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OBJECTIU	:	
 

L’objectiu de l’estudi rau en impulsar el procés d’adaptació al nou 
entorn digital entre les empreses dels diferents sectors de les 
comarques de Lleida, conèixer el nivell de transformació digital 
que registren a hores d’ara i de quina manera han aplicat fins ara 
aquest procés i posar de relleu les eines i recursos que tenen per 
reconstruir les dinàmiques del seu negoci a partir de les 
tecnologies, adaptant-les a les noves exigències del mercat per 
tal de guanyar en eficiència i capacitat de resposta, millorar la 
seva productivitat i oportunitats, aportar valor als clients i 
diferenciació competitiva.  

 
El projecte té un àmbit d’actuació en el teixit empresarial, 
independentment de la seva dimensió, ja siguin negocis de 
persones autònomes, micropimes i pimes i, també es valoren les 
aportacions de grans empreses que habitualment són les pioneres 
en l’aplicació de noves tecnologies per la seva pròpia inèrcia en el 
mercat. 
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L’impacte d’aquest estudi s’ha de considerar com a estratègia 
global, de la potenciació de tots els recursos humans dins 
l’empresa, ja sigui per a treballadors i treballadores o per al propi 
empresari o empresària. El resultat d’aquest impacte és el foment 
de la cultura de la innovació i del canvi com a procés natural , a 
banda de ser un revulsiu per a potenciar els seus negocis. 
 
En definitiva, aquest projecte s’entén en el marc del futur cap a 
una nova economia digital i preveu conscienciar les empreses i els 
autònoms de la importància i els beneficis i oportunitats que es 
deriven d’aquesta transformació, a més de promoure eines i 
recursos efectius per augmentar les competències digitals. 

També es posen de relleu els mitjans de  formació, orientació i 
assessorament de què disposen les empreses i autònoms per 
poder assolir la cada vegada més necessària implantació dels 
processos digitals. 
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• Anàlisi de la situació 

actualFASE 1

• Diagnosi de la situació. 

Impacte covidFASE 2

• Plans d'actuacióFASE 3

• Seguiment i AvaluacióFASE 4
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La Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) 
ocupa a la Província de Lleida la posició de gran patronal 
multisectorial que agrupa quatre Federacions representatives, a 
través dels Gremis que les conformen, dels sectors de la 
construcció, la fusta, les instal·lacions i els serveis.  
 
El territori de Lleida es caracteritza per l’atomització dels negocis 
en molts dels sectors econòmics, factor que suposa una 
predisposició cap a l’emprenedoria empresarial, si bé, al mateix 
temps, es fa necessari establir sinergies per a l’adaptació als 
canvis exponencials de transformació digital en què ja estem 
immersos. 
 
COELL és sensible a les necessitats de les empreses  i autònoms, 
constituint-se com a mecanisme d’observació i d’impuls 
d’iniciatives per a la millora de la competitivitat en l’entorn de 
l’empresa. 
 
Per aquesta raó, instem a impulsar el canvi tecnològic entre el 
teixit empresarial del territori de Lleida des d’una vessant 
d’oportunitats pels negocis i empreses, considerant l’impacte 

• Anàlisi de la situació actualFASE 1
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socioeconòmic en una societat canviant on el canvi és 
exponencial, fent-se aquest més palès en l’actual situació de 
pandèmia.  Arran de la Covid-19 hem observat el salt de moltes 
empreses i feines cap a la digitalització, incorporant, entre d’altres 
opcions, el teletreball, el qual ha ajudat a la gestió d’aquesta 
crisi sanitària i ha posat de relleu que l’adaptació al canvi digital 
és més que mai necessari per evitar i reduir la bretxa tecnològica.  
 
 
 1.1 - Quina era la implantació a nivell empresarial del 
teletreball abans de la irrupció de la pandèmia de la 
Covid-19?  

 
El dissabte 14 de març de 2020 es publicava al BOE el “Reial 
Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19” 
(Reial Decret 463, 2020). Aquesta situació sense precedents 
arreu, marcarà, amb tota seguretat un abans i un després en el 
panorama laboral. 

 
Des d’aquest moment, estàvem a les portes d’una nova manera 
d’enfocar el treball. I en aquest sentit, es confirma una nova 
tendència i el possible nou “redescobriment” del que fins 
aleshores ha estat aquell “gran desconegut” per moltes persones: 
El teletreball, que s’imposarà durant el confinament com a la 
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“nova normalitat” al que fins aleshores havia estat el “treball 
convencional” majoritàriament imperant.  
 
Pel que fa al seu marc regulador abans de COVID-19, val a dir 
que, si bé és cert que no existeix un ordenament jurídic específic, 
per entendre quin és el marc legal que empara aquesta modalitat, 
ens hem de remetre a la legislació vigent i desgranar alguns dels 
articles més idonis per a poder-los interpretar en l’àmbit del 
teletreball. A més, també cal diferenciar entre treballadors 
autònoms i per compte d’altri. Tanmateix, es pot afirmar que no 
existia cap llei o normativa específicament i exclusivament 
destinada a regular aquesta modalitat.  
 
Segons la oficina estadística de la Comissió Europea, EUROSTAT, 
l’any 2019 a l’estat espanyol, van fer teletreball un 4.8% de la 
població d’entre 15 a 64 anys, ocupant la posició 19 just per sota 
de Sèrbia (4.9%) i seguit del Regne Unit (4.8%). Qui encapçala 
aquesta posició són els Països Baixos i Finlàndia, tots dos països 
amb 14.1%. 
 
En clau de Catalunya, amb les dades d l’INE, durant el 2019, a 
Catalunya, el 91,3% de la població ocupada assalariada no havia 
teletreballat cap dia (3.115.477 persones treballadores). Només el 
4% ho havien fet ocasionalment (136.987 persones) i el 4,6% ho 
havien fet més de la meitat dels dies treballat (157.847 
treballadors i treballadores). Durant el 2019, només el 4,9% del 
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total de persones ocupades teletreballen habitualment a Espanya 
i només un 3,5% ho han fet alguna vegada. El 91,6% de les 
persones ocupades mai abans havia fet servir aquesta modalitat.  
 

Així doncs, es pot afirmar que abans de la irrupció de 
l’emergència sanitària, el teletreball era una minoria en 
comparació amb l’actual situació. 
 
 
 1.2 La irrupció de la COVID-19 ha accelerat la 
implantació del teletreball. Una enquesta realitzada per 
Eurofound durant el mes d’abril de 2020, conclou que a l’Estat 
espanyol, la proporció de persones ocupades que ha començat a 
teletreballar ha sigut del 30,2%, xifra considerable però encara 
lluny de la mitja dels valors europeus. 
 
D’altra banda, l’Enquesta de Població Activa (EPA) situa en el 16 
per cent els treballadors que han cobert jornades laborals des de 
casa el segon trimestre de l’any, la qual cosa representaria uns 
30.500 lleidatans. 
 
Pot dir-se que, si la pandèmia de la COVID-19 ha sacsejat les 
nostres estructures sanitàries, econòmiques i laborals, el 
teletreball ha impactat de ple en el nostre model de relacions 
laborals. El confinament provocat pel coronavirus ha suposat un 
impuls accelerat i improvisat del teletreball i, en qüestió de dies 
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s’ha passat de no fer-ne ús, a ser una mesura estesa i utilitzada 
per milers de persones, implementant-se sense manual 
d’instruccions, ni normes, ni en la majoria dels casos i amb els 
mitjans de què cadascú disposava. 
 
La regulació de la feina a distància, finalment, té lloc amb el Reial 
Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, 
que va entrar en vigor el 13 d’octubre de 2020. L’objectiu 
d’aquest Reial decret és proporcionar una regulació suficient, 
transversal i integrada en una norma única que doni respostes a 
diverses necessitats, dotant d’un marc de drets i equilibrant l’ús 
d’aquestes noves formes de prestació de treball per compte d’altri 
i els avantatges que suposen per a empreses i persones 
treballadores. 
 
 1.3.- D’altra banda, la pandèmia també ha accelerat la 
digitalització de les empreses , segons revela l’informe  de les 
pimes a Catalunya al 2020 de FEPIME. En aquest sentit, al tercer 
trimestre de 2020 el 35,3% de les empreses catalanes han 
accelerat el seu procés de transformació digital arran de la Covid-
19. Per sector d'activitat, l'acceleració de la transformació digital 
es va fer més notòria en el sector dels serveis (38,9%), el comerç 
(36,7%) i la indústria (34,4%). Per grandària d'empresa la 
implantació del teletreball o el seu increment si ja es feia, va ser 
l'àmbit on més es va destacar la transformació digital de les 
empreses. El 78,8% dels establiments amb menys de 10 ocupats 
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on s'ha accelerat la transformació digital van recórrer a aquesta 
mesura, també ho van fer el 87,5% dels establiments amb més 
de 10 i menys de 49 ocupats i el 99,4 % dels establiments amb 
més de 50 ocupats. Les microempreses també van optar per la 
realització de màrqueting digital (43,5%), la creació o renovació 
dels espais web (33,9%) i per la introducció de el comerç 
electrònic (28,2%). 

 
Pel que fa a les mesures contra la pandèmia, per fer front a la 
crisi derivada de la Covid-19, les empreses a Catalunya van optar 
per aplicar diferents mesures que els permetessin continuar amb 
la seva activitat reduint l'impacte causat per la pandèmia. Durant 
el segon trimestre del 2020, la implantació del teletreball va ser la 
mesura més recorreguda, amb una mitjana total de el 71,4%.  
 
La segona mesura més adoptada va ser la reorganització de la 
jornada laboral (establiment de torns de treball, flexibilització, 
entre d'altres). Durant el tercer trimestre, les empreses es van 
adaptar a una nova situació, de manera que la mesura més 
adoptada va ser la reorganització de la jornada (77,2%), seguida 
per la reducció de la jornada laboral (35,3%) i la introducció 
d'incentius al consum (promocions, rebaixes...) adoptada pel 
24,6% de les empreses. Des de la perspectiva econòmica, el 
42,9% dels establiments van sol·licitar alguna mesura d'ajut 
econòmic o financera. 
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La pandèmia ha tingut la següent afectació, segons l’informe  de 
les pimes a Catalunya al 2020 de FEPIME: en primer lloc, s’ha 
constatat una disminució de la facturació -que trigarà a 
recuperar-se a mig termini- i un consegüent increment de les 
operacions de crèdit. Segon, s’ha registrat un impacte en 
l’ocupació que ha afectat al 51,8% de els empreses que s’ha 
comportat que les empreses hagin hagut de prendre mesures de 
tres tipus: la suspensió temporal, la no renovació dels contractes 
o la reducció de les plantilles. I tercer, pel que fa a la confiança 
empresarial, val a dir que la incertesa sobre l’evolució del virus 
està condicionant les diferents mesures adoptades pels governs i 
també esta limitant la recuperació econòmica.  
 

 

 

L’ús de les eines digitals ha estat des del començament de la 
pandèmia una de les principals iniciatives de les empreses per 
poder continuar amb la seva activitat, fet que ha comportat un 
canvi un progressiu dels models de negoci i d'organització. 

 

• Diagnosi de la situació

actual. Impacte de la

Covid-19
FASE 2
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Per tal de conèixer fins a quin punt s’han transformat el teixit 
empresarial de la demarcació, la diagnosi de la situació passa per 
l’observació i la valoració de les empreses del territori de Lleida, 
del grau de digitalització actual i de la perspectiva i visió del 
procés de digitalització, així com també de la planificació de les 
inversions o accions i de la seva implementació. 

 

Per saber com ha arrelat la digitalització a les nostres comarques 
arran de la pandèmia de la Covid-19, hem copsat l’opinió 
mitjançant diverses enquestes que concretem a continuació. 

 

2.1. - ENQUESTA: “GRAU DE DIGITALITZACIÓ” 

 

Des de COELL som conscients que a les comarques lleidatanes 
bona part de les empreses estan immerses en el nou paradigma 
de la nova revolució i transformació digitals, però que també n’hi 
ha un gran nombre que encara no s'identifiquen amb aquest 
canvi tecnològic.  
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COELL ha convidat tant a les seves empreses associades com a 
les no n’estan a respondre l’enquesta “Grau de Digitalització”. 

 

Pel que fa a la dimensió del negoci, del total d’enquestats, el 33% 
tenen entre 1 a 5 treballadors; un 27% són autònoms i el 21% 
tenen una plantilla superior a 20 treballadors. 
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En relació a les eines de què disposa, el 84,8% dels enquestats 
tenen correu electrònic empresarial, amb connexió banda ampla 
fixa el 72,73% i ampla mòbil el 51,52%. Només el 27,27% tenen 
serveis digitalitzats propis davant del 24,24% que els té al núvol 
(cloud). 

 

 

Del total, el 78,79% disposa de pàgina web, mentre que el 
21,21% restant no, fet que els fa invisibles a nivell digital. 
Aquelles empreses que en tenen, a banda de ser la seva carta de 
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presentació, la utilitzen per vendre productes i serveis (50%), 
rebre comandes (25%) i fer comandes on line (16,67%). 
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Pel que fa a l’e-commerce, contrasta que el 82,35% de les 
empreses assegura haver fet compres per comerç electrònic 
mentre que només hagin fet vendes per aquesta via un 41,18%, 
pràcticament la meitat. 
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La relació electrònica amb l’Administració també ha fet un pas 
endavant entre el teixit empresarial lleidatà fins al punt que un 
71,43% ja ha fet tràmits telemàtics amb l’Administració estatal; el 
60,71% amb l’Autonòmica i el 53,57% amb la Local. 

 

           

     

El tràmits més usuals que han dut a terme són, per aquest ordre, 
la presentació d’impostos (81,48%), la transmissió de la 
Seguretat Social (62,96%); l’obtenció de formularis i informació 
(59,26%) o el retorn d’impresos omplerts (51,85%). 
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Respecte al grau de digitalització propi, es posa de manifest que 
encara molt de camí, atès que només un 14,81% de les 
empreses enquestades consideren que han assolit un nivell molt 
alt de processos operatius i un 11,11%, un nivell alt. A gran 
distància se situen aquelles firmes que asseguren tenir un grau 
mig de digitalització (40,74%) i les que, registren un grau molt 
baix o pràcticament inexistent de processos digitals (18,52%). 
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Precisament per capgirar aquestes xifres, i davant la possibilitat 
de rebre assessorament TIC, un 38,46% estaria disposat a fer-ne 
ús, malgrat el seu cost suposa alhora una limitació important per 
a l’empresa o el 27% no hi està interessat d’entrada perquè ja 
tenen un nivell TIC suficient. D’altra banda, un 19,23% hi 
apostaria per poder iniciar el seu camí cap a la digitalització o bé 
per millorar-lo (15,38%). 
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Per últim, pel que fa al tema de la seguretat, el 33,33% dels 
enquestats apliquen un procés de còpia de seguretat 
automatitzat; el 29,63% en suport d’emmagatzematges; el 
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18,52% fan còpies servei on line protegit i accés restringit i 
còpies a totes les dades corporatives i bases de dades. 
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D’altra banda, el 48% de les empreses enquestades apliquen 
procediments de restauració, el 20% tenen inventari de hardware 
i software i el 12% fan proves de recuperació. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 23 

2.2.- ENQUESTA: “DIGITALITZACIÓ. IMPACTE COVID-19” 

 

L’ús d’eines digitals ha estat des del començament de la 
pandèmia una de les principals iniciatives de les empreses per 
poder seguir amb la seva activitat. I des de COELL valorem i 
posem de relleu l’esforç de les petites empreses per superar la 
caiguda de facturació i les dificultats de finançament posant-se al 
dia en matèria digital.  

 

Aquest fet, sense dubte, ha implicat un canvi progressiu dels 
models de negoci i d’organització que hem volgut copsar amb 
l’enquesta “Digitalització. Impacte Covid-19” de la qual se’n 
desprèn que, malgrat que la majoria d’enquestats han accelerat 
el seu procés de transformació digital, veritablement només un 
petit gruix està plenament familiaritzat amb les plataformes 
digitals, el màrqueting digital o el comerç electrònic. 
 

En aquest sentit, un 92,31% considera clarament que l’opció de 
la compra digital, per part dels consumidors, s’ha accelerat arran 
de la pandèmia.  
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Així mateix, el 84,62% dels enquestats reconeix que la 
transformació i adaptació a l’entorn digital permetria una millora 
per al negoci, enfront el 7,69% que no ho considera atès que, o 
bé ja s’hi ha adaptat plenament.  
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Els enquestats que advoquen per una millora revelen que estarien 
disposats a fomentar i implementar, entre d’altres recursos, més 
presència a les xarxes socials i a Google (58,33%); disposar d’una 
pàgina web (50%) impulsar el web e-commerce (33,33%) i els 
blogs publicitaris (25%). 
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Així mateix, el 80% dels enquestats estaria interessat en 
assessorament digital (80%), assolir formació digital pròpia 
(60%), i de manera més específica, a crear i dirigir una campanya 
a les xarxes socials. 
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2.3. - ENQUESTA: “AUTOAVALUACIÓ COVID-19” 

 

La COVID-19 ha canviat els reptes i les prioritats de les empreses. 
La digitalització és ara una necessitat i gràcies a aquesta els 
negocis poden superar un conseqüències per superar una 
pandèmia per la que el la societat ni el teixit empresarial estava 
preparat a priori. 

 

Amb l’enquesta “Autoavaluació Covid-19” s’ha posat de relleu 
que, efectivament, per a moltes empreses la supervivència passa 
per la seva digitalització. En altres casos, el confinament ja ha 
obligat a un fer un canvi i ara és una oportunitat d’assolir-lo amb 
tots els avantatges que suposa. 

 

Alhora, molts enquestats consideren que les solucions de 
digitalització han d’implementar-se per guanyar avantatge 
competitiu i per contemplar solucions més pràctiques que 
permetin un estalvi de temps i cost i obtenir una millora del 
producte o servei que ofereixen. 
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Una de les noves necessitats detectades que s’han d’incorporar al 
propi negoci gira al voltant de les videoconferències. El 81% 
confirma que ha descarregat ja les aplicacions Zoom, Meets o 
Team per poder fer videoconferències, el 41,38% reconeix haver 
tingut un contacte positiu amb els clients i proveïdors a través 
d’aquest mitjà i un 20,69% l’utilitza per contactar amb els seus 
treballadors.  

 

Pel que fa al teletreball, un 62% reconeix que vol implementar-lo 
al seu negoci. D’altra banda, un 39,66% veu factible la 
interconnexió amb clients i proveïdors via web. 
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En relació a les situacions registrades durant la COVID-19, el 52% 
dels enquestats va incorporar la gestió de compres a distància; el 
32% va patir falta de connexió amb les aplicacions de compres a 
distància; el 20% no va poder implementar el teletreball en 
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tasques administratives i un 12% no va poder gestionar 
correctament les comandes ni compres via digital. 
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Pel que fa a recursos, el 67,80% coneixen xarxes com Facebook, 
Linkedin o Vimeo; un 65,52% tenen coneixement d’eines de 
col·laboració on line i serveis de fitxers on line; el 35,71% estan 
familiaritzats amb websites com Youtube o SlideShare i quasi un 
30% ho estan amb blogs i Twitter. 
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En definitiva, l’enquesta “Autoavaluació Covid-19”, a més de 
permetre saber en quin punt de digitalització es trobaven els 
participants en l’enquesta,  posa de relleu que, d’entre les 
oportunitats que ha obert la pandèmia, el teletreball ha permès 
reduir temps, desplaçaments i costos, a més d’una flexibilització 
de les hores de treball.  

 

Les videoconferències han passat a ser una forma habitual i 
totalment integrada al dia a dia de les empreses, tant a nivell 
intern amb els propis treballadors, com una manera de 
connectar-se amb clients i proveïdors. 

 

La situació sobrevinguda derivada de la pandèmia ha sigut 
determinant igualment perquè les micro i petites empreses hagin 
accelerat el necessari procés de digitalització que fins ara s’havia 
anat posposant.  

 

En aquest sentit, ha suposat que moltes firmes que encara no 
disposaven de xarxes socials ni tan sols de pàgines web, les hagin 
incorporat a marxes forçades per sobreviure. Fins i tot, moltes 
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s’han plantejat ja destinar més recursos per consolidar els 
processos digitals dels seus negocis. 

 

 

 

Els plans d’actuació que es duen a terme des de COELL són els 
següent que tot seguit es detallen: 

 

 3.1 – FASE DE DOCUMENTACIÓ I RECOLLIDA 
D’INFORMACIÓ – La fase de documentació i selecció i recollida 
d’informació per elaborar l’estudi s’inicia al mes d’abril de 2020.  

 

 3.2. – PLA DE COMUNICACIÓ: 

3.2.1.- OBJECTIUS - El Pla de Comunicació contempla els següents 
objectius per conscienciar de les oportunitats de  la immersió en 
l’entorn digital per a empreses i autònoms/es.  
 

• Plans d'actuacióFASE 3
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 Transmetre la idea que impulsant la transformació digital dels 
negocis i empreses de Lleida per adaptar-se als  canvis i evitar la 
bretxa tecnològica. 
 

 Fer palès el grau de coneixement en pimes i autònoms lleidatans de 
la transformació digital 4.0. 
 

 Potenciar l’autoavaluació de noves oportunitats de negoci amb  el 
treball d’entorn digital. 
 

 Transmetre la idea que l’adaptació a les noves exigències i 
tendències del mercat es una manera d’assegurar-se la 
supervivència, la competitivitat i el creixement econòmic. 

 
 Conscienciar de l’impacte de la transformació tecnològica dels 

negocis arran de la pandèmia COVID-19 e identificació dels 
avantatges.  
 

 Promoure eines i recursos efectius perquè les empreses i autònoms 
augmentin les competències digitals i se sumin i entenguin el repte 
de l’anomenada revolució 4.0. 
 

3.2.2.- PÚBLIC –  

 Comunicació interna (Personal de COELL, Entitats i organitzacions 
pertanyents a COELL). 
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 Comunicació externa (Petites i mitjanes empreses, autònoms i negocis 
de la província de Lleida, associades a COELL o no). 
 

3.2.3.- MISSATGE – Concretats els objectius i definit el públic al 
qual ens hem de dirigir, cal decidir i acotar la idea o missatge a 
transmetre, així com definir el com transmetre els missatges en 
cada cas. En termes generals, els missatges que volem impulsar 
d’acord amb la tipologia de públic es concreten en, 
principalment, fer palès l’impacte de la transformació digital es 
tradueix en generació de riquesa i oportunitats per al teixit 
empresarial.  

 
3.2.4 – CANALS DE COMUNICACIÓ -  

Els mitjans pels quals durem a terme la nostra acció comunicativa 
obeeixen a una difusió multicanal, el qual ens permetrà monitoritzar i 
avaluar objectius i actuacions  realitzades. Alguns dels canals exposats 
estan consolidats de l’exercici anterior i d’altres són nous: 

1) Comunicació interna 
 Emails a associats. 

 

2) Comunicació externa 
 Portal web de COELL 
 Visibilitat 2.0 (xarxes socials: Instagram, Facebook, Twitter) 
 Organització de Jornades, grups de debat, etcètera. 
 Papereria: material imprès (díptics, cartells, etc.) 
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 Notes de premsa 
 Píndoles informatives 
 Xat tecnològic per a consultes 

 
 

3.2.5.-  ACTUACIONS -   

 DIFUSIÓ MITJANÇANT XARXES SOCIALS : Twitter, 
Facebook i Instagram de COELL. 

 

 WEB ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. En el web de COELL hi 
apareixerà tota la informació relativa al projecte. 
Indicador: Nombre de visites setmanals a la plataforma Web del 
COELL. 
 
 

 Campanya de difusió i sensibilització per traslladar a 
empreses i autònoms la rellevància d’adaptar els processos 
a l’entorn digital. difusió i sensibilització per traslladar a empreses 
i autònoms la rellevància d’adaptar els processos a l’entorn digital. 
 
Aquesta campanya inclou des del disseny d’una imatge corporativa a 
la  redacció de notes de premsa avaluant el projecte per donar-lo a 
conèixer a la societat en general. També preveu la realització de 
vídeos o píndoles que permetin explicar els avantatges i oportunitats 
de negoci gràcies a la digitalització, a l’organització xats tecnològics i 
de jornades informatives (video meeting) amb experts en la 
matèria per consultar i conèixer l’impacte i els beneficis 
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d’implementar  innovacions de digitalització en els negocis. 
 

 Publicació i divulgació dels resultats i conclusions del 
projecte.     

 

 3.3. – ACCIONS: 

COELL ha dut a terme accions que s’exposen en el següent díptic 
i es detallen a continuació.  
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      3.3.1 – XAT ASSESSOR – COELL ha organitzat 12 sessions 
de xat amb un assessor tots el divendres des d’octubre de 2020 
fins a gener de 2021 de 10 a 12 hores mitjançant el web de 
l’entitat. Les empreses participants han estat ORIGINAL TEC, 
BTACTIC, SEMIC i VUNKERS.  

De manera rotativa els temes han estat els següents: 

Quines eines puc utilitzar per teletreballar, relacionar-me amb 
els meus proveïdors, assistir a conferencies digital..? (SOFTWARE 
COL·LABORATIU) 

Quin és el programa de gestió mes adequat pel meu negoci? 
(SOFTWARE DE GESTIÓ) 

Com puc millorar les telecomunicacions del meu negoci? 
(TELECOMUNICACIONS) 

Quins son els sistemes informàtics que necessita el meu 
negoci? (HARDWARE, SISTEMES DE XARXES) 

 

  3.3.2 – TED TALK  “INSTAGRAMA’T”  - COELL va organitzar 
el passat 26 de novembre el TED TALK INSTAGRAMA’T, a càrrec 
de Marcel·la Andreu 
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   3.3.3 – JORNADES VIRTUALS – 

COELL ha organitzat diverses jornades virtuals: 

 

3.3.3.1 – ESTRATÈGIES PER A LA TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL – A càrrec del President d’AETI, Josep Ramon 
Freixanet, Òscar Ortega (BTactic) i Òscar Villaverde (SEMIC). 
Realitzada el 19 de novembre de 2020. 
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  3.3.3.2 – DIGITALITACIÓ I TELETREBALL PER A PIMES I 
AUTÒNOMS – A càrrec del President d’AETI, Josep Ramon 
Freixanet, Òscar Ortega (BTactic) i SEMIC. Realitzada el 18 de 
febrer de 2021. 

 

 



 

 

 43 

 3.3.3.3 – ACTE DE CLOENDA: UNA VISIÓ DE FUTUR – Amb 
la intervenció del President de la Diputació, Il.lm Sr. Joan Talarn; 
el President de COELL, Sr. Josep M. Gardeñes i el president 
d’AETI, Josep Ramon Freixanet. Data realització: 25 de març de 
2021. 
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3.3.4 – TAULES D’EXPERIÈNCIES: 

COELL ha posat en marxa també un cicle de Taules 
d’Experiències en què hi ha pres part els emprenedors Joan Sáez, 
d’ORIGINAL TEC; Anna Aragonès, del Grup Aragonès; Carolina 
Sans, de Flors Carol i Montse Pey Giró, de Calçats Giró. 

La iniciativa ha consistit en la realització de vídeos per explicar 
com el negoci de cadascun dels participants s’ha transformat en 
un negoci digital. Els vídeos es poden veure en el canal de 
YouTube de COELL. 

 

4.- ENQUESTES ELABORADES PER COELL - 

Per tal d’extreure conclusions concretes del teixit empresarial de 
les Terres de Lleida, COELL ha realitzat 3 enquestes al llarg del 
segon trimestre de 2020 entre els seus associats i entre no 
associats.  

 

En concret, l’enquesta “Grau de Digitalització”; l’enquesta 
“Digitalització. Impacte Covid-19” i finalment, l’enquesta 
“Autoavaluació Covid-19” 
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La tècnica de consulta utilitzada per poder captar la informació ha 
estat la de l’enquesta, cadascuna d’elles amb un diverses 
preguntes individuals, semiestructurades, breus i online 
contestable en menys de 5 minuts a través d’una plataforma 
destinada a tal efecte: Survey Monkey. 

 

 

 
 

Seguiment i valoració de les accions realitzades en aquest 
projecte: 

 

 4.1. - ACCIONS 

 
 Impuls de la transformació digital dels negocis i 

empreses de Lleida per adaptar-se als canvis disruptius, evitar 

• Seguiment i Avaluació. 

ConclusionsFASE 4
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la bretxa tecnològica i generar noves oportunitats, en tant que 
objectiu principal. 

 
 Determinació del grau de la transformació digital i del 

nivell rau de coneixement en pimes i autònoms lleidatans de la 
transformació digital. 

 

 Conscienciació de l’impacte de la transformació 
tecnològica dels negocis arran de la pandèmia COVID-19 i 
identificació dels avantatges. 

 

 Promoció d’eines i recursos efectius perquè les 
empreses i autònoms augmentin les competències digitals i se 
sumin i entenguin el repte de l’anomenada revolució 4.0. 

 

 Valoració del teixit empresarial de noves possibilitat 
d’augmentar els ingressos, viabilitat del seu negoci , grau de 
conscienciació de palanca digital – Instrument: 
qüestionaris de grau de digitalització i d’autoavaluació 
d’oportunitats. 
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  Contribució en aprenentatges, formacions i orientacions 
dirigits a fomentar competències i habilitats vinculades a 
impulsar la transformació digital entre les empreses i 
autònoms perquè puguin assolir la necessària implantació dels 
processos digitals – Xat tecnològics, TED Talks, Jornades 
o sessions virtuals. 
 
 Autoavaluació del grau de digitalització del negoci. 

Valoració i conscienciació de les noves oportunitats de benefici 
en els negocis. Aplicació en el negoci de noves metodologies i 
nous models de negoci , plataformes virtuals, xarxes socials 
etcètera. Aplicació del Know How d’altres experiències i 
l’aprenentatge en les accions de formació – Taules 
d’experiència i vídeos. 

 

 4.2. - ANÀLISI DAFO I ANÀLISI CAME  
 

 ANÀLISI DAFO Per tal d’assolir aquest seguiment 
i avaluació hem analitzat els principals factors interns i 
externs que permetran, en tot cas, escollir el millor rumb i 
prendre les millors decisions en la transformació digital. I ho 
fem mitjançant l’anàlisi DAFO tot plasmant les Debilitats, 
Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d’un negoci. 
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DEBILITATS FORTALESES 
1. ABSÈNCIA DE MARKETING ONLINE 
2.- PLANTILLA INFRAUTILITZADA 
3.-ESTRATÈGIA: No existeix estratègia clara 
i no tenim voluntat d’implementar els 
processos de digitalització. 
 
4.-POSSIBILITATS/RISCOS: Incapacitat de 
finançar els canvis tecnològics a aplicar. 
Instal·lacions obsoletes. 
Pèrdua de clients.  

1.- EMPRESA DIGITALITZADA  
2.- COIXÍ DE TRESORERIA PER FER FRONT A 
LA SITUACIÓ ACTUAL 
 

  

  
AMENACES OPORTUNITATS 
 1.- CRISI SANITÀRIA, que impedeix que 
ens alguns casos no es pugui treballar.  
 
2- IMPACTE DE LA RECESSIÓ ECONOMICA 
EN EL SECTOR. 
 
3.- CIBERSEGURETAT  
 
4.- POSSIBILITATS: Canvis en les 
necessitats i gustos dels consumidors. 
L’empresa ha d’entendre les necessitats del 
seus clients per oferir-los el valor que 
demanen.  

 

1.- FORMACIÓ ON LINE. Aprenentatges 
constants de les empreses , negocis , autònoms 
/es , dirigides a adquirir noves competències i 
habilitats per a aplicar als negocis. 
 
2.- DIGITALITZACIÓ I MARKETING ONLINE: 
Adaptar-se als canvis tecnològics. 
 
3.- POSSIBILITATS: Poder entrar en nous 
mercats o segments. En el cas de les empreses 
dels Pirineus, identificació d’oportunitats de 
creixement de les comarques 
 
- Valoració del teixit empresarial de noves 
possibilitat d’augmentar els ingressos, viabilitat 
del seu negoci , grau de conscienciació de 
palanca digital ( instrument qüestionaris.  
 
Conscienciació de les oportunitats de la 
immersió en l’entorn digital per a empreses i 
autònoms/es, especialment en zones del territori 
de Lleida on la despoblació pot ser una 
amenaça. 
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 ANÀLISI CAME - Per entendre la utilitat de l’anàlisi 
DAFO i com traslladar-ho per assolir l’èxit del pla d’acció hem 
de complementar-lo amb una anàlisi CAME per tal de Corregir 
les debilitats; Afrontar les amenaces detectades; Mantenir les 
fortaleses i Explotar les oportunitats.  Així, mentre que el 
DAFO ens permet conèixer on som, el CAME ens ajuda a 
visualitzar com podem arribar al lloc on ens hem d’adreçar 
per assolir els nostres objectius.  
 

CORREGIR DEBILITATS MANTENIR FORTALESES 
1.- CREAR MARKETING ON LINE - si el client 
és el centre de l’estratègia empresarial, la 
digitalització és una prioritat inajornable. 
 
2.- ESTRATÈGIA: Definir objectius i punts de 
control per a l’estratègia a seguir. 
 
3.-Comunicar als treballadors dels canvis i 
motiu pels quals es fan: transparència a 
l’hora d’implementar la digitalització. 

1.- SER CONSCIENT DE QUINS SÓN ELS 
MEUS PUNTS FORTS. 
 
2.- MILLORA DE LA DIGITALITZACIÓ - Les 
pimes tenen ara a la seva disposició eines 
que abans només estaven a l’abast de les 
grans empreses 
 
3.- REFORÇAR LA MEVA CAPACITAT 
DIFERENCIAL. 

AFRONTAR AMENACES EXPLOTAR 
OPORTUNITATS 

1.- DIGITALITZAR I DIVERSIFICAR 
L’ACTIVITAT. POTENCIAR EL COMERÇ ON 
LINE I FIDELITZAR ELS CLIENTS TROBANT 
UNA PROPOSTA DE VALOR ADEQUADA. 
 
2.- BRANDING I IDENTITAT  DE MARCA: Fer 
visible el nostre producte o servei concrets. 
 
3.- POSSIBILITATS: Accés de pimes i 
autònoms a experiències prèvies que han 
obert camí, sinergies amb empreses 

1 – MILLORAR LA MEVA PRESÈNCIA ON 
LINE: Crear una pàgina web de venda 
online, admetre comandes via e-mail, crear 
perfils a les xarxes socials, etc. Això millora 
la comunicació amb els clients, incrementar 
les vendes, minimitzant els costos i 
maximitzant l’eficiència i obrir noves 
oportunitats de negoci. 
 
2.- FORMACIÓ ON LINE 
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tecnològiques (jornades o teleconferencing, 
especialment per a empreses dels Pirineus, 
amb major dificultat de desplaçament). 
 
-Major obertura a les interconnexions  i 
aprenentatge d’ús de noves aplicacions per 
fomentar trobades (p. Ex: Píndoles) 
 
-Dotar de competències i coneixements 
necessaris als RRHH  de les empreses 
 
4.- CIBERSEGURETAT : la ciberseguretat és 
cada da més important tenint en compte que 
els sistemes informàtics estan cada vegada 
més connectats i integrats. 

 

3.- APROFITAR LA CONJUNTURA 
SECTORIAL. La transformació digital ens 
porta a una economia més col·laborativa 
generadora d’oportunitats. 

 
 
 4.3. - CONCLUSIONS  
 
Com a CONCLUSIONS a destacar, que s’han fet paleses en el 
decurs de les jornades celebrades a COELL, i en concret, a la 
Jornada “Digitalització i Teletreball per a pimes i 
Autònoms” celebrada el passat 18 de febrer cal posar de 
relleu les següents: 
 

 Situació pre-Covid-19.- Al 2019 no hi havia interès per 
la digitalització ni el Big Data. L’e-commerce era encara 
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quelcom embrionari i el teletreball s’usava únicament per 
atreure talent de fora. 
 
 Amb el covid-19.- Es produeix una transformació digital 
que no es plantejava abans i, a partir d’ara, la digitalització 
s’ha de veure i incloure com una eina de suport en el dia a 
dia de les empreses, atès que la normalitat serà aquesta. 
 
 En el cas del TELETREBALL, un dels punts més 
importants rau en determinar on estem i cap a on volem 
anar. Fa 2 anys es defugia el tema del teletreball. Ara, el 
teletreball s’ha de veure i interpretar des de 3 punts de vista: 
des del punt de mira del treballador, de l’organització i de 
l’empresari. 
     L’empresari té por a aquests canvis per ésser desconegut 
tot plegat. A l’empleat també li falta l’aproximació dels equips 
i tercer, a l’empresa, la funció de la tecnologia té tendència a 
fer uns canvis en els lideratges i en l’administració de 
sistemes, per exemple, i les tasques s’hi hauran d’adaptar. 
 
     Quines necessitats hi ha de teletreball? Depèn de cada 
empresa, si tens tasques més administratives no suposa cap 
impediment perquè es poden automatitzar moltes tasques, 
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però per a tasques més creatives sí que hi ha necessitat d’un 
punt de trobada perquè no tot es pot automatitzar. 
 

       Com canviar el posicionament del teletreball individual dins 
l’empresa? En principi, amb el risc del Covid-19 dependrà de 
com estiguin els equips; hi haurà gent que és preferible que es 
quedi a casa seva segons els condicionants propis, (salut, 
infraestructura, fibra òptica...). D’altra banda, val a dir que les 
grans empreses i els bancs ja estaven acostumades a aquesta 
opció del teletreball des de fa temps, però d’altres estaven en 
un punt molt embrionari. 

 

         Pel que fa a les TIC, també és fonamental saber en quin 
punt som i cap a on volem anar. Per això, cal començar per 
classificar les empreses A NIVELL DIGITAL: 

 

NIVELL 1 – Digitalització inexistent.  

NIVELL 2 – Nivell baix – Le empreses han de subcontractar o 
accedir a suport. Necessiten serveis que generin valor afegit. 

NIVELL 3 – Nivell mig.  
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NIVELL 4 – Nivell digitalització alt. Aquí l’empresa ja té una 
oportunitat de negoci: e-commerce, proveïdors,... 

NIVELL 5 – Nivell molt alt.- Seria el cas de les empreses amb 
innovació contínua i on la cultura del canvi està implementada i 
ja hi ha un impacte arrelat.  

 

 TRANSFORMACIÓ DIGITAL - Les empreses s’hauran 
de plantejar aquesta nova realitat perquè hi ha negocis que 
estan en ERTO i d’altres que directament ja han tancat. A 
nivell d’empreses familiar, també hauran de replantejar-se 
l’escenari actual, que segurament s’allargarà fins el 2022, 
però res no tornarà a ser igual. Per tant, s’ha de redissenyar 
el model de negoci i adequar-lo al nou context. 

 

  Moltes empreses ja combinen el comerç de proximitat 
amb l’e-delivery. A Lleida s’estan creant plataformes pròpies, 
a considerar per poder adaptar els negocis amb el risc de 
quedar-se fora en cas de no fer-ho. 
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 També s’ha d’estar obert a COL·LABORAR amb 
associacions, amb altres negocis, i és vital tenir un FULL DE 
RUTA amb tots els escenaris. 
 També és necessari tenir una bona DIAGNOSI perquè 

els consultors informàtics puguin fixar un PLA DE TREBALL, 
que hauria de tenir els següents factors tècnics d’anàlisi : 

• Els mitjans tècnics del empleats a nivell de teletreball; 
programes de gestió, eines que es tenen,... 

• Ciberseguretat. 
• Firewall. 
• Canvi de la cultura real. Aquest és el que mes costa i 

l’empresari s’ha de preguntar si té les eines, els empleats, 
la confiança amb els empleats, la cultura organitzativa i si 
l’empresa està realment preparada. 

• Adequar els processos perquè el canvi comporta també un 
canvi de lideratge. Hem de basar-nos en la retenció de 
talent, treball en equip, de manera més autònoma gràcies 
a les TIC. Per exemple, s’ha de superar el model de treball 
de 8 hores a l’oficina. Ara ha de ser un treball diferent, 
més flexible, destinat a atreure tot el talent, amb franges 
horàries i un suport escaient. És a dir s’han d’optimitzar el 
treball i els costos.  

• En definitiva, i sobretot, l’empresa ha de saber ON VOL 
ANAR.  
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Lleida, 26 de març de 2021 

 
Signat Sr. Josep Mª Gardeñes 

 
 
 

President 
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