
L'anàlisi externa de l'empresa

Feixes online

Feixes online és una empresa de serveis internet creada l'abril de 1996 amb seu 

central en un municipi de la gran corona metropolitana de Barcelona.

El lema corporatiu l'autodefineix com un conjunt autònom de persones que té per 

objectiu oferir les millors solucions a internet per als seus clients.

Els serveis que ofereix són els següent:

• Els tradicionals d'un ISP (hostalatge, gestió de dominis, bústies de correu 

electrònic...) 

• Disseny i creació de webs i portals

• Implementació d'intranets i extranets

• Solucions de comerç electrònic

• Eines per a la realització d'estudis de satisfacció i de prospecció de mercat

• Creació i enviament de mailings electrònics

• Posicionament de webs

• Instal·lació i gestió de servidors de comunicacions

• Gestió de xarxes i seguretat informàtica

• Implementació i supervisió d'un sistema de còpies de seguretat remotes

• Software a mida

Feixes online és una petita empresa que compta amb 15 treballadors en plantilla, 

distribuïts en els departaments de Suport tècnic, Projectes, Comercial i Administració. 

Compta amb una fidelitat a la companyia molt alta: la mitjana d'historial laboral de la 

plantilla en l'empresa supera els 5 anys. 

Un dels trets diferencials de Feixes online és disposar d'eines pròpies, ideades i 

creades de zero, com un gestor de continguts propi. En el seu afany d'acompanyar de 

la millor manera els seus inclents a internet, es proposa oferir un nou servei: la gestió 
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de la identitat digital.

L'antiguitat fa de Feixes online una de les empreses pioneres en el seu sector. Entre 

els seus client hi trobem grans corporacions que troben a Feixes online l'experiència i 

solvència tècnica requerits a les seves demandes així com un gran volum de petites i 

mitjanes empreses de la seva àrea d'influència geogràfica.
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Entorn general

Les empreses no són ens aïllats sinó que exerceixen la seva activitat en un entorn que 

les afecta i al qual responen. 

Podem entendre com a entorn de l'empresa tots aquells factors externs a 

l'organització que tenen influència significativa en l'estratègia empresarial i que 

l'empresa no pot controlar. Parlaríem del conjunt de factors econòmics, políticolegals, 

socioculturals, tecnològics, mediambientals i i internacionals que delimiten el marc 

general en què les organitzacions es desenvolupen.

Factors econòmics

L'economia espanyola ha entrat oficialment en recessió aquest gener de 2009. El Banc 

d'Espanya situa la davallada del consum com la causa principal del deteriorament 

econòmic. Les males perspectives econòmiques, l'increment de l'atur i la reducció del 

crèdit s'assenyalen com les causes principals d'aquesta davallada del consum.

A nivell espanyol, l'atur ha crescut en l'últim trimestre de 2008 en 609.100 persones, 

augmentant la xifra global d'aturats fins a 3.207.900 persones. La taxa d'atur 

augmenta 2,58 punts el darrer trimestre i arriba al 13,91% de la població activa, 

segons dades de l'INE.

El nombre d'aturats (112.100 persones més) ha registrat una forta pujada l'últim 

trimestre de 2008 a Catalunya. Segons dades del Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya, la variació mensual del desembre en relació al mes anterior 

ha estat del 5,06%. En l'últim trimestre de 2008, la taxa d'atur catalana se situa en 

l'11,82%.  

A la demarcació on pertany Feixes online, l'atur registrat a desembre de 2008 era de 

26.697 persones. La variació anual respecte el 2007 ha estat del 60,80%.

La disminució del consum de les llars per l'augment de l'atur és la principal causa del 

deteriorament econòmic que preveu la revista Situació Catalunya, elaborada pel 

servei d'estudis del BBVA. Preveu que el producte interior brut (PIB) de Catalunya 
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retrocedirà un 1,2% aquest exercici, encara que podria caure fins a un 2% si s'aguditza 

la crisi econòmica o apareixen nous escàndols i problemes financers. 

Per la seva banda, el Ministeri d'Economia espanyol pronostica una reducció del PIB 

d'un 1,6% el 2009 i un creixement de l'1,2% l'any 2010. Ara bé, el Fons Monetari 

Internacional discrepa davant aquesta última dada, pronosticant un 0,1% negatiu per 

a l'Estat espanyol l'any 2010.

A escala mundial, es preveu un creixement d'un 0,5% de mitjana, la xifra més baixa 

des de la Segona Guerra Mundial.

D'altra banda, gràcies a l'abaratiment del preu del petroli i a l'agressivitat de les 

rebaixes d'enguany, la inflació toca mínims històrics. L'IPC harmonitzat ha caigut a 

l'Estat espanyol de l'1,5% al 0,8% aquest mes de gener. Si es confirma -com es dóna 

per segur- que també és l'IPC oficial, es tractaria de la inflació més baixa dels últims 

40 anys. Els índexs indiquen que l'Estat quedava aquest darrer any 2008 per sota de 

la UE en diferencial d'inflació per primer cop en set anys. 

El Ministeri d'Economia espanyol pronostica un descens de l'IPC fins l'estiu del 2009 

però es descarta la deflació.

La morositat dels préstecs concedits per bancs, caixes i cooperatives de crèdit a 

empreses i particulars va assolir el novembre de 2008 el 3,118%, segons dades del 

Banc d'Espanya, la ràtio més alta des de l'octubre de 1997.

Segons l'últim informe econòmic d'ESADE, aquesta morositat podria arribar a l'Estat 

espanyol al 7%, sense descartar que els crèdits dubtosos assoleixin la taxa del 9%. 

Amb la voluntat d'augmentar la liquiditat de les entitats financeres amb l'objectiu 

que es reobri el crèdit, l'Estat espanyol ha celebrat quatre subhastes d'adquisició 

d'actius financers. L'última, el 30 de gener, ha posat al mercat més de sis mil milions 

d'euros. 

D'altra banda, l'Institut Oficial de Crèdit espanyol ha posat en marxa una línia 

extraordinària de préstecs, dotada amb un total de deu mil milions d'euros, per dotar 
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de liquiditat les pimes i els autònoms davant la crisi econòmica.

Factors políticolegals

A Catalunya s'impulsa la implementació i ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació en els diversos sectors productius. Específicament, PIMESTIC és el pla 

d'actuació del govern de la Generalitat, impulsat per la Secretaria de 

Telecomunicacions i Societat de la Informació i per ACC1Ó CIDEM | COPCA, per 

promoure les tecnologies de la informació i la comunicació a l'empresa catalana.

Aquest pla, adreçat a les micro, petites i mitjanes empresa, es desenvolupa en el 

període 2007-2010 i persegueix la millora de la competitivitat mitjançant la 

introducció i utilització eficient de les TIC.

ACC1Ó CIDEM | COPCA també destina ajuts a incentivar projectes i activitats de 

valorització de tecnologia dutes a terme per entitats oferents de tecnologia i destina 

línies de finançament per a empreses de base tecnològica (capital concepte). El 

COPCA compta amb el programa de suport a la presència en mercats digitals d'àmbit 

internacional.

L'Estat espanyol, de la seva banda, ha impulsat el Plan Avanza durant el període 2005-

2009, dotat amb més de 6.500 milions d'euros, amb l'objectiu de posar l'Estat 

espanyol en situació de preferència dins la Societat de la Informació i el Coneixement 

tot millorant la productivitat econòmica i el benestar de la ciutadania.

Actualment, l'Estat impulsa el Plan Avanza 2, amb l'horitzó temporal fixat l'any 2012. 

Un dels principals objectius és contribuir a la recuperació econòmica a través de les 

TIC. La generalització del seu ús, segons informa el Ministeri d'Indústria, Turisme i 

Comerç, permet i permetrà un increment de la competitivitat i la productivitat a més 

d'afavorir la igualitat d'oportunitats, dinamitzant l'economia i consolidant un model de 

creixement econòmic sostenible. A Catalunya s'hi destinaran més de quatre milions 

d'euros durant el 2009.

El Ministeri d'Economia i Hisenda  també impulsa una deducció de l'impost sobre 

societats per al foment de l'ús de noves tecnologies de la informació i la comunicació.
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Altres administracions i ens públics també faciliten instruments econòmics a empreses 

que vulguin implementar i fer ús de solucions TIC.

Factors socioculturals

Segons Manel Castells i Imma Tubella, el nostre món ha entrat, amb el canvi de 

mil·leni, en un nou model d'organització social vinculat a una revolució tecnològica 

que té el seu epicentre en les tecnologies de la informaciói i la comunicació.

A Catalunya, els percentages de connexió de banda ampla, tant pel que fa a llars com 

a empreses, són superiors a les mitjanes europees. En el marc espanyol, les xifres 

relatives a Catalunya també superen la mitjana espanyola tant pel que fa a índex de 

penetració com a percentatge de connexions amb banda ampla. 

Segons dades d'aquest mes de gener, la banda ampla ja arriba al 72,4% dels 

municipis rurals (de més de 50 habitants) de Catalunya.

A l'Estat espanyol, segons dades de desembre de 2008, es disposa de nou milions de 

línies de banda ampla, que suposen una densitat de 19,9 línies per cada cent 

habitants. La mitjana europea és del 27,7%. El 86% de les pimes espanyoles, segons 

un estudi realitzat per Everis el novembre de 2008, disposa de banda ampla.

Segons un estudi realitzat l'any 2005 per la Cambra de Comerç de la demarcació on 

pertany Feixes online, el 92,43% de la totalitat de les empreses enquestades 

disposava de connexió ADSL. 

El 19,5% dels espanyols utilitza banda ampla mòbil, molt per sobre de la mitjana 

europea, que se situa al 6,9%.

Els més joves són els més oberts a fer ús d'internet i a ser més capaços d'utilitzar-ne 

les múltiples possiblitats. Com més s'eleva l'edat, més es dificulta la familiaritat amb 

el mitjà i més difícil es fa en la seva pràctica. No obstant això, alguns grups d'edat 

madura també són usuaris actius a partir d'un cert nivell social, sobretot per a usos 

professionals i instrumentals de l'organització de la seva vida.

Hi ha clarament una cultura jove emergent, en què els usos lúdics, exploratoris i de 
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sociabilitat són més importants que els usos instrumentals.

A la demarcació de Feixes online, a les empreses l'ús d'internet per correu electrònic i 

pàgina web és molt estès (98% i 74%, respectivament). Ara bé, són significatius els 

baixos percentatges d'utilització d'eines com intranets (28%), catàleg en línia (20%) i 

videoconferència (4%).

Segons dades de l'IN3, Catalunya és una societat emocionalment estable. També és 

sociable, sap combinar les relacions amb familiars i amics en l'espai físic i en l'espai 

virtual.

Factors tecnològics

Segons dades del primer informe d'R+D i la Innovació a Catalunya, una de cada 

quatre empreses innovadores de l'Estat espanyol és catalana, comptabilitzant-ne 

11.129. El volum de despesa en aquestes activitats ha crescut sostingudament 

passant dels 814,7 milions d'euros el 1996 a 2.614,4 milions d'euros el 2006. El sector 

empresarial català ha aportat dues terceres parts de les despeses d'R+D dutes a 

terme a Catalunya.

Durant el 2005, una de cada tres empreses a Catalunya va innovar, tenia una 

innovació en curs o va intentar innovar.

Quant al personal dedicat a R+D a Catalunya, durant el període 1996-2006 s'ha 

duplicat, passant de 18.395,7 persones dedicació complerta a 40.867,3. L'any 2006 

Catalunya va concentrar el 38,75% del total de sol·licituds de patents europees que 

feien esment a l'Estat espanyol.

Factors mediambientals i factors internacionals 

Considerem no essencials per aquest estudi els factors mediambientals i 

internacionals.
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Entorn específic

Concretarem els conceptes d'indústria, negoci i mercat per al cas de Feixes online 

seguint la proposta d'Abell.

Entenem per indústria el conjunt de tots els grups de clients i totes les funcions 

desenvolupades pels productes elaborats a partir de la mateixa tecnologia. La 

indústria de Feixes online és la d'internet, la de les TIC.

Quant al concepte de negoci, l'entenem com la selecció concreta de grups de clients i 

funcions que els productes d'una empresa ofereixen a aquests clients, tenint en 

compte la tecnologia que s'ha utilitzat, que habitualment és única en cada negoci. El 

negoci de Feixes online és el de la programació web i el d'ISP.

Finalment, el mercat el definim com l'oferta de funcions cobertes per determinats 

productes per a cert grup de clients, incloent-hi totes les tecnologies substitutives que 

permeten proporcionar aquestes funcions. El mercat de Feixes online és el dels serveis 

internet a la gran corona metropolitana.

Anàlisi de l'estructura de la indústria

Analitzarem l'estructura de la indústria a què pertany Feixes online a partir dels 

següents indicadors:

• Grau de concentració: relativament concentrada. L'estructura empresarial és 

molt diversificada i dominada per empreses petites (88,55%).

• Dimensió i importància: es tracta d'una indústria estratègica. No només 

representa un sector productiu econòmicament, sinó que aporta tecnologies 

transversals d'aplicació a la resta de sectors tradicionals, estratègics i 

emergents a Catalunya. És una indústria molt important per a Catalunya. En 

l'àmbit de les activitats informàtiques, les empreses existents a Catalunya són 

el 29% de les existents a tot l'Estat, i en telecomunicacions les llicències 

d'activitat existents a Catalunya representen una quarta part de les del conjunt 
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espanyol. A Catalunya la facturació en concepte de telecomunicacions 

representa la cinquena part del total d'Espanya. 

Segons dades del juliol del 2008, les TIC suposen una mica més del 6,75% del 

PIB espanyol i, a més, incrementen la competitivitat dels sectors econòmics 

generant nous mercats i aplicacions.

• Grau de maduresa: en creixement. 
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Entorn competitiu

En el marc de l'entorn proposat per Michael Porter, revisat i actualitzat recentment pel 

mateix professor, analitzarem l'entorn competitiu de Feixes online.

Porter estableix que l'estructura competitiva de la indústria està influïda per cinc 

forces. Aquestes cinc forces han esdevingut una manera holística de mirar qualsevol 

indústria i entendre els factors determinants estructurals de la rendibilitat i la 

competitivitat. Són les següents:

1. Intensitat de la competència: és el resultat d'una sèrie de factors estructurals.

• Número de competidors i equilibri entre ells: en el cas de la indústria 

internet, de les TIC, constatem molts competidors. 

En el cas de la gestió de la reputació online i la identitat digital, els 

competidors són molt pocs. 

• Ritme de creixement en el sector: s'intueix que el ritme de creixement 

serà alt. Això no implica que la competència sigui més gran.

• Barreres de mobilitat: les barreres de mobilitat són baixes. Qualsevol 

professional o empresa del segment de la indústria pot oferir aquest nou 

servei sense traves legals ni administratives però sí amb uns 

coneixements específics.

• Barreres de sortida: no són excessivament altes. Només cal traspassar els 

serveis prestats.

• Costos fixos i d'emmagatzemament: els costos són d'infrastructura 

tecnològica i de capital humà. Mentre els primers pateixen una tendència 

a la baixa, els de capital humà es mantenen si no augmenten. En el cas 

del costos fixos, intensifiquen la competència mentre els costos de capital 

humà, no.

• Existència de diferenciació o de costos de canvi: no hi ha costos de canvi i 

hi ha una minsa diferenciació, en tractar-se d'una pràctica innovadora i 

poc exercida. Per tant, la competència pot venir pel servei, més que pel 

preu.

• Excedents de capacitat: sembla que, pel ritme de creixement del 
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moment, no es donin els excedents de capacitat.

• Diversitat de competidors: la gestió de la reputació online és una pràctica 

nova i força experimental. Això es tradueix en una diversitat de 

competidors a exercir-la: des de professionals de la comunicació, perfils 

diversos de consultors, empreses consolidades de serveis ISP...  Aquesta 

diversitat i la poca homologació per exercir la pràctica de la gestió de la 

identitat digital són un factor d'augment de la competència.

• Interessos estratègics: com que es tracta d'un segment de negoci nou, 

els interessos estratègics són molt alts. Per tant, la competència és més 

agressiva.

2. Nous competidors: analitzarem la possibilitat d'entrada de nous competidors 

mitjançant la determinació de les barreres d'entrada i la reacció dels 

competidors establerts.

• Barreres d'entrada: són aquells factors que dificulten en major o menor 

grau l'accés al mercat d'una indústria per a l'empresa que encara no hi 

ha entrat, i protegeix l'existent. En el nostre cas, no existeixen barreres 

absolutes, economies d'escala, canals de distribució ni polítiques 

governamentals específiques. 

La principal barrera d'entrada en el món de la gestió de la reputació i la 

identitat digitals és la possessió de coneixement específic i informació 

estratègica. L'experiència és encara incipient i dificulta l'accés al nou 

segment d'activitat. 

• Reacció dels competidors establerts: no es preveuen reaccions fortes dels 

competidors ja establerts. No hi ha una tradició de represàlies contra 

noves empreses dins la indústria. 

3. Productes substitutius: si existeixen productes substituts reals o potencials, el 

segment deixa de ser interessant. Si els substituts són més avançats 

tecnològicament o poden entrar a preus més baixos la situació es complica. En 

el cas de la gestió de la reputació digital no s'entreveuen substituts reals ni 

potencials.
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4. Poder negociador dels proveïdors: considerem que els proveïdors, en el cas de 

Feixes online, són tecnològics i disposen de relativa poca força negociadora. En 

el segment específic de la gestió de la identitat digital, esdevindrien proveïdors 

secundaris en tractar-se d'una activitat immaterial.

5. Poder negociador dels clients: considerem que disposen de poca força 

negociadora en tractar-se d'un producte no emmagatzemable i sense 

substitutius. D'altra banda, els clients no disposen de la informació necessària 

per negociar-ho. 
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Anàlisi de les oportunitats i de les amenaces

Oportunitats Amenaces

Segment nou. Pocs competidors Recessió econòmica

Ritme alt de creixement Previsió d'augment de competidors

Inexistència de substituts Diversificació de competidors

Indústria estratègica. Línies de 
finançament disponibles

Generació de la necessitat de 
gestionar la identitat digital

A continuació resumim les amenaces i oportunitats del nou servei de gestió de la 

identitat digital i la reputació en línia de Feixes online.

Amenaces

• Recessió econòmica: la conjuntura econòmica és difícil, amb indicadors arribant 

a índexs comparables a les pitjors crisis econòmiques de la Història. Les 

previsions més optimistes situen el repunt econòmic a principis de l'any 2010. 

La disminució del crèdit, l'augment de l'atur, l'augment de la morositat i el 

retrocés en el creixement econòmic dificulten a Feixes online la implementació 

de nous segments i en dificulten l'acollida.

• Previsió d'augment de competidors: el panorama verge en l'explotació de la 

gestió de la identitat i la reputació digitals fan preveure que el gruix del negoci 

vulgui entrar en el nou segment. L'empitjorament de la situació econòmica, 

d'altra banda, pot impulsar els actors a augmentar la seva activitat cercant 

nous segments productius.

• Diversificació de competidors: en tractar-se d'una pràctica nova i no regulada, 

es preveu una diversificació de competidors. Així, diversos perfils professionals i 

d'organització poden complir els requeriments per exercir aquesta nova 

pràctica. Tot plegat, facilitat, també, pel fet de no necessitar grans inversions ni 

estructures.
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Oportunitats

• Segment nou. Pocs competidors: actualment hi ha pocs competidors en aquest 

nou segment d'activitat econòmica. Esdevenir pioner i aprofitar-ho pot situar 

Feixes online en una molt bona posició competitiva.

• Ritme alt de creixement: les previsions apunten que la preocupació social, 

empresarial i de màrqueting i la sensibilitat cap aquest nou segment 

augmentin. L'auge dels continguts i opinions a la Xarxa així com de l'ús de les 

xarxes socials generaran una demanda per controlar la reputació en línia i 

establir una adequada identitat digital.

• Inexistència de substituts: no hi ha productes ni serveis que puguin substituir 

aquesta necessitat específica. Com que es tracta d'una necessitat incipient, els 

substituts són inexistents.

• Indústria estratègica. Línies de finançament disponibles: tal com s'esmentava 

més amunt, la indústria TIC i d'internet és estratègica per a Catalunya. 

L'Administració pública ha destinat i continuarà destinant en els propers 

exercicis econòmics línies de finançament i ajudes a la innovació a través de les 

TIC. Feixes online podria fer ús d'aquestes ajudes que, d'altra banda, també 

podrien suavitzar la situació econòmica dels clients.  

• Generació de la necessitat de gestionar la identitat digital: com s'esmenta 

sovintejadament al llarg d'aquestes planes, la gestió de la identitat digital i de 

la reputació en línia és un segment incipient. La difusió de la informació relativa 

a aquest segment és una oportunitat per a generar-ne la necessitat.
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- Cambra de Comerç de Terrassa: Estudi de l'ús d'Internet i ADSL a les empreses de la 

demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa. Abril de 2006

- Castells, M. i Tubella, I (dir.) (2008): “L'empresa xarxa. Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació, Productivitat i Competitivitat”. Barcelona, Editorial UOC, Ariel, 

Generalitat de Catalunya.

- Castells, M. i Tubella, I (dir.) (2007): “La transició a la societat xarxa”. Barcelona, 

Editorial UOC, Ariel, Generalitat de Catalunya.

- COPCA: 1 de 4 empreses innovadores de l'Estat espanyol és catalana. Juliol de 2008

- Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya: Evolució del 

producte interior brut de l'economia catalana. Abril de 2008

- Departament de Governació i Administracions Públiques: La situació laboral, 

oportunitats i perspectives dels professionals de les TIC a Catalunya (2008)

- Diari Avui: La inflació es desploma fins al 0,8%, el nivell més baix en 40 anys. 31 de 

gener de 2009
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http://www.cidem.com/catalonia/cat/opportunities/technologies/index.jsp
http://www.cidem.com/catalonia/cat/opportunities/technologies/index.jsp
http://www.bde.es/estadis/ccff/cfcap1.htm
http://www.bde.es/estadis/ccff/cfcap1.htm
http://paper.avui.cat/article/economia/153004/la/inflacio/es/desploma/fins/nivell/mes/baix/anys.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=28150fc1c2dea110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=28150fc1c2dea110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=28150fc1c2dea110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=28150fc1c2dea110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_45737707_1.pdf
http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_45737707_1.pdf
http://www.copca.cat/infoglueDeliverLive/ViewPage.action?siteNodeId=586&languageId=4&contentId=6987
http://www.cambraterrassa.es/ct/InfoSeccio/cambraterrassa:estudis2:internet
http://www.cambraterrassa.es/ct/InfoSeccio/cambraterrassa:estudis2:internet
http://www.cambraterrassa.es/armari/cambraterrassa:empreses/2/atur_12_2008.pdf
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/ara_mes_que_mai/guia


L'anàlisi externa de l'empresa

- Diari Avui: 45 entitats acudeixen a la subhasta d'actius. 22 de gener de 2009

- Diari Avui: La morositat es dispara fins al 3,1%, el nivell més alt des de fa 11 anys. 17 

de gener de 2009

- Diari Avui: El PIB català podria caure un 2% aquest any. 15 de gener de 2009

- Diari Avui: Els EUA tindran un dèficit rècord equivalent al 8,3% del PIB el 2009. 8 de 

gener de 2009

- Diari Avui: Vint entitats faciliten ja els crèdits de l'ICO. 3 de gener de 2009

- Diari Avui: Catalunya se situa a la cua en creixement econòmic a l'Estat. 31 de 

desembre de 2008

- Diari Avui. Rècord d'impagats. 13 d'agost de 2008

- Harvard Business Publishing YouTube Channel: The five competitive forces that shape 

strategy

- Institut Nacional d'Estadística: Encuesta de Población Activa Cuarto trimestre de 

2008. 23 de gener de 2009

- Mapa de recursos tecnològics

- Ministeri de Ciència i Innovació: Garmendia destaca la aportación de la 

universidad pública a la innovación en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 8 de juliol de 2008

- Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Plan Avanza 2: Propuesta de territorialización 

de los créditos de la DGDSI para el año 2009.

- Network World: España ya cuenta con 9 millones de líneas de banda ancha. 16 de 

www.nuriamasdeu.cat  16/17

http://www.idg.es/comunicaciones/noticia.asp?id=75771&seccion=
http://www.planavanza.es/NR/rdonlyres/EFB573EA-B819-409D-96D4-E8F81E0B43C6/0/Distribucionterritorial.pdf
http://www.planavanza.es/NR/rdonlyres/EFB573EA-B819-409D-96D4-E8F81E0B43C6/0/Distribucionterritorial.pdf
http://web.micinn.es/01_Portada/01-Ministerio/031Prensa/00@Prensa/00@2008/06-Julio/00008615.pdf
http://web.micinn.es/01_Portada/01-Ministerio/031Prensa/00@Prensa/00@2008/06-Julio/00008615.pdf
http://web.micinn.es/01_Portada/01-Ministerio/031Prensa/00@Prensa/00@2008/06-Julio/00008615.pdf
http://www.mapatic.net/
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0408.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0408.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXw&feature=PlayList&p=79CF20318A317EF1&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXw&feature=PlayList&p=79CF20318A317EF1&index=2
http://paper.avui.cat/article/economia/136118/record/dimpagats.html
http://paper.avui.cat/article/economia/149922/catalunya/se/situa/la/cua/creixement/economic/lestat.html
http://paper.avui.cat/article/economia/150077/vint/entitats/faciliten/ja/credits/lico.html
http://paper.avui.cat/article/economia/150535/eua/tindran/deficit/record/equivalent/pib.html
http://paper.avui.cat/article/economia/151440/pib/catala/podria/caure/aquest/any.html
http://paper.avui.cat/article/economia/151644/la/morositat/es/dispara/fins/nivell/mes/alt/des/fa/anys.html
http://paper.avui.cat/article/economia/152117/entitats/acudeixen/la/subhasta/dactius.html


L'anàlisi externa de l'empresa

gener de 2009

- Network World: España lidera en banda ancha móvil en Europa pero suspende en la 

fija. 4 de desembre de 2008

- Network World: El 86% de las pymes españolas dispone de banda ancha. 25 de 

novembre de 2008 

- Observatori nacional de les telecomunicacions i de la SI: Indicadores: Por áreas | 

Sector TIC. Informe anual 2007

- PC World Digital: La banda ancha llega a más de 70% de los municipios rurales de 

Cataluña. 20 de gener de 2009

- Pimestic.cat: Ajuts i finançament

- 3cat24.cat: L'FMI empitjora les serves previsions per a l'economia espanyola. 28 de 

gener de 2009.
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http://www.3cat24.cat/noticia/355144/altres/LFMI-empitjora-les-seves-previsions-per-a-leconomia-espanyola
http://www.pimestic.cat/ajuts-i-financament.html
http://www.idg.es/pcworld/La_banda_ancha_llega_a_m%E1s_de_70%25_de_los_municipios_rurales_de_Catalu%F1a_/doc75863.htm
http://www.idg.es/pcworld/La_banda_ancha_llega_a_m%E1s_de_70%25_de_los_municipios_rurales_de_Catalu%F1a_/doc75863.htm
http://observatorio.red.es/indicadores2/indicadores2/areas/tic/mercado/ingresos_tc_sobre_pib.html
http://observatorio.red.es/indicadores2/indicadores2/areas/tic/mercado/ingresos_tc_sobre_pib.html
http://www.idg.es/comunicaciones/noticia.asp?id=74185&seccion=
http://www.idg.es/comunicaciones/noticia.asp?id=74556&seccion=
http://www.idg.es/comunicaciones/noticia.asp?id=74556&seccion=

