
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR 
COMERÇ: GRAU I TIPUS DE 

PRESÈNCIA A INTERNET 

SETEMBRE DE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR COMERÇ: GRAU I TIPUS DE PRESÈNCIA A INTERNET 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball realitzat per: 

 

           
 
J3B3 ECONOMICS, S.L 
B-66.175.928 
Pg. Joan Carles I, 12 
08320 El Masnou – BARCELONA- 
 
 

 

Equip redactor de l’estudi:  

 

Jordi Bacaria Martinez . Economista 

Oriol Valls Clot. Politòleg 

   



DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR COMERÇ: GRAU I TIPUS DE PRESÈNCIA A INTERNET 3 

Índex 

 
1. Introducció ......................................................................................................... 4 

2. Disseny mostral .................................................................................................. 5 

3. Aspectes metodològics ....................................................................................... 7 

4. Presència digital ................................................................................................. 8 
5.1 Anàlisi descriptiva ........................................................................................................ 8 
5.2 Graus de presència digital .......................................................................................... 10 
5.3 Tipus d’acció digital (Model 3C) ................................................................................. 12 

5. Conclusions ...................................................................................................... 14 

6. Annexes ........................................................................................................... 15 
Annex 1: Ànalisi clúster K.media ...................................................................................... 15 
Annex 2: Ànalisi clúster jeràrquic ..................................................................................... 17 

 

  



DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR COMERÇ: GRAU I TIPUS DE PRESÈNCIA A INTERNET 4 

1. Introducció  
 
 

 

L’estudi Ecommerce al sector comerç de Catalunya; grau d’adopció i factors 

motivacionals (2019)  va analitzar un seguit dades provinents d’un treball de camp 

exhaustiu; tot aportant un volum d’informació substancial.  

 

L’explotació d’aquelles variables va permetre arribar a les conclusions pertinents. Sens 

dubte, però, aquella informació encara es podia treballar de manera més extensa. Es 

podria dir, doncs, que s’ha espremut la base de dades obtinguda per tal de poder 

disposar de més i millor coneixement de la realitat.  

 

Concretament, el buidat de dades provinent de la mostra (veure apartat 2) aportava 

una informació molt útil amb el fi de conèixer quin és el grau de presència a internet 

del sector comerç de Catalunya i, fins i tot, per quin motiu els negocis de venda al 

detall opten per tenir presència a internet.  

 

D’aquesta manera, la recerca que teniu a les vostres mans estableix un mecanisme de 

mesura a  mode de baròmetre que indica la presència digital del comerç, tant pel que 

fa a la intensitat com al tipus.  

 

En aquest sentit, el lector d’aquest informe podrà copsar que la presència a internet 

es construeix a mode de piràmide; en què la base és disposar de pàgina d’internet i el 

vèrtex és la participació en maketplaces. 

 

A banda, l’explotació de les dades ha permès establir el model 3C per tal de poder 

copsar la finalitat de les accions que es realitzen a internet. Així, s’observa que les 

converses amb el mercat és el tipus d’acció més freqüent pel comerç. 

 

Amb tot, la voluntat d’aquest estudi és disposar d’una fotografia explicativa de la 

realitat al territori i, sobretot, que esdevingui un estàndard que pugui ser comparat en 

diferents moments. 
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2. Disseny mostral 
 
 
L’estudi s’ha realitzat a partir de dades obtingudes mitjançant entrevistes telefòniques 

(sistema CATI) i es complementa amb enquestes obtingudes mitjançant formulari 

web (sistema CAWI). 

 

En primer lloc, l’enquesta telefònica es dissenya a partir d’una cerca a la base de 

dades SABI, en què s’extreuen les dades d’aquelles micro, petites i mitjanes empreses1 

ubicades en territori català, amb activitats de venda al detall excepte carburants. Per 

tant, els CNAE 2009-47 (només codis primaris) emprats són els següents:  

 

• 471 – Comerç al detall en establiments no especialitzats 

• 472 – Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en 

establiments especialitzats 

• 474 – Comerç al detall d’equips per a les tecnologies de la informació i la 

comunicació en establiments especialitzats 

• 475 – Comerç al detall d’articles d’ús domèstic en establiments especialitzats 

• 476 – Comerç al detall d’articles culturals i recreatius en establiments 

especialitzats 

• 477 – Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats.  

 

A tal efecte, els resultats de la cerca (124.790 empreses) es filtren per empreses amb 

telèfon (75.238 empreses), amb un màxim de 250 treballadors (65.935 empreses), 

amb uns ingressos d’explotació de, màxim, 50M€ (62.699 empreses) i uns actius totals 

de 43M€ (62.695 empreses) ubicades amb seu a Catalunya (6.311 empreses). A 

continuació, el qüestionari inclou el filtre d’establiment obert al públic, per tal d’evitar 

la resposta d’empreses de naturalesa 100% digital que pugui esbiaixar el resultat. 

 

El nombre d’enquestes realitzades és de N=400. Tanmateix, per tal de disposar una 

mostra el més representativa possible, es depura i s’eliminen aquells registres 

d’empreses majoristes, distribuïdores, amb activitat sense local obert al públic o amb 

epígrafs que no s’adeqüen a l’objecte de la cerca CNAE-47. 

 

 
1 D’acord el Reglament (UE) nº651/2014 de la Comissió Europea, es considera Petita o Mitjana Empresa 

aquelles amb un volum de negoci igual o inferior a 50 milions d’euros, menys de 250 treballadors i un 

balanç general igual o inferior a 43 milions d’euros. 
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Amb tot, la mostra telefònica obtinguda després de ser depurada és de n=379 que, 

per una població coneguda, un nivell de confiança del 95% i una probabilitat 

d’encert-error (p=q=50%) suposa un marge d’error del ± 4,9%.   

 

El qüestionari (Annex 1), de 21 preguntes, es va dissenyar amb la voluntat que 

l’enquesta tingués una durada màxima de 5 minuts. Amb tot, es van realitzar un total 

de 2.000 trucades; el que significa un rati de resposta del 20%.  

 

En segon lloc, l’enquesta online va ser distribuïda a partir de la base de dades 

propietat de J3B3 Economics, SL, de les que es van obtenir n=69 respostes.  

 

A més, es va afegir informació de l’estructura del negoci de les empreses enquestades: 

ens referim a treballadors i xifra de negoci de l’exercici 2015. D’aquesta manera es va 

complementar la base de dades per a un posterior millor anàlisi quantitatiu.  

 
 

Fitxa tècnica de la investigació 

Univers PIMEs del sector comerç (amb personalitat jurídica) amb activitat de 
venda al detall (CNAE 2009 – 47) i activitat econòmica a Catalunya. 

Dimensió 
mostra 459= 390 entrevistes telefòniques a empresaris i directius + 69 online  

Error mostral ± 4,4% per una població coneguda, un nivell de confiança del 95% i una 
probabilitat d’encert-error (p=q=50%). 

Dates del 
treball de 
camp 

Del 2 al 30 de novembre de 2018 

Selecció de la 
mostra 

Per a la obtenció de la mostra es va realitzar un mostreig aleatori simple a 
partir de la base de dades SABI i es va complementar amb una enquesta 
mitjançant sistema CAWI  
 

 
Font: Elaboració pròpia 
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3. Aspectes metodològics 
 
 
La metodologia que s’ha emprat per a l’elaboració dels diferents indicadors parteix 

d’un anàlisi d’agrupament jeràrquic (clúster) que, a la vegada, ha estat contrastat amb 

un anàlisi d’agrupament per mitjanes (k-media). 

 

En primer lloc, tant el mètode d’agrupament jeràrquic (veure annex 2) com el 

d’agrupament per mitjanes (veure annex 1) han evidenciat l’existència de tres grups 

d’empreses amb presència digital: 

 

1. Empreses que únicament tenen presència mitjançant una pàgina web 

2. Negocis amb presència a dues xarxes socials (no exclou aquelles que 

també disposen de web) 

3. Empreses amb ecommerce (i presència a tres xarxes socials) 

 

A partir d’aquí s’han establert els criteris d’organització de les variables i s’han elaborat 

les matrius a partir de codi numèric per al seu recompte. 

 

En aquest sentit, la codificació per a l’estudi del grau i tipus de presència digital ha 

estat la següent: 

 

Descripció CODI 
Sense presència digital 0 
Ecommerce 1 
Una xarxa social 10 
Una xarxa social i Ecommerce 11 
Dues xarxes socials 20 
Dues xarxes socials i Ecommerce 21 
Tres xarxes socials 30 
Tres xarxes socials i Ecommerce 31 
Pàgina web 100 
Pàgina web i Ecommerce 101 
Pàgina web i Una xarxa social 110 
Pàgina web i Una xarxa social i Ecommerce 111 
Pàgina web i Dues xarxes socials 120 
Pàgina web i Dues Xarxes Socials i Ecommerce 121 
Pàgina web i Tres xarxes socials 130 
Pàgina web i Tres xarxes socials i Ecommerce 131 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR COMERÇ: GRAU I TIPUS DE PRESÈNCIA A INTERNET 8 

4. Presència digital  
 
5.1 Anàlisi descriptiva 
 

Les empreses de venda al detall de Catalunya tenen una presència digital en diferents 

formats (veure figura 1). 

 

Figura 1. Piràmide de la presència digital 
 
 

 
 
Font: Elaboració pròpia  

 

 

Tal i com es pot copsar a la figura 1, els diferents formats de presència digital es pot 

explicar a partir d’una estructura piramidal. En conseqüència, la majoria de negocis 

disposen d’una pàgina web (68%) del seu negoci, sent aquesta l’opció més emprada 

per a informar.  

 

Marketplaces 
(5)

Ecommerce (24%)

Twitter i altres 
(26%)

Instagram (47%)

Facebook (61%)

Web (68%)

Forces externes i internes 
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Pel que fa a la presència mitjançant xarxes socials, aquestes es caracteritzen per 

disposar un perfil de Facebook (61%), seguit d’Instagram (47%) i de Twitter i altres 

(26%). Per tant, Facebook i Instagram es manifesten com les xarxes més emprades pel 

teixit comercial del territori. 

 

Finalment, el 24% de les empreses disposen d’una plataforma de venda en línia on 

poder gestionar comandes electrònicament.  

 

D’acord amb el que es percep gràficament en la figura 1, la presència digital 

mitjançant una venda online és l’últim esgraó al que s’arriba per tal d’assolir una 

digitalització completa del negoci. Tal i com es va concloure en l’Estudi d’Ecommerce 

al sector comerç de Catalunya: Grau d’adopció i factors motivacionals (2019), les 

empreses de comerç tenen un major grau d’adopció d’ecommerce depenent del seu 

grau de presència a internet (web i xarxes socials) però, també, en funció depenent de 

les forces externes i internes. 

 

En les properes línies d’aquest anàlisi s’observarà l’objectiu dels negocis a digitalitzar-

se i, més concretament, s’observarà en quin estadi es troben i quina acció digital hi ha 

al darrere de cada estratègia.  

 

A tall de recordatori, l’Estudi d’Ecommerce al sector comerç de Catalunya: Grau 

d’adopció i factors motivacionals (2019), definia un seguit de motius per tenir una 

plataforma de venda en línia (pressió del mercat, eixamplar clientela, millorar la 

comunicació i la relació amb la clientela, etc...) a la que les empreses responien amb 

una estratègia determinada (contractació de community manager, presència en 

determinades xarxes socials, etc). Dit d’altra manera, aquells comerços amb una forta 

pressió externa i un afany competitiu intínsec dins la filosofia empresarial (que les 

porta a millorar els processos interns)2, es mostren més predisposades a adoptar una 

plataforma d’ecommerce com a canal alternatiu de vendes.   

 

D’ara en endavant, doncs, es descriurà l’acció concreta que fa l’empresa catalana de 

comerç per desplegar l’estratègia. 

  

 
2 Forces externes: Pressió del mercat: clientela, proveïdors, competencia, agents del territori, productes 

substitutius. 

Forces internes: Necessitat de millorar la comunicació, la relació amb la clientela i la imatge de marca. 



DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR COMERÇ: GRAU I TIPUS DE PRESÈNCIA A INTERNET 10 

5.2 Graus de presència digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Els diferents graus de presència digital es classifiquen d’acord una naturalesa 

evolutiva que es resumeix a partir de la quantitat de formats que empren per tenir 

presència a internet. 

 

1. Sense presència 

Negocis que no disposen de cap tipus de presència digital 

 

2. Presència bàsica 

Empreses amb una presència digital mínima. Es considera que són les següents: 

Descripció CODI 
Una xarxa social 10 
Dues xarxes socials 20 
Pàgina web 100 
Pàgina web i Una xarxa social 110 

 

3. Presència mitja 

Empreses amb certa maduresa dins internet.  Es considera que són les següents: 

Descripció CODI 
Pàgina web i Dues xarxes socials 120 

 

4. Presència intensiva 

Empreses amb molta madura digital. Es considera que són les següents: 

Descripció CODI 
Una xarxa social i Ecommerce 11 
Tres xarxes socials 30 
Pàgina web i Ecommerce 101 
Pàgina web i Una xarxa social i Ecommerce 111 
Pàgina web i Tres xarxes socials 130 

 

5. Presència avançada 

Empreses amb molta madura digital i preparades per a una experiència 

d’omnicanalitat. Es considera que són les següents: 

 

Descripció CODI 
Dues xarxes socials i Ecommerce 21 
Tres xarxes socials i Ecommerce 31 
Pàgina web i Dues Xarxes Socials i Ecommerce 121 
Pàgina web i Tres xarxes socials i Ecommerce 131 
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Els establiments amb activitat de venda al detall a Catalunya tenen diferents grau de 

presència digital (veure taula 1). 

 
Taula 1. Grau de presència digital 
 
Grau de presència digital  
Presència avançada 19,0% 
Presència intensiva 12,8% 
Presència mitja 18,6% 
Presència bàsica 28,9% 
Sense presència 20,8% 
 

Font: Elaboració pròpia  

 

 

Figura 2. Baròmetre de grau de presència digital 

 
 

 

 
Font: Elaboració pròpia  

 

 

De l’anàlisi dels resultats es desprèn que el 20,8% de les empreses de comerç de 

Catalunya no tenen cap tipus de presència a internet, el 28,9% tenen una presència 

bàsica, el 18,6% té una presència secundària, el 12,8% intensiva i, finalment, el 19% la té 

terciària. 

 

Per tant, es reafirma una de les conclusions que es desprenia en l’Estudi d’Ecommerce 

al sector comerç de Catalunya: Grau d’adopció i factors motivacionals (2019) que 

apuntava una transició digital a dues velocitats.  

 

La polaritat s’evidencia entre les empreses amb una nul·la o baixa presència a internet 

(49,7%) i les que tenen una presència digital més àmplia (31,8%). 

 

Amb tot, el grau de presència digital mitjà a Catalunya és mitjà, concretament amb 

una puntuació de 2,2 sobre 5. D’aquesta manera, s’observa que el sector del comerç, 

en conjunt a Catalunya, té un baix nivell de maduració digital.  

Sense presència 
(20,8%)

Bàsica 
(28,9%)

Mitja 
(18,6%)

Intensiva 
(12,8%)

Avançada 
(19%)

1 2 3 4 5 

Mitjana Catalunya: 2,2 
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5.3 Tipus d’acció digital (Model 3C) 
 

 

  La tipologia d’acció digital es classifica d’acord amb els raonaments obtinguts en els 

agrupaments jeràrquics obtinguts durant l’anàlisi (veure annex 1 i 2).   

 

1. Acció comunicativa 

 

Empreses que tenen presència a internet només amb la finalitat de comunicar la 

seva oferta, proposta de valor, dades de contacte, etc.  

 

S’hi agrupen, doncs, aquells negocis que fan una comunicació unilateral amb la 

seva clientela i proveïdors.  

 

2. Acció conversacional 

 

Empreses que pretenen fomentar converses a internet a partir de les xarxes socials 

mitjançant la publicació de continguts en què altres usuaris hi puguin interactuar.  

 

S’hi agrupen, per tant, els negocis que cerquen una comunicació bilateral amb la 

seva clientela, proveïdors i agents externs. 

 

3. Acció comercial 

 

Empreses que disposen d’una plataforma de comerç electrònic i, a la vegada, 

disposen de perfils a les xarxes socials i/o de pàgina web pròpia.  
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Les empreses del sector comerç a Catalunya actuen de diferent manera en l’àmbit 

digital (veure taula 2).  

 

Taula 2. Tipus d’acció digital 
 
Tipus d’acció digital  
Acció comercial 31% 
Acció conversacional 53% 
Acció comunicativa 16% 
 
Font: Elaboració pròpia  

 

 

Figura 3. Baròmetre del tipus d’acció digital 

 
Font: Elaboració pròpia  

 

 

Concretament, del total d’empreses  que empren internet, el 16% ho fa per realitzar 

una acció comunicativa, el 53% per una acció conversacional i, finalment, el 31%3 amb 

afany comercial.  

 

De l’anàlisi es desprèn, doncs, que la majoria d’empreses empren internet per tenir 

una comunicació bilateral i relacional amb el mercat tot i que prop d’un terç de les 

que tenen presència tenen com a objectiu ampliar el seu canal de vendes físic.  

 

Finalment, l’acció de comunicació unilateral és la menys utilitzada en comparació 

amb la resta.  

 

Pel que fa a la tendència majoritària a Catalunya, el sector comerç amb presència a 

internet s’orienta a mantenir converses i escoltar el mercat encara que amb les mires 

fixades a la comercialització electrònica. Per tant, l’acció actual té un enfocament 

relacional tot i que amb perspectiva de fer el pas cap al comerç electrònic.  

 
3 Aquest percentatge està calculat en base a les empreses que utilitzen internet. Si es calcula a partir del 
total d’empreses, el percentatge és del 24%. Per tant, es refereix als negocis que han adoptat 
l’ecommerce com a canal alternatiu de vendes. 

Acció 
comunicativa 

(16%)
Acció conversacional (53%)

Acció 
comercial 

(31%)
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5. Conclusions 
 
 
 

• El sector comerç a Catalunya té un baix nivell de transformació digital (2,2/5) i, 

per tant, la seva presència a internet és de mitjana en dos formats diferents. 

 

• La digitalització del comerç té una seqüència que s’explica a partir d’una 

presència base mitjançant un website i una culminació del procés amb 

l’adopció d’una plataforma d’ecommerce ila participació en un marketplace. 

 

• Internet és utilitzat pel sector comerç per dur a terme accions conversacionals 

amb el seu mercat. Per tant, la presència a les xarxes socials és el format més 

utilitzat per comunicar-se amb clientela, proveïdors i altres agents. 

 

• Exitsteix certa polaritat entre el sector comerç ja que hi ha establiments amb 

molt baixa presència a internet i, en canvi, d’altres estan completament 

digitalitzats. Es posa de manifest la transició digital a dues velocitats que està 

condicionada per la pressió de les forces internes i externes del negoci. 
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6. Annexes 
 
 
Annex 1: Ànalisi clúster K.media 
 
> .cluster <-  KMeans(model.matrix(~-1 + PB1_3 + PB1_21 + PB1_22 + PB1_23 + PB_1, Dataset), 

centers = 4, iter.max = 10,  

+   num.seeds = 10) 

 

> .cluster$size # Cluster Sizes 

[1] 100 102 120 125 

 

> .cluster$centers # Cluster Centroids 

  new.x.PB1_3 new.x.PB1_21 new.x.PB1_22 new.x.PB1_23 new.x.PB_1 

1  1.00000000    0.9800000   0.78000000   0.55000000      0.980 

2  0.05882353    0.2745098   0.05882353   0.07843137      1.000 

3  0.02500000    0.1666667   0.02500000   0.01666667      0.000 

4  0.00000000    1.0000000   1.00000000   0.26400000      0.848 

 

> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares 

[1] 45.83000 38.98039 24.48333 40.40000 

 

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares 

[1] 149.6937 

 

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares 

[1] 323.9215 

 

> biplot(princomp(model.matrix(~-1 + PB1_3 + PB1_21 + PB1_22 + PB1_23 + PB_1, Dataset)), xlabs =  

+   as.character(.cluster$cluster)) 

 

> remove(.cluster) 

 

> .cluster <-  KMeans(model.matrix(~-1 + PB1_3 + PB1_21 + PB1_22 + PB1_23 + PB_1, Dataset), 

centers = 3, iter.max = 10,  

+   num.seeds = 10) 

 

> .cluster$size # Cluster Sizes 

[1] 100 188 159 

 

> .cluster$centers # Cluster Centroids 

  new.x.PB1_3 new.x.PB1_21 new.x.PB1_22 new.x.PB1_23 new.x.PB_1 
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1  1.00000000    0.9800000   0.78000000   0.55000000  0.9800000 

2  0.04787234    0.1063830   0.01595745   0.03191489  0.3617021 

3  0.00000000    0.9622642   0.82389937   0.23270440  0.8805031 

 

> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares 

[1] 45.83000 78.60638 73.96226 

 

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares 

[1] 198.3986 

 

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares 

[1] 275.2166 

 

> biplot(princomp(model.matrix(~-1 + PB1_3 + PB1_21 + PB1_22 + PB1_23 + PB_1, Dataset)), xlabs =  

+   as.character(.cluster$cluster)) 

 

> remove(.cluster) 
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Annex 2: Ànalisi clúster jeràrquic 
 

 
 

 

1: Website 

2: Facebook 

3: Instagram 

4: Twitter 

5: Ecommerce 


