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CATALUNYA REQUEREIX D’UN MODEL DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA QUE CONTRIBUEIXI AL 

CREIXEMENT DEL SECTOR TIC CATALÀ 
 
 
 
• Les polítiques de suport i promoció al sector TIC t ambé han de comptar amb un 

programa, en l’àmbit de la contractació pública, qu e contempli especialment la pime. 
 

• Una estratègia que permetria guanyar dimensió a la pime catalana del sector TIC.  

 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona ha fet arribar a la Generalitat de Catalunya la seva posició 

sobre la necessitat que Catalunya tingui un model de contractació pública que contribueixi al 

desenvolupament del teixit empresarial TIC. En aquest sentit, i conscients de que el Govern 

català ja realitza diferents accions de suport i promoció del sector TIC, es considera també 

necessari que en termes de contractació pública, es tingui especialment en compte a la pime 

catalana. L’objectiu és un sistema que impulsi la capil·laritat de proveïdors, prioritzi d’una 

manera especial la pime i correlacioni la dimensió dels projectes i dels serveis amb el 

prestataris.  

 

En el context econòmic actual, és especialment important la funció de generadors de 

creixement econòmic que han d’assumir les Administracions Públiques i concretament, la 

Generalitat de Catalunya. Un objectiu estratègic però, que ha de ser congruent amb l’entorn 

d’austeritat i reducció de costos que imposa l’actual conjuntura econòmica.  

 

 Així mateix, cal destacar que el sector TIC català pot assolir els reptes de futur del país sense 

haver de caure en sistemes proteccionistes que es basin en polítiques de subvenció, ni que 

contradiguin les regles de la competència lleial marcades per l’Organització Mundial del 

Comerç i que estiguin en consonància amb el Mercat Únic Europeu. És més, aquest sector 

està capacitat per fer front a la competència internacional que existeix, però com ja ha destacat 

la Cambra anteriorment,  un dels grans canvis que hem de fer a Catalunya,  per impulsar la 

recuperació econòmica i la confiança en la nostra economia, és pensar en gran. L’empresa 

catalana ha de guanyar dimensió. El nostre teixit empresarial es caracteritza per tenir moltes 

empreses petites, algunes mitjanes i poques molt grans. És per això, que sense haver de 

renunciar a una política de reducció de costos i sense cap pèrdua de valor afegit que aporten 
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les TIC a la Generalitat, es pot establir un model de contractació pública que contribueixi al 

desenvolupament del teixit empresarial TIC del nostres país. Tanmateix, amb el 

desenvolupament de projectes emblemàtics, s’impulsaria la projecció exterior del sector TIC 

amb la internacionalització d’empreses catalanes i amb la captació d’inversions estrangeres en 

R+D+I. Es tracta també de d’elaborar polítiques que potenciïn el sector TIC com a element 

tractor i estratègic per a l’increment de la productivitat i competitivitat de les empreses. 

  

Més informació:  

 
 

  


