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L’administració pública catalana s’erigeix com el segon
sector que més utilitza la intel·ligència de dades
•

L’ecosistema ‘Big Data’ català suma l’administració pública com un
dels sectors que més utilitza la intel·ligència de dades, segons els
resultats de l’Enquesta Big Data Catalonia, elaborada pel Centre
d’Excel·lència en Big Data (Big Data CoE) i el Clúster Digital de
Catalunya amb el suport de la Generalitat de Catalunya

•

El retail, la indústria i la mobilitat segueixen sent els altres sectors
que més utilitzen el Big Data

Barcelona, 25octubre de 2018.- L’administració pública catalana s’erigeix com el segon sector
que més utilitza la intel·ligència de dades. Així ho reflecteixen les noves dades extretes de
l’Enquesta Big Data Catalonia, elaborada conjuntament pel Centre d’Excel·lència en Big Data
(Big Data CoE) i el Clúster Digital de Catalunya, que també compta amb el suport de la
Generalitat de Catalunya. Les noves dades refermen Catalunya com el principal pol d’anàlisi de
dades del sud d’Europa.
Segons les noves dades de l’enquesta, l’administració pública (44%) s’afegeix juntament amb el
retail o eCommerce (47%), la indústria (44%) i la mobilitat (44%) com els actors que més
utilitzen la intel·ligència de dades. D’altra banda, l’estudi estadístic també destaca l’augment de
l’analítica avançada. Segons l’estudi, el 47% de les empreses consultades proveeixen serveis
d’analítica avançada (pel 43% que ho feien ara fa sis mesos).
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Segons els resultats de l’enquesta, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
segueixen liderant la concentració de les empreses que inverteixen en Big Data i analítica
avançada (61%). Per darrere se situa l’educació i la recerca (11%), la salut (5%), les fiances i
assegurances (4%), les indústries culturals i creatives (3%) i l’administració pública (3%). Les
dades de l’Enquesta Big Data Catalonia s’han extret a partir de l’anàlisi de 145 respostes
d’empreses catalanes.
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Concentració empreses Big Data 1

D’acord amb les dades extretes per l’enquesta, el director del Big Data CoE Barcelona d’Eurecat,
Marc Torrent, assegura que hi ha empreses usuàries representatives de tots els àmbits
econòmics creant els seus propis equips en l’àmbit Big Data i de l’analítica avançada, un fet que
“demostra que és una aposta estratègica per part de les empreses”.
El Big Data Catalonia és una iniciativa que té el suport de l'estratègia SmartCatalonia de la
Generalitat de Catalunya. Proposa la creació d’un ecosistema que aglutini el màxim nombre
d’empreses oferta-demanda que desenvolupen activitat al voltant de l’explotació de dades, així
com descriure el sector i fer possible la interrelació entre tots els actors.
Clúster Digital de Catalunya és un espai de trobada format per un grup d’empreses, entitats i
grups de recerca que treballa per generar oportunitats de negoci en l’àmbit TIC als seus
associats. El Clúster Digital de Catalunya pretén potenciar la cadena de Valor TIC de Catalunya,
fomenta la recerca i el desenvolupament i aglutinar tota la cadena de valor digital catalana, des
de start ups fins a grans empreses i institucions.
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