18% 45,45% 36,36% 18% 82%
Oferim mesures per a realitzar una compra segura (pagament, lliurament, condicions, etc.) 9,09% 9,09% 45,45% 36,36% 18% 82%

Molt en 
desacord

En 
desacord

D'acord
Totalment 
d'acord



RESULTATS. Dades estadístiques

Menys del 50% de les empreses consideren que aprofiten discontinuïtats en el mercat (buits que deixen 
els competidors) (45%) i que construeixen des del baix cost (36%).

En general, les empreses consideren que aporten al mercat molts dels elements de valor 
contemplats. Més del 90% de les empreses consideren que aporten qualitat de la matèria primera, la relació 
qualitat-preu òptima, cobreixen nínxols de mercat no coberts, incorporen informació i coneixement al 
producte i servei i ofereixen atenció personalitzada.

Només el 55% obté rendiment del que s'ofereix de forma gratuïta i el 64% de les empreses 
aprofiten les xarxes socials o integren canals (p. ex. distribució física i on-line).

Entre el 70 i el 82% aporta altres elements de valor com: solucions integrals o conjunts integrats de 
productes i serveis, són capaços de generar experiències a la clientela, incorporen serveis complementaris, 
incorporen disseny al producte o servei, aposten per la sostenibilitat, utilitzen productes i serveis de 
proximitat, incorporen tecnologies, ofereixen seguretat per a la salut (compleixen les mesures ocasionades 
per la COVID19) i ofereixen mesures per a realitzar una compra segura (pagament, lliurament, condicions, 
etc.)



RESULTATS. Dades estadístiques

En general, les empreses venen a nivell local, principalment al seu municipi 
quasi sempre o sempre (87%). En alguna ocasió, havien venut a altres municipis 
de la comarca i a altres comarques de la província (60%). 

Entre el 45 i el 53% de les empreses han venut alguna vegada fora de la comarca, 
a nivell Estatal i a l’estranger. Però entre el 20 i el 33% de les empreses no han 
venut mai fora de la comarca.

Procedència de la clientela abans de la COVID19
Mai/Alguna 
vegada

Quasi 
sempre/Sem
pre

Del municipi on està ubicada l'empresa 6,67% 6,67% 40,00% 46,67% 13% 87%
Altres municipis de la comarca 13,33% 60,00% 6,67% 20,00% 73% 27%
Altres comarques de la província de Tarragona 13,33% 60,00% 13,33% 13,33% 73% 27%
Altres províncies de Catalunya 33,33% 46,67% 13,33% 6,67% 80% 20%
Altres comunitats autònomes fora de Catalunya 20,00% 66,67% 6,67% 6,67% 87% 13%
Altres països de fora de l'Estat Espanyol 26,67% 53,33% 13,33% 6,67% 80% 20%
Països cap a on s'exporta (especificar):

Mai Algunes 
vegades

Quasi 
sempre Sempre



RESULTATS. Dades estadístiques

En els propers 3 anys, les empreses esperen augmentar l’activitat de comercialització a 
nivell comarcal i a nivell de la resta de Catalunya i Espanya, en detriment de la 
comercialització municipal. descens del 7% de les empreses que ho feien quasi sempre a nivell 
municipal).

Hi ha un augment del 7% d’empreses que passen de comercialitzar algunes vegades a quasi 
sempre a nivell d’altres comunitats autònomes fora de Catalunya. 

Es mantenen amb les mateixes proporcions les empreses que comercialitzen a altres països de 
l’Estat Espanyol. 

Procedència de la clientela els propers 3 anys
Mai/Alguna 
vegada

Quasi 
sempre/Sem
pre

Del municipi on està ubicada l'empresa 6,67% 13,33% 33,33% 46,67% 20% 80%
Altres municipis de la comarca 0,00% 46,67% 46,67% 6,67% 47% 53%
Altres comarques de la província de Tarragona 6,67% 60,00% 26,67% 6,67% 67% 33%
Altres províncies de Catalunya 6,67% 66,67% 20,00% 6,67% 73% 27%
Altres comunitats autònomes fora de Catalunya 20,00% 60,00% 13,33% 6,67% 80% 20%
Altres països de fora de l'Estat Espanyol 26,67% 53,33% 13,33% 6,67% 80% 20%
Països cap a on s'exporta (especificar):

Mai
Algunes 
vegades

Quasi 
sempre

Sempre



RESULTATS. Dades estadístiques

Principals canvis durant el període 2019-2020 (COVID19)
Mai/Alguna 
vegada

Quasi 
sempre/Sem
pre

S'han creat nous productes i/o serveis innovadors 20,00% 20,00% 53,33% 6,67% 40% 60%
S'han eliminat productes i serveis de la cartera actual 33,33% 26,67% 33,33% 6,67% 60% 40%
S'han substiuït productes i serveis per d'altres 20,00% 33,33% 40,00% 6,67% 53% 47%
S'han introduït nous productes i serveis que l'empresa no comercialitzava 26,67% 26,67% 33,33% 13,33% 53% 47%
S'ha incorporat el teletreball com a mesura estable en el temps 46,67% 26,67% 20,00% 6,67% 73% 27%
S'ha incorporat o intensificat el comerç on-line 33,33% 13,33% 33,33% 20,00% 47% 53%
S'ha intensificat l'ús de les eines de comunicació 3.0 (tweeter, Linkedin, Instagram, etc.) 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 40% 60%
S'ha revisat la proposta de valor que aportada al mercat? 33,33% 13,33% 46,67% 6,67% 47% 53%
S'ha cooperat amb altres empreses i professionals 26,67% 20,00% 46,67% 6,67% 47% 53%
S'han incorporat les tecnologies en diferents àmbits operatius 26,67% 13,33% 53,33% 6,67% 40% 60%
S'han realitzat accions de formació a l'equip 13,33% 0,00% 73,33% 13,33% 13% 87%
S'ha comptat amb assessorament extern per millorar diferents àmbits de l'empresa 20,00% 13,33% 53,33% 13,33% 33% 67%
S'ha ampliat l'abast geogràfic de la clientela a nivell local, autonòmic i/o estatal 26,67% 26,67% 40,00% 6,67% 53% 47%
S'ha ampliat l'abast geogràfic de la clientela a nivell internacional 40,00% 13,33% 40,00% 6,67% 53% 47%
S'ha redefinit el client/a potencial, incorporant nous segments de mercat o substituint-los 26,67% 33,33% 33,33% 6,67% 60% 40%
S'ha sol·licitat suport extern al sector públic (ajudes, etc.) 40,00% 20,00% 26,67% 13,33% 60% 40%

Mai
Algunes 
vegades

Quasi 
sempre

Sempre

Com a conseqüència de la COVID19, principalment, s'han realitzat accions 
de formació a l'equip (87%).  També s'ha comptat amb assessorament extern 
per millorar diferents àmbits de l'empresa (67%) i han creat nous productes i/o 
serveis innovadors (60%)



RESULTATS. Dades estadístiques

El 40% també ha substituït productes i serveis per d'altres, el 47% han 
ampliat l'abast geogràfic de la clientela a nivell local, autonòmic i/o estatal i s'ha 
ampliat l'abast geogràfic de la clientela a nivell internacional (48%).

Entorn el 50% de les empreses també han incorporat o intensificat el 
comerç on-line (53%). Han revisat la proposta de valor que aportada al mercat  
(53%) i han cooperat amb altres empreses i professionals 53%.

El 46% no ha incorporat gens el teletreball i el 40% no ha sol·licitat suport 
extern al sector públic (ajudes, etc.). Un 33% no ha revisat la proposta de valor 
que aportada al mercat ni ha incorporat o intensificat el comerç on-line



RESULTATS. Dades estadístiques

En general, a les empreses no els hi afecta cap dels factors contemplats de 
forma regular. A la majoria de les barreres afecten algunes vegades entre el 26% 
i el 67% de les empreses. 

Principals barreres externes que afecten al negoci
Mai/Alguna 
vegada

Quasi 
sempre/Sem
pre

La dificultat d'accés al finançament extern 46,67% 40,00% 13,33% 0,00% 87% 13%
La competència del mateix municipi 13,33% 66,67% 13,33% 6,67% 80% 20%
La competència de la comarca 13,33% 66,67% 20,00% 0,00% 80% 20%
La competència de la resta de l'Estat Espanyol 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 100% 0%
La competència internacional 66,67% 26,67% 6,67% 0,00% 93% 7%
La manca o mala  xarxa de telecomunicacions 40,00% 46,67% 6,67% 6,67% 87% 13%
La manca d'infraestuctura de vies de comunicació i transports o altres barres d'accés a l'establiment 66,67% 26,67% 0,00% 6,67% 93% 7%
La disminució de la capacitat de compra de la clientela 13,33% 53,33% 20,00% 13,33% 67% 33%
Els canvis en les tendències i els hàbits del/de la consumidor/a 26,67% 46,67% 13,33% 13,33% 73% 27%
La manca de suport públic o polítiques restrictives (impostos, permisos, etc.) 26,67% 53,33% 13,33% 6,67% 80% 20%
El ritme del canvi tecnològic pel que fa als processos de fabricació o servucció, logística, gestió, etc. 46,67% 40,00% 6,67% 6,67% 87% 13%
El ritme del anvi tecnològic pel que fa al teletreball 60,00% 26,67% 6,67% 6,67% 87% 13%
El ritme del canvi tecnológic pel que fa a la comercialització i distribució (e-commerce, B2B, etc.) 46,67% 26,67% 20,00% 6,67% 73% 27%
El ritme del canvi tecnológic pel que fa a la comunicació (xarxes socials, etc.) 33,33% 46,67% 13,33% 6,67% 80% 20%
L'estructura de costos del sector 26,67% 46,67% 20,00% 6,67% 73% 27%
Les dificultats de trobar els recursos que es necessiten (matèries I, serveis, informació, etc.) 26,67% 53,33% 13,33% 6,67% 80% 20%
Les dificultats de captar i fidelitzar el talent 13,33% 53,33% 26,67% 6,67% 67% 33%
Les restriccions de seguretat originades per la COVID19 26,67% 40,00% 26,67% 6,67% 67% 33%

Mai
Algunes 

vegades

Quasi 

sempre
Sempre



RESULTATS. Dades estadístiques

Les principals barreres externes que afecten al negoci amb més assiduïtat són 
Les restriccions de seguretat originades per la COVID19 (33%), les dificultats de 
captar i fidelitzar el talent (33%), la disminució de la capacitat de compra de la 
clientela (33%).

En general, al 93% no els hi suposa una dificultat (mai o alguna vegada) la 
infraestructura de vies de comunicació i transports o altres barres d'accés 
a l'establiment i la competència internacional. Al 66% no els hi afecta el ritme 
del canvi tecnològic pel que fa al teletreball

Tot i que el 44,44% de les empreses operen al municipi i un 61,11% espera 
fer-ho els propers 3 anys al municipi, només el 16% considera que la competència 
del municipi és una barrera quasi sempre o sempre i el 47% considera que mai li 
suposa una barrera.



RESULTATS. Dades estadístiques

La majoria de les empreses creuen que han d’ampliar el mercat a nivell local, comarcal i provincial 
(91%) i millorar la cooperació amb altres empreses i organitzacions. (91%).  

També hi ha un elevat consens que vol millorar la recerca, el desenvolupament i la innovació 
(82%), la captació i fidelització de treballadors/es competents i les tecnologies de la informació i 
la comunicació (73% respectivament).

La majoria de les empreses també volen internacionalitzar-se (55%) però el 45% està a l’altre 
extrem, no està gens d’acord en fer-ho.

Factors de competitivitat a millorar els propers 3 anys
Molt 
desacord/En 
desacord

D'acord/Molt 
d'acord

Ampliar el nostre mercat a nivell local, comarcal o provincial 9,09% 0,00% 54,55% 36,36% 9% 91%
Ampliar el mercat de persones procedents de fora de la provincia. 9,09% 45,45% 27,27% 18,18% 55% 45%
Ampliar el mercat a nivell  internacional 45,45% 0,00% 36,36% 18,18% 45% 55%
La cooperació amb altres empreses i organitzacions 9,09% 0,00% 90,91% 0,00% 9% 91%
La recerca, el desenvolupament i la innovació 0,00% 18,18% 72,73% 9,09% 18% 82%
La capatació i fidelització de treballadors/es competents 0,00% 27,27% 45,45% 27,27% 27% 73%
Les tecnologies de la informació i la comunicació 0,00% 27,27% 54,55% 18,18% 27% 73%

Totalment 
en 

desacord

En 
desacord D'acord Molt 

d'acord



RESULTATS. Dades estadístiques

En general, menys del 47% de les empreses han innovat quasi sempre o 
sempre en la majoria dels àmbits contemplats. On s’ha innovat menys és en les 
activitats en el model de direcció i gestió (20%) i en en l’àrea de comunicació i 
publicitat (20%). 

Entre el 47 i el 67% de les empreses han innovat puntualment en totes les 
àrees contemplades i el 54% de les empreses consideren que la competència no els 
ha copiat mai.

Principals innovacions dels darrers 10 anys
Mai/Alguna 
vegada

Quasi 
sempre/Sem
pre

S'han creat productes o serveis innovadors 6,67% 46,67% 40,00% 6,67% 53% 47%
S'han incorporat elements innovadors en els productes o serveis existents 13,33% 46,67% 26,67% 13,33% 60% 40%
S'han incorporat novetats en els processos de producció (dels productes o serveis) 13,33% 46,67% 26,67% 13,33% 60% 40%
S'ha innovat en les activitats d'aprovisonament, logística o magatzem 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 67% 33%
S'ha innovat en l’àrea de comunicació i publicitat 13,33% 66,67% 20,00% 0,00% 80% 20%
S'ha innovat en la comercialització i atenció a la clientela 13,33% 46,67% 40,00% 0,00% 60% 40%
S'ha innovat en la manera de gestionar l’equip humà 20,00% 53,33% 20,00% 6,67% 73% 27%
S'ha innovat en el model de direcció i gestió 26,67% 53,33% 13,33% 6,67% 80% 20%
Les altres empreses del sector han intentat copiar les innovacions de l’empresa 53,33% 46,67% 0,00% 0,00% 100% 0%
S'ha innovat en l'àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació 13,33% 46,67% 33,33% 6,67% 60% 40%

Mai Algunes 
vegades

Quasi 
sempre Sempre



RESULTATS. Dades estadístiques

La tecnologia més utilitzada és són les Eines de comunicació 2.0 (p.ex. Twitter, Instagram, 
Facebook, Linkedin, etc.). Seguidament trobem els Software de gestió administrativa (p.ex. 
factures, nòmines, etc.) (72%). La resta de tecnologia és present en menys del 50% de les empreses.

Menys de la meitat de les empreses tenen web corporatiu, Softwares de gestió amb proveïdors i altres 
sistemes de gestió de la informació (45%).

Una minoria disposen de comerç electrònic (28%) i Softwares de gestió (equip humà, logístic, etc.) 
(entre el 27% i el 36%). 

Tecnologia disponible de les empreses

Web corporatiu 54,55% 45,45%
Eines de comunicació 2.0 (p.ex. Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin, etc.) 18,18% 81,82%
Comerç electrònic (venda a través del Web) 72,73% 27,27%
Software de gestió de comandes amb els proveïdors 54,55% 45,45%
Software de gestió administrativa (p.ex. factures, nòmines, etc.) 27,27% 72,73%
Software de gestió de l'equip humà 72,73% 27,27%
Software de gestió de la clientela (CRM) 63,64% 36,36%
Maquinària i eines tecnològiques de producció 63,64% 36,36%
Maquinària i eines tecnològiques de logística 72,73% 27,27%
Sistema informàtic integral (ERP) 81,82% 18,18%
Altres sistemes de gestió de la informació i el coneixement 54,55% 45,45%

NO SI

Tecnologia disponible de les empreses NO SI

Web corporatiu 54,55% 45,45%

Eines de comunicació 2.0 (p.ex. Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin, etc.) 18,18% 81,82%

Comerç electrònic (venda a través del Web) 72,73% 27,27%

Software de gestió de comandes amb els proveïdors 54,55% 45,45%

Software de gestió administrativa (p.ex. factures, nòmines, etc.) 27,27% 72,73%

Software de gestió de l'equip humà 72,73% 27,27%

Software de gestió de la clientela (CRM) 63,64% 36,36%

Maquinària i eines tecnològiques de producció 63,64% 36,36%

Maquinària i eines tecnològiques de logística 72,73% 27,27%

Sistema informàtic integral (ERP) 81,82% 18,18%

Altres sistemes de gestió de la informació i el coneixement 54,55% 45,45%



RESULTATS. Dades estadístiques

Entre el 50% i el 65% també volen millorar l'Anglès (64%) i els coneixements i ús de programes 
d'ofimàtica (excel, word, etc.)

La majoria de les empreses no necessiten millorar altres llengües estrangeres requerides pel lloc de 
feina (45%), navegar per Internet (45%) i el català (27%). En últim lloc hi ha el castellà (9%).

En general, de manera prioritària volen millorar els coneixements i ús de programes informàtics 
específics pel lloc de treball (82%), els coneixements tècnics (conceptes i tècniques) del lloc de 
feina (73%) i les eines de comunicació 3.0 (73%).

Competències a milorar de l'equip els propers 3 anys
Molt en 
desacord/En 
desacord

D'acord/Total-
ment d'acord

Coneixements tècnics (conceptes i tècniques) del lloc de feina 0,00% 27,27% 63,64% 9,09% 27% 73%
Parlar, escriure i entendre el català 36,36% 36,36% 27,27% 0,00% 73% 27%
Parlar, escriure i entendre el castellà 63,64% 27,27% 9,09% 0,00% 91% 9%
Parlar, escriure i entendre l'Anglès 9,09% 27,27% 45,45% 18,18% 36% 64%
Parlar, escriure i entendre altres llengües estrangeres requerides pel lloc de feina 36,36% 18,18% 27,27% 18,18% 55% 45%
Coneixement i ús de programes d'ofimàtica (excel, word, etc.) 36,36% 9,09% 36,36% 18,18% 45% 55%
Saber navegar per Internet 45,45% 9,09% 18,18% 27,27% 55% 45%
Eines de comunicació 2.0 9,09% 18,18% 54,55% 18,18% 27% 73%
Coneixement i ús de programes informàtics específics pel lloc de treball 18,18% 0,00% 54,55% 27,27% 18% 82%

Molt en 
desacord

En 
desacord

D'acord
Totalment 
d'acord



RESULTATS. Dades estadístiques

Les competències transversals prioritàries a millorar són la comunicació i la relació interpersonal 
(45%), el lideratge i comunicació (36%) i la visió estratègica i pensament analític , la disposició a 
l’aprenentatge i el treball en equip (27%).

Les competències transversals que queden en les posicions següents és la creativitat i innovació 
(45%) i el treball en equip (27%).

Les competències transversals que queden en les darreres posicions són la creativitat, la 
iniciativa-autonomia i la gestió de l'estrès i les emocions.

Competències transversals a millorar de l'equip
De 1ª a  3ª 
posició

De 4ª a  6ª 
posició

De 7ª a 9ª 
posició

No 
aplicable

Disposició a l'aprenentatge i autoneixement 27% 27% 0% 45,45%

Visió estratègica i pensament analític 27% 9% 0% 63,64%

Comunicació i relació interpersonal 45% 0% 9% 45,45%

Treball en equip 27% 27% 0% 45,45%

Lideratge i negociació 36% 18% 0% 45,45%

Responsabilitat i adaptabilitat 27% 18% 9% 45,45%

Creativitat i innovació 18% 45% 9% 27,27%

Iniciativa-autonomia 9% 0% 27% 63,64%

Gestió de l'estrés i de les emocions 0% 0% 27% 72,73%



RESULTATS. Dades estadístiques

En general, les empreses no sol·liciten suport (pagant o gratuït) extern de manera 
assídua (quasi sempre o sempre). El servei que sol·liciten amb més assiduïtat és formació per a 
millorar els coneixements tècnics de l'equip (47%). La resta de tipus de suports les reben de 
manera regular el 34% com a màxim de les empreses. El 20% de les empreses sol·liciten sempre 
formació per a millorar les competències digitals de l'equip.

Principals serveis externs rebuts en els darrers 10 anys
Mai/Alguna 
vegada

Quasi 
sempre/Sem
pre

Formació per a millorar els coneixements tècnics de l'equip 6,67% 46,67% 33,33% 13,33% 53% 47%
Formació per a millorar les habilitats i aptituds de l'equip 20,00% 46,67% 26,67% 6,67% 67% 33%
Formació per a millorar les competències digitals de l'equip 13,33% 53,33% 13,33% 20,00% 67% 33%
Formació per a millorar les competències lingüístiques de l'equip 60,00% 26,67% 13,33% 0,00% 87% 13%
Assessorament en diferents temes de direcció i gestió empresarials 33,33% 53,33% 13,33% 0,00% 87% 13%
Formació dual (formació i pràctiques a l'empresa simultàneament) 46,67% 46,67% 6,67% 0,00% 93% 7%
Accés o contacte amb candidats/ates per cobrir un lloc de treball 60,00% 33,33% 6,67% 0,00% 93% 7%
Suport en la definició de perfils professionals i la descripció de l'oferta de feina 66,67% 26,67% 6,67% 0,00% 93% 7%
Suport en la selecció de candidats/ates 73,33% 26,67% 0,00% 0,00% 100% 0%
Trobades amb empreses i professionals del territori 20,00% 46,67% 26,67% 6,67% 67% 33%
Activitats, jornades, etc. tècniques de temes d'interès 13,33% 53,33% 33,33% 0,00% 67% 33%
Assistència o oragniztació de Fires sectorials 26,67% 46,67% 20,00% 6,67% 73% 27%
Accions de mentoring, coaching, etc. 60,00% 26,67% 13,33% 0,00% 87% 13%

Mai Algunes 
vegades

Quasi 
sempre Sempre



RESULTATS. Dades estadístiques

Puntualment, reben assessorament extern en diferents  temes com competències digitals 
(53%), assessorament en direcció i gestió empresarials  (53%), Activitats, jornades, etc. tècniques 
de temes d'interès (53%), formació per a millorar les habilitats i aptituds de l'equip (47%), Formació 
dual (formació i pràctiques a l’empresa simultàniament) (47%), trobades amb empreses i 
professionals del territori (47%) i Assistència o organització de Fires sectorials (47%).

Entre els serveis externs menys sol·licitats hi ha la formació per a millorar les competències 
lingüístiques de l'equip i tot allò referent a la gestió de l’equip humà (suport per captar 
candidats/ates, definició de perfils professionals i selecció. Tampoc s’utilitzen els serveis de 
mentoring, coaching, etc. En tots aquests serveis el 60% de les empreses no els ha demanat mai.



RESULTATS. Dades estadístiques

El 47% de les empreses que han rebut algun tipus de suport extern per part 
d’entitat pública consideren que ha estat satisfactori i el 40% insatisfactori.

El 60 % de les empreses que han rebut algun tipus de suport extern per part 
d’entitat privada consideren que ha estat satisfactori, el 13% molt satisfactori i el 

7% totalment satisfactori. Només el 6% ho ha trobat insatisfactori.



RESULTATS. Dades estadístiques

Pels propers 3 anys, més del 50% de les empreses continuaran sense sol·licitar cap dels 
serveis de forma assídua (sempre o quasi sempre). Tanmateix hi ha un increment de 
demanda de suport en pràcticament en tots els tipus de serveis menys en les competències 
tècniques que segueix amb el mateix 47% i les accions de coaching i mentoring amb un 13%.

Principals serveis externs previstos en els propers 3 anys
Mai/Alguna 
vegada

Quasi 
sempre/Sem
pre

Formació per millorar els coneixements tècnics de l'equip 13,33% 40,00% 40,00% 6,67% 53% 47%
Formació per millorar les habilitats i aptituds de l'equip 20,00% 53,33% 26,67% 0,00% 73% 27%
Formació per millorar les competències digitals de l'equip 6,67% 46,67% 40,00% 6,67% 53% 47%
Formació per millorar les competències lingüístiques de l'equip 33,33% 40,00% 26,67% 0,00% 73% 27%
Assessorament en diferents temes de direcció i gestió empresarials 26,67% 46,67% 26,67% 0,00% 73% 27%
Formació dual (formació i pràctiques a l'empresa simultàneament) 40,00% 46,67% 6,67% 6,67% 87% 13%
Accés o contacte amb candidats/ates per cobrir un lloc de treball 46,67% 33,33% 13,33% 6,67% 80% 20%
Suport en la definició de perfils professionals i la descripció de l'oferta de feina 40,00% 46,67% 13,33% 0,00% 87% 13%
Suport en la selecció de candidats/ates 60,00% 26,67% 13,33% 0,00% 87% 13%
Trobades amb empreses i professionals del territori 6,67% 53,33% 20,00% 20,00% 60% 40%
Activitats, jornades, etc. tècniques de temes d'interès 0,00% 53,33% 33,33% 13,33% 53% 47%
Fires sectorials 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 60% 40%
Accions de mentoring, coaching, etc. 53,33% 33,33% 6,67% 6,67% 87% 13%

Mai Algunes 
vegades

Quasi 
sempre Sempre

Els serveis que incrementen més, en un 13%, és el suport en l’accés a candidats/ates, 
selecció, activitats, jornades, etc. tècniques de temes d'interès i fires sectorials, formació en 
competències digitals, competències lingüístiques, assessorament en diferents temes de direcció i 
gestió empresarials



RESULTATS. Dades estadístiques

En general, les empreses que sol·liciten serveis ho fan, principalment, a una empresa 
privada o a un/a professional extern (27%) o a a les pròpies empreses proveïdores, 
clientes, representades, etc. (27%).

Entre el 40 o 47% de les empreses sol·liciten serveis, puntualment, a altres entitats 
públiques (Consells Comarcals, Ajuntaments, Diputacions, etc.), a altres institucions privades 
(p.ex. associacions, clústers, gremis, cambres de comerç, etc.) i a centres de formació públics o 
privats (instituts, formació professional, acadèmies, universitats, escoles de negocis, etc.).

Entitats a les que se'ls sol·licita els serveis externs
Mai/Alguna 
vegada

Quasi 
sempre/Sem
pre

D'una empresa privada o d'un/a professional extern 33,33% 40,00% 13,33% 13,33% 73% 27%
A l'Associació d'Empreses i Comerços de Mont-roig 60,00% 26,67% 13,33% 0,00% 87% 13%
Altres entitats públiques (Consells Comarcals, Ajuntaments, Diputacions, etc.) 40,00% 46,67% 13,33% 0,00% 87% 13%
A altres institucions privades (p.ex. associacions, clústers, gremis, cambres de comerç, etc.) 33,33% 46,67% 6,67% 13,33% 80% 20%
A centres de formació públics o privats (instituts, formació professional, acadèmies, 
universitats, escoles de negocis, etc.) 46,67% 40,00% 13,33% 0,00% 87% 13%
A les pròpies empreses proveïdores, clientes, representades, etc. 26,67% 46,67% 20,00% 6,67% 73% 27%
A persones de l'equip intern de l'empresa 60,00% 26,67% 13,33% 0,00% 87% 13%

Mai Algunes 
vegades

Quasi 
sempre Sempre

El 60% de les empreses no ha sol·licitat mai suport a l’Associació de Comerços i 
Empreses de Mont-roig ni a les persones de l’equip intern.



RESULTATS. Dades estadístiques

En general, les empreses no cooperen de forma regular. El 46% coopera regularment amb altres 
empreses del sector al qual pertany l'empresa i el 33% amb entitats que representen els interessos de les 
empreses del sector al qual pertany l'empresa

En general, les empreses amb qui cooperen alguna vegada és amb professionals experts en temes 
relacionats amb l’activitat (80%) i amb l’AEC i amb altres entitats públiques (Consells Comarcals, 
Ajuntaments, Diputacions, etc.) un 40% respectivament.

Més del 60% de les empreses no ha cooperat mai amb centres educatius ni amb Entitats que 
representen els interessos generals de les empreses (Cambres de comerç, Patronals, Associacions 
d'empresaris/es, etc.) ni amb altres empreses d'altres sectors (hostaleria i restauració, comerç...)

Aliances amb altres entitats en els darrers 10 anys
Mai/Alguna 
vegada

Quasi 
sempre/Sem
pre

Entitats que representen els interessos generals de les empreses (Cambres de comerç, 
Patronals, Associacions d'empresaris/es, etc.) 73,33% 6,67% 6,67% 13,33% 80% 20%
Entitats que representen els interessos de les empreses del sector al qual pertany l'empresa 40,00% 26,67% 13,33% 20,00% 67% 33%
Centres Educatius 60,00% 33,33% 6,67% 0,00% 93% 7%
Associació d'Empreses i Comerços de Mont-roig 46,67% 40,00% 6,67% 6,67% 87% 13%
Altres entitats públiques (Consells Comarcals, Ajuntaments, Diputacions, etc.) 46,67% 40,00% 13,33% 0,00% 87% 13%
Altres empreses del sector al qual pertany l'empresa 13,33% 40,00% 40,00% 6,67% 53% 47%
Altres empreses d'altres sectors (hostaleria i restauració, comerç, et.) 73,33% 20,00% 0,00% 6,67% 93% 7%
Amb proveïdors 26,67% 46,67% 20,00% 6,67% 73% 27%
Professionals experts en temes relacionats amb l’activitat 13,33% 80,00% 6,67% 0,00% 93% 7%
Amb la clientela 33,33% 53,33% 13,33% 0,00% 87% 13%

Mai Algunes 
vegades

Quasi 
sempre Sempre



RESULTATS. Dades estadístiques

El 90% de les empreses amb aliances han obtingut informació i coneixement i rebre serveis 
interessants (formació, assessorament, etc.) gràcies a les aliances. També han aconseguit participar 
en associacions i grups per defensar els interessos de l'empresa (82%).

En general, més del 50% de les empreses que han creat aliances amb altres empreses i entitats 
han aconseguit gairebé tots els beneficis contemplats. El 27% de les empreses desconeixen els 
beneficis que els hi poden aportar les aliances.

Beneficis aportats de les aliances

Molt en 
desacord/En 
desacord

D'acord/Total-
ment d'acord

No aplicable

Informació i coneixement 0,00% 9,09% 54,55% 36,36% 9,09% 90,91% 0,00%

Obrir nous mercats o arribar a més clientela 9,09% 9,09% 36,36% 36,36% 18,18% 72,72% 9,09%

Visibilitat en el mercat 0,00% 18,18% 63,64% 9,09% 18,18% 72,73% 9,09%

Compartir recursos (p.ex. compres conjuntes, canals de comunicació, etc.) 9,09% 27,27% 36,36% 18,18% 36,36% 54,54% 9,09%

Innovar 0,00% 18,18% 27,27% 36,36% 18,18% 63,63% 18,18%

Fabricar productes o dissenyar serveis de forma conjunta 18,18% 18,18% 36,36% 9,09% 36,36% 45,45% 18,18%

Desenvolupar projectes i accions conjuntes 0,00% 27,27% 54,55% 18,18% 27,27% 72,73% 0,00%

Compartir tecnologia o desenvolupar-ne de nova 9,09% 27,27% 9,09% 36,36% 36,36% 45,45% 18,18%

Rebre serveis interessants (formació, assessorament, etc.) 0,00% 9,09% 45,45% 45,45% 9,09% 90,90% 0,00%

Participar en associacions i grups per defensar els interessos de l'empresa 9,09% 9,09% 54,55% 27,27% 18% 82% 0,00%

Desconeixem els beneficis que ens han aportat 27,27% 18,18% 18,18% 9,09% 45% 27% 27,27%

Molt en 
desacord

En 
desacord

D'acord
Totalment 
d'acord

Els beneficis menys assolits són fabricar productes o dissenyar serveis de forma conjunta i compartir 
tecnologia o desenvolupar-ne de nova (45% respectivament).  



RESULTATS. Dades estadístiques

En general, fins que va arribar la COVID19 el 91% de les empreses havien incrementat les vendes 
als clients fidels, el 82% havien incrementat el número de clients i els ingressos d’explotació.

En quant els costos, més del 50% de les empreses havien aconseguit reduir els costos fixes (55%) i els 
indirectes o variables (64%) i el 36% havien incrementat els costos laborals. 

El 45% de les empreses havien mantingut els preus durant els 10 anys precedents a la COVID19 i un 
36% els havien augmentat i un 18% reduït. Aquesta dada confirma que la majoria d’empreses segueixen una 
estratègia de diferenciació i no competeixen per preus.

Objectius assolits en els 10 anys precedents a la COVID19
Molt en 
desacord/En 
desacord

D'acord/Total-
ment d'acord

Incrementar les unitats venudes totals 18,18% 18,18% 63,64% 0,00% 36% 64%
Incrementar els ingressos d'explotació 18,18% 0,00% 72,73% 9,09% 18% 82%
Reduir els costos fixes o indirectes 18,18% 27,27% 45,45% 9,09% 45% 55%
Reduir els costos variables o directes 18,18% 18,18% 54,55% 9,09% 36% 64%
Incrementar el número de clients 9,09% 9,09% 45,45% 36,36% 18% 82%
Incrementar les vendes als clients actuals (fidels) 9,09% 0,00% 54,55% 36,36% 9% 91%
Incrementar els preus 9,09% 54,55% 36,36% 0,00% 64% 36%
Reduir els preus 27,27% 54,55% 9,09% 9,09% 82% 18%
Reduir els costos salarials 27,27% 36,36% 36,36% 0,00% 64% 36%
Incrementar els costos salarials 18,18% 54,55% 27,27% 0,00% 73% 27%

Molt en 
desacord

En 
desacord D'acord Totalment 

d'acord



RESULTATS. Dades estadístiques

En general, més del 65% de les empreses han incrementat els resultats durant la COVID19 tot i 
que en menor nivell dels increments del període anterior. Només l’increment de les unitats venudes, 
que s’ha mantingut amb el 64% de les empreses.

Resultats assolits durant el 2019-2020 (COVID19)
Molt 
desacord/En 
desacord

D'acord/Molt 
d'acord

Incrementar les unitats venudes totals 27,27% 9,09% 54,55% 9,09% 36% 64%
Incrementar els ingressos d'explotació 36,36% 9,09% 54,55% 0,00% 45% 55%
Reduir els costos fixes o indirectes 27,27% 36,36% 27,27% 9,09% 64% 36%
Reduir els costos variables o directes 27,27% 36,36% 27,27% 9,09% 64% 36%
Incrementar el número de clients 27,27% 18,18% 36,36% 18,18% 45% 55%
Incrementar les vendes als clients actuals (fidels) 27,27% 9,09% 45,45% 18,18% 36% 64%
Incrementar els preus 27,27% 54,55% 18,18% 0,00% 82% 18%
Reduir els preus 27,27% 54,55% 18,18% 0,00% 82% 18%
Reduir els costos salarials 18,18% 36,36% 45,45% 0,00% 55% 45%
Incrementar els costos salarials 18,18% 45,45% 36,36% 0,00% 64% 36%

Molt en 
desacord

En 
desacord D'acord Molt 

d'acord

Només el 18% ha incrementat els preus (respecte el 36% del període precedent) i un 10% més de les 
empreses ha reduït els costos salarials i un 9% més ha augmentat els costos salarials.

La COVID19 ha comportat un descens del 27% de les empreses que havien incrementat ingressos 
globals, el número de clients i les vendes del client, respecte els anys anteriors.



RESULTATS. Dades estadístiques

Totes les empreses esperen incrementar les unitats venudes total i les vendes als clients actuals 
(fidels) i el 91% preveu incrementar el número de clients. El 82% està d’acord en que incrementarà els 
ingressos d’explotació.

En quant als costos, la majoria preveuen un reducció dels costos variables o fixes (55%) i menys 
de la meitat dels fixes (45%) i només un 27% preveu reduir els costos salarials enfront del 73% 
que pensa que els incrementarà.

Objectius previstos pels propers 3 anys
Molt 
desacord/En 
desacord

D'acord/Molt 
d'acord

Incrementar les unitats venudes totals 0,00% 0,00% 72,73% 27,27% 0% 100%
Incrementar els ingressos d'explotació 9,09% 9,09% 63,64% 18,18% 18% 82%
Reduir els costos fixes o indirectes 18,18% 36,36% 45,45% 0,00% 55% 45%
Reduir els costos variables o directes 18,18% 27,27% 54,55% 0,00% 45% 55%
Incrementar el número de clients 0,00% 9,09% 45,45% 45,45% 9% 91%
Incrementar les vendes als clients actuals (fidels) 0,00% 0,00% 63,64% 36,36% 0% 100%
Incrementar els preus 0,00% 36,36% 63,64% 0,00% 36% 64%
Reduir els preus 54,55% 36,36% 9,09% 0,00% 91% 9%
Reduir els costos salarials 27,27% 45,45% 27,27% 0,00% 73% 27%
Incrementar els costos salarials 9,09% 18,18% 72,73% 0,00% 27% 73%

Molt en 
desacord

En 
desacord D'acord Molt 

d'acord

Totes les empreses esperen incrementar les unitats venudes total i les vendes als clients actuals 
(fidels) i el 91% preveu incrementar el número de clients. El 82% està d’acord en que incrementarà els 
ingressos d’explotació i el 64% esperen incrementar els preus (només el 9% pretén reduir-los).



RESULTATS. Dades estadístiques

En els darrers 10 anys, abans de la COVID 19, el 55% de les empreses havien augmentat els seus 
beneficis i el 18% els havien mantingut. Principalment, en un percentatge inferior al 25%. El 18% havien 
vist disminuir els beneficis, principalment, en un percentatge inferior al 25%.

En els propers 3 anys, 27% de les empreses esperen augmentar els beneficis en un 25% màxim i 
la majoria els espera mantenir (55%). El 9% espera que disminueixin com a màxim un 25% i no hi ha 
cap empresa que esperi que aquesta disminució sigui superior al 25%. Hi  ha un 9% de les empreses que 
preveuen augmentar els beneficis més del 50%.

Evolució dels resultats de les empreses
10 anys anteriors a la 

COVID19
Propers 3 anys Diferència

Manteniment dels beneficis 18,18% 54,55% 36,37%
Augment dels beneficis inferior al 25% 54,55% 27,27% -27,28%
Augment dels beneficis superior 50% 9,09% 9,09% 0,00%
Disminució dels beneficis inferior al 25% 18,18% 9,09% -9,09%
Disminució dels beneficis superior al 25% 0,00% 0,00% 0,00%



RESULTATS. Dades estadístiques

En general, durant els propers 3 anys les empreses preveuen mantenir el número de 
treballadors/es (72%). 

En els propers 3 anys, hi ha un 9% de les empreses que esperen reduir-la en menys del 25%, 
ampliar-la en menys del 25% i un altre 10% que espera augmentar-la entre el 25% i el 50%. 

Evolució de treballadors/es els propers 3 anys Respostes

Reducció, menor del 25% 9,09%
Reducció, entre el 25% i el 50% 0,00%
Reducció, de més del 50% 0,00%
Ampliació, menor del 25% 9,09%
Ampliació, entre el 25% i el 50% 9,09%
Ampliació, major del 50% 0,00%
Manteniment 72,73%



RESULTATS. Dades estadístiques

Pràcticament totes les empreses consideren que la principal amenaça és La manca de coneixement 
de les necessitats de les empreses per part del sector públic (91%). També hi ha un elevat número 
d’empreses que consideren que les diferents polítiques de l'Ajuntament sobre el teixit empresarial són una 
barrera (82%) i, en tercer lloc, la poca visibilitat externa dels elements de valor del territori (82%).

La major part de les empreses consideren que tots els factors contemplats representen una 
barrera pel desenvolupament econòmic i social de Mont-roig.

Barreres al desenvolupament econòmic i social
Molt 
desacord/En 
desacord

D'acord/Molt 
d'acord

La manca de recursos destinats a oferir serveis públics a la població 0,00% 45,45% 36,36% 18,18% 45% 55%
Que el sector públic sigui una barrera d'entrada a les empreses que poden oferir els 
mateixos serveis 0,00% 36,36% 45,45% 18,18% 36% 64%
La manca d'alineació i coordinació entre les estratègies dels diferents consistoris i entre 
els seus departaments. 0,00% 36,36% 45,45% 18,18% 36% 64%

L'impacte negatiu de les diferents polítiques de l'Ajuntament sobre el teixit empresarial 0,00% 18,18% 45,45% 36,36% 18% 82%
La manca de coneixement de les necessitats de les empreses per part del sector públic 0,00% 9,09% 63,64% 27,27% 9% 91%
La inestabilitat política 9,09% 27,27% 45,45% 18,18% 36% 64%
La manca de cooperació entre les empreses del territori 0,00% 27,27% 54,55% 18,18% 27% 73%
La manca de cooperació entre les empreses i el sector públic 0,00% 36,36% 54,55% 9,09% 36% 64%
La poca visibilitat externa dels elements de valor del territori 0,00% 18,18% 72,73% 9,09% 18% 82%
La manca d'oferta de serveis (comerç, hostaleria, etc.) 9,09% 27,27% 36,36% 27,27% 36% 64%
Altres (especifiqueu)

Molt en 
desacord

En 
desacord

D'acord
Molt 

d'acord



RESULTATS. Dades estadístiques

La resta de barreres estan representades de forma similar: La manca de cooperació entre les empreses 
del territori (73%); La manca d'oferta de serveis (comerç, hostaleria, etc.) (64%); La manca de cooperació 
entre les empreses i el sector públic (64%);  que el sector públic sigui una barrera d'entrada a les empreses 
que poden oferir els mateixos serveis (64%); La manca d'alineació i coordinació entre les estratègies dels 
diferents consistoris i entre els seus departaments (64%); la inestabilitat política (64%); 

El 55% de les empreses consideren que la manca de recursos destinats a oferir serveis públics a la 
població és un barrera.
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Conclusions: sessions de grup
S’han realitzat dues sessions amb un grup d’empresess i les reflexions que van sortir respectes als respectius 
negocis son:

• Necessitat d’arribar a nous segments de clientela, principalment, per garantir el 
relleu generacional de l’actual.

• Necessitat d’ampliar l’abast geogràfic del mercat per tal de competir amb 
empreses que estan fora de Mont-roig i estan atraient clientela local. 

• Necessitat d’innovar en diferents aspectes de l’empresa, no només en el 
producte o servei. 

• Necessitat d’incorporar les les tecnologies de la informació i la comunicació 
en diferents aspectes de l’empresa (comunicació, distribució, etc.)

• Necessitat de crear aliances cooperació orientades a millorar molts dels 
aspectes que es necessiten però per manca de recursos no es poden tirar endavant. 
Comptar amb tots els agents del territori (empreses i professionals de diferents 
àmbits –cultural, etc.-, emprenedors/es, sistema educatiu, sector públic, etc.)
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RECOMANACIONS: Zones de millora prioritàries
Es recomana:

• Adquirir nous models de direcció i gestió que permetin cobrir les 
necessitats que han sortit (reformulació de les estratègies i les polítiques 
clau i la millora de les competències de tot l’equip necessàries per assolir els 
objectius).

• Aprendre a crear aliances des d'una perspectiva nova amb l’objectiu de 
trobar altres formes de cooperar i amb altres finalitats diferents a les que 
s’han realitzat fins ara: incorporar la metodologia CAE.

• Millorar o adquirir les competències directives tècniques per 
reformular les estratègies de l’empresa i orientar-les a un context 
Pos-Covid.

• Millorar o adquirir es competències transversals directives (lideratge i 
treball en equip, visió estratègica, creativitat i innovació, comunicació, etc.)
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RECOMANACIONS: Accions i projectes 
MÒDUL 1. ESTRATÈGIES DE FUTUR

• Quins són els factors clau i les eines per convertir les tendències de futur en oportunitats de 
negoci?

• Com puc reformular les estratègies amb noves idees per aprofitar les tendències del futur?

MÒDUL 2. NOVES FORMES D’ORGANITZACIÓ: EMPRESA XARXA

• Com puc aconseguir més recursos estratègics?
• Com podem millorar l’organització de tota l’activitat? 

MÒDUL 3. GESTIÓ DE L’EQUIP INTERN I EXTERN

• Com puc captar i fidelitzar els/les professionals més competents?
• Com podem millorar l’eficiència i eficàcia del nostre equip?

MODUL TRANSVERSAL: COMPETÈNCIES DIRECTIVES

• Quines competències tinc fortes i quines zones de millora?
• Com podem millorar els coneixements i habilitats necessaris per poder dirigir i liderar la 

transformació de la nostra empresa.


