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En comparació amb l'estudi 
anterior, entendre l'evolució de 

l'estat i la maduresa digital 
d'Andorra post-covid 2021 a través 

de 16 indicadors clau de 
transformació digital.

OBJECTIU



Mostra
L'estudi es va realitzar amb un qüestionari enviat a 
més de 400 empreses al Principat d'Andorra de 10 o 
més treballadors, igual que l’any anterior.



El qüestionari es va fer amb les mateixes 20 primeres 
preguntes que en l'estudi de 2019. Només s'han afegit 
3 noves preguntes: 2 en l'indicador Visió, Organització i 
Lideratge sobre la implementació del teletreball i 1 a 
Clients sobre el Nou Model de Negoci.



Es van rebre un total de 102 respostes.



L’ESTUDI

SECTORS


EMPRESARIALS



L’ESTUDI Directius de diferents àmbits de l’empresa, amb responsabilitats mitges-altes.



L’ESTUDI



16
INDICADORS

CLAU DE LA 

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL

VISIÓ, ORGANITZACIÓ

I LIDERATGE

1.	Full de Ruta Digital


2.	Lideratge Sènior del Pla de Transformació Digital


3.	Pressupost Dedicat


4.	Agile Organization


5.	Implementació teletreball 


PERSONES NEGOCI DIGITAL

6.	Comunicació Interna Digital i Col·laboració


7.	Employer Branding en Entorns Digitals


8.	Formació i Habilitats Digitals

15.	Intel·ligència de Negoci


16.	Innovació Digital del Negoci


CLIENTS

9.	Experiència del Client


10.	Omnicanalitat


11.	Customer Engagement


12.	CRM per Màrqueting i Suport	7


13.	Estratègia Digital de Producte i Servei


14.	Model de Negoci




4
ESTADIS DE LA 
MADURESA 
DIGITAL

estadi Concepte

BÀSICA

Estadi 1

Empreses que tenen certes iniciatives digitals diferents, 
independents i disperses en la companyia.

inicial

Estadi 2

Una empresa que comença a desenvolupar formalment 
un pla digital en una àrea específica de l’empresa.

ESTRATÈGICA

Estadi 3

Empreses que segueixen el full de ruta per implementar 
plans de transformació digital d’una manera integral i 
integrada.

INNOVADORA

Estadi 4

Empreses que han desenvolupat el seu negoci digital. 
Organitzacions àgils innovadores, flexibles, connectades, 
col·laboratives, obertes i Data Driven que s’adapten de 
forma continuada als canvis.



 VISIÓ, ORGANITZACIÓ I 
LIDERATG

 PERSONE

 CLIENT

 NEGOCI DIGITAL

resultats



VISIÓ, ORGANITZACIÓ

I LIDERATGE

La visió i el lideratge de l’alta direcció per a la transformació 
digital afecten directament el creixement de la quota de 
negoci. En aquest sentit, hem destacat que, com a principal 
conclusió de l’estudi del 2020, aquest va establir dues àrees 
de negoci diferents:



 D’una banda, al voltant del 47% (2018, 46%) de les 
empreses estan abordant o han abordat la digitalització i 
ja disposen d’un Full de Ruta Digital definit amb un 
pressupost específic assignat

 D’altra banda, prop del 35% (34% el 2018) de les empreses 
preveu llençar plans de transformació digitals en els 
propers mesos, tot i que cal destacar que actualment el 
53% (2018, 54%) de les empreses encara no s’ha plantejat 
definir un full de ruta digital.




VISIÓ, ORGANITZACIÓ

I LIDERATGE

FULL DE RUTA DIGITAL

La disposició d'un Full de Ruta que indiqui el camí a seguir és 
absolutament indispensable per assolir els objectius de 
transformació.



En aquest segon estudi, el 53% (54% el 2018) de les empreses 
va afirmar que no tenia un pla clar de transformació digital.



També vàrem observar que el 47% (2018, 46%) de les 
empreses van declarar que han desplegat plans de 
transformació digital i que es troben en diferents etapes de 
maduresa digital.




GRAU DE 
MADURESA 
DIGITAL







FULL DE RUTA 

DIGITAL




LIDERATGE SÈNIOR DEL PLA 
DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL

El 12% (11% el 2018) dels entrevistats va dir que a la seva 
empresa la transformació digial no és gestionada per ningú.



D'altra banda, volem destacar que el 19% (18% el 2018) de les 
empreses ja tenen persones especialment formades i  
experimentades per afrontar la transformació digital de 
l'empresa.

VISIÓ, ORGANITZACIÓ

I LIDERATGE



GRAU DE 
MADURESA 
DIGITAL






LIDERATGE SÈNIOR 

DEL PLA DE 

TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL



VISIÓ, ORGANITZACIÓ

I LIDERATGE

El 6% (9% el 2018) de les empreses no té previst fer cap tipus 
d’inversió en plans digitals, mentre que el 62% (60% el 2018) 
de les empreses ha gastat de l’1% al 10% dels seus 
pressupostos en diversos plans.



Cal assenyalar que el 32% (31% el 2018) de les empreses ha 
destinat una part important del seu pressupost, que se situa 
entre l’11% i el 30%.


PRESSUPOST DEDICAT



GRAU DE 
MADURESA 
DIGITAL






PRESSUPOST 

DEDICAT



El 20% (12% el 2018) de les empreses andorranes utilitzen 
mètodes àgils i innovadors en determinats projectes (Scrum, 
Lean, Kanban, Design Thinking) o estan implementant 
passos cap a una organització Agile.



L'aparició d'aquest indicador en la investigació es deu al fet 
que l'empresa se està plantejant adoptar una organització 
àgil. És molt important per integrar realment tots els 
projectes de transformació.


VISIÓ, ORGANITZACIÓ

I LIDERATGE

AGILE ORGANIZATION



GRAU DE 
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DIGITAL






AGILE 

ORGANIZATION



Des de l'inici de la pandèmia del Covid-19, el model 
d'organització laboral conegut com el teletreball, ha estat 
present entre les organitzacions.



Només un 28% la mantindrà de forma permanent i s'establirà 
com un model de treball diari, depenent de la responsabilitat 
i del departament.



El 47% ho mantindrà de forma puntual i anirà tornant al 
model presencial a les seves oficines a mesura que la 
pandèmia vagi desapareixent i per a un 19% será parcial, 
sense ser un canvi general, però sí un recurs més.



Només un 6% de les empreses no ho ha implantat.


VISIÓ, ORGANITZACIÓ

I LIDERATGE

Implementació teletreball:

NOU MODEL DE NEGOCI



GRAU DE 
MADURESA 

DIGITAL






Implementació 

TELETREBALL



VISIÓ, ORGANITZACIÓ

I LIDERATGE

Implementació 
teletreball: Oportunitat

Amb la implementació del teletreball com a aportació per a 
les organitzacions, el 53% de les empreses han vist 
augmentada significativament la seva productivitat en el 
seu dia a dia i en els seus resultats.



El 46% creu que hi ha hagut una optimització en els recursos 
materials i econòmics, donant lloc a una oportunitat 
d'innovació.




GRAU DE 
MADURESA 

DIGITAL






Implementació 

TELETREBALL 



PERSONES
No hi ha una transformació digital en una organització sense 
una implicació dels treballadors. Amb això s'aconsegueix 
lapromoció de talent i de noves formes de treball.



Un 73% de les empreses enquestades té entre 11 i 50 
empleats, un 18% entre 51 i 100, i un 9% més de 100 (igual que 
2018).



Les empreses estan prenent iniciatives digitals per millorar la 
comunicació Interna i en línia, però encara el 69% (88% el 
2018) de les empreses va confirmar que no hi ha projectes en 
curs.	



La proporció d’ús de l’entorn digital en l’Employer Branding 
continua sent molt baixa, el 78% (70% el 2018) de les 
empreses no tenen cap iniciativa al respecte.



En termes de formació i coneixement digital, el 96% (99% el 
2018) dels enquestats creu que el 30% dels empleats no 
tenen les habilitats digitals adequades.




Una aposta clara per innovar la Intranet tradicional per 
aconseguir llocs de treball més socials i interactius, millorant 
així la comunicació interna. Un 85% (80% el 2018) va declarar 
que està en procés de canvi.



Dedicar-se al treball col·laboratiu de l'empresa a través de 
les xarxes socials corporatives (xarxes internes i privades per 
a empleats) és un tema pendent i només el 13% (22% el 2018) 
de les empreses ha confirmat que compta amb aquestes 
plataformes.



Un 13% (11% el 2018) utilitza eines digitals per treballar en 
equip.


PERSONES

COMUNICACIÓ INTERNA DIGITAL I

COL·LABORACIÓ
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DIGITAL






COMUNICACIÓ 

INTERNA DIGITAL 

I COL·LABORACIÓ



Internet, les xarxes socials i les noves tecnologies estan 
canviant la manera d'atraure talent intern i d'atreure talent 
nou.



Són necessàries noves fórmules i estratègies de Employer 
Branding adaptades a un nou empleat i candidat que ara es 
mou i interactua en els entorns digitals.



Tot i això, pel que fa la maduresa digital de l'empresa 
d'Andorra segons l'ús d'aquestes estratègies, encara hi ha un 
tema no resolt:

 Només un 8% (3% el 2018) utilitza xaxers socials  per 
atreure i reclutar talen

 Un 11% (10% el 2018) aprofita l’intranet social e interactiv

 Un 9% (5% el 2018) utilitza apps i altres recursos digital

 Un 6% (4% el 2018) fa ús d'eines col·laboratives digitals per 
al treball en equip


PERSONES

EMPLOYER BRANDING EN ENTORNS

DIGITALS



GRAU DE 
MADURESA 
DIGITAL





EMPLOYER 

BRANDING EN 

ENTORNS 

DIGITALS



Només el 4% (1% en el 2018) dels professionals entrevistats 
considera que la seva empresa compta amb la formació 
adequada.



Pel que fa a la formació, el 96% (99% en el 2018)  considera 
que menys del 30% dels seus treballadors tenen la formació 
adequada en àmbits digitals.



Es pot concloure que encara no hem apostat clarament per 
treballar en la formació i el desenvolupament d’habilitats 
professionals en disciplines digitals.


PERSONES

FORMACIÓ I HABILITATS DIGITALS



GRAU DE 
MADURESA 
DIGITAL






FORMACIÓ I 

HABILITATS 

DIGITALS
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DIGITAL






FORMACIÓ I 

HABILITATS 

DIGITALS



CLIENTS

Àrees com ara Màrqueting i Comunicaciót han de liderar un 
canvi en la manera de  relacionar-se i comunicar-se amb 
els seus consumidors i clients.



Cal construir i integrar les experiències digitals de 
consumidors i clients, definint l'estratègia de posicionament, 
Social Media, identitat digital i reputació digital, integrant tota 
la informació transaccional, relacional i social en el que 
anomenem Social CRM.




L'experiència client s'ha convertit en el nou centre d'atenció 
de les empreses, un 9% (8% 2018), xifra que contrasta amb 
qui posa el focus al producte,  un 3% (igual 2018).



Finalment, assenyalar que si bé el 6% (4% en el 2018) de les 
empreses ja realitzen un mínim de 4 accions dirigides a la 
relació amb el client, el 96% (92% en el 2018) dels enquestats 
constata que no realitzen cap o només una de les accions 
proposades.



La captació de nous clients ha canviat durant i després del 
confinament. Les organitzacions s'han hagut d'adaptar i han 
canviat el model de negoci desenvolupant una plataforma 
d'e-commerce per a la venda online (46%), pàgines webs i 
xarxes socials (34%).


CLIENTS



GRAU DE 
MADURESA 
DIGITAL







INICIATIVES DE 

TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL A CLIENTS
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INICIATIVES DE 

TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL A CLIENTS



GRAU DE 
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DIGITAL







LA RELACIÓ AMB 

ELS CLIENTS



NEGOCI DIGITAL
La transformació digital ha tingut un impacte en els models 
de negoci, l'empresa l'adopta per l’ús de noves tecnologies 
que canvien el mercat o per l'ús de la  intel·ligència 
empresarial per millorar les capacitats de presa de decisions 
empresarials.



Destacar l’aparició de noves tecnologies com ara Blockchain 
que utilitzen el 1% (1% en el 2018) dels enquestats i la 
Intel·ligència Artificial un 4% (3% en el 2018) de les empreses.




Segons es van desenvolupant noves tecnologies, hi ha més 
possibilitats de recopilar i analitzar les dades. Això ens 
permet tenir un avantatge competitiu per fixar estratègies i 
noves línies de negoci. 



No obstant això, el 91% (92% en 2018) de les empreses no 
estan utilitzant el Big Data i el Business Intelligence per 
realitzar análisis predictius o de comportament del 
consumidor.



Quant a una segmentació bàsica de la base de dades de 
clientsl’apliquen el 14% (15% en el 2018) de les empreses, i un 
10%  (9% en el 2018) utilitzen anàlisi predictiu de vendes.


NEGOCI DIGITAL

INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCI
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INTEL·LIGÈNCIA 

DE NEGOCI



La coordinació de tota l'empresa és necessària per poder 
adaptar les noves estratègies digitals en la transformació 
digital, tant d'e-commerce com a mòbil.



Un 71% (69% el 2018) adapten una aplicació mòbil i un 23% 
(22% en el 2018) d’ecommerce.



El 41% (igual 2018) de les empreses té consciència de la seva 
reputació digital a la xarxa.


NEGOCI DIGITAL

INNOVACIÓ DIGITAL DEL NEGOCI
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INNOVACIÓ 

DIGITAL DEL 

NEGOCI
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INNOVACIÓ 

DIGITAL DEL 

NEGOCI
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INNOVACIÓ 

DIGITAL DEL 

NEGOCI



INDICADORS 
CLAU DE LA 

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL







2020



INDICADORS CLAU DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2020

VISIÓ, ORGANITZACIÓ

I LIDERATGE

Un 53%  (54% en el 2018) 
de les empreses  
segueix sense tenir un 
Full de  Ruta Digital 
formalizat.

Encara el 62% (60% en el 
2018) declaren  destinar 
menys d’un  10% del 
pressupost a la

Transformació Digital i 
un 6% (9 % en el 2018) no 
té pressupost.

El 94% de les empreses 
enquestades ha 
implementat el 
teletreball.

Un 80% (88% en el 2018) 
de les empreses  no 
estan implementant  
plans de transformació 
cap  a una organització 
Agile.

persones

Les empreses estan 
prenent iniciatives 
digitals per millorar la 
comunicació interna i 
en línia, però encara el 
78% (88% el 2018) de les 
empreses va confirmar 
que no hi ha projectes 
en curs.

El 96% (99%  en el 2018) 
dels enquestats 
consideren  que 
almenys el 30% dels 
seus  empleats no té les 
competències  digitals 
adequades.

Només  13% (11% el 2018) 
utilitza eines digitals per 
treballar en equip.



INDICADORS CLAU DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2020

clients

Un 4% (8% en el 2018) de les 
empreses segueixen  sense 
realitzar accions digitals en  
relació amb el client i un 6% (4% en 
el 2018) tenen  ja una estratègia de 
clients ambalmenys 4 de les 5 
iniciatives digitals  propostes. Tan 
sols un 2% (igual 2018)  té una  
Estratègia Integral de Client.

El 21% (20% en el 2018) de les 
empresesdeclaren realitzar una 
estratègia integral de comunicació 
digital marca/producte.

El 19% (18% en el 2018) de les 
empreses utilitzen un CRM com a 
eina de màrqueting i suport.


negoci digital

El 71 (69 en el 2018) % de les 
empreses estan  incorporant 
estratègies mobile.

El 90% (91% en el 2018) de les 
empreses no estan  utilitzant el Big 
Data i Business  Intelligence per 
generar negoci.

Tan sols un 23% (22% en el 2018)  
de les empreses  realitzen 
iniciatives relacionades amb  
l’e-commerce o els market places. 
És un  indicador que no acaba 
d’enlairar.



Valoració sobre 10

3,1

ÍNDEX DE 
MADURESA DIGITAL 
DE LES EMPRESES 

D’ANDORRA

El resultat final en transformació digital de les empreses 
andorranes treuen una nota de 3,1 punts sobre 10 (2,8 el 2018).



Hi ha hagut una petita millora en comparació amb l'estudi 
anterior, però ha d'haver-hi una millora constant en tots els 
indicadors a escala general.



En comparació amb estudis similars fets a Espanya, el mercat 
espanyol obté un resultat de 5,7 el 2020 (4,6 el 2019 i 4,1 el 2018).



Cal seguir treballant en l'establiment d'un pla estratègic per a 
poder desenvolupar un full de ruta, per tenir èxit en la 
transformació digital de les empreses.



Cal no oblidar que aquesta transformació digital no es basa 
només en la millora de la tecnologia, sinó que va més enllà, en la 
formació de les persones, assignant competències, coneixements 
i habilitats digitals a les plantilles.
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DE LES EMPRESES 

D’ANDORRa
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