
 
 

RESUM 

El propòsit fonamental de la present tesi va ser el d'establir les relacions existents entre 

l'orientació al mercat, l'adopció de tecnologies Web 2.0 l'aprenentatge organitzatiu, la 

capacitat d'innovació i l'acompliment organitzatiu. Una de les raons principals d'estudiar 

aquestes relacions té a veure amb l'interès que les tecnologies Web 2.0 han despertat al 

món acadèmic i pels resultats positius que les empreses han reportat per la seva adopció. 

Tales com: la millora de la comunicació, la gestió de coneixement, l'aprenentatge 

organitzatiu i la col·laboració.  

D'altra banda, la literatura i els estudis empírics relacionats a aquest efecte de les 

tecnologies Web 2.0 i la seva aplicació són encara limitats. Els resultats del present 

treball aporten a la comprensió de la important influencia que aquestes tecnologies 

tenen en diverses competències organitzatives.  

Per realitzar l'estudi, primer es van revisar els principals vessants econòmics i 

administratives, dividides en enfocaments dinàmics i estàtics per aconseguir i sostenir 

avantatges competitius. Amb base en la revisió i considerant les variables de l'estudi es 

va triar l'Enfocament de l'empresa basada en competències; considerat com un 

enfocament, dinàmic, sistèmic, holístic i cognitiu.  

Posteriorment es va realitzar una revisió bibliogràfica de les variables d'estudi i es van 

establir les relacions, amb base en un sustento teòric. Es va plantejar el model teòric i es 

van formular les hipòtesis de l'estudi. 

Per comprovar el model i les hipòtesis plantejades es va dur a terme un treball empíric, 

seleccionant per a això el sector hoteler Español de quatre i cinc estels. L'estudi es va 

realitzar en 244 empreses i es va utilitzar la metodologia d'equacions estructurals per 

provar el model i comprovar les hipòtesis. Els resultats van permetre comprovar el 

model i les hipòtesis plantejades. 

Finalment, es van elaborar diverses conclusions de cadascun dels components de la tesi, 

es van discutir les limitacions de l'estudi i es van suggerir futures línies d'investigació. 
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