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1. Presentació, objectius i metodologia

� idigital és l'estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu
generar un pol d'innovació digital al nostre país per fomentar el creixement econòmic,
la competitivitat empresarial i l'ocupació de qualitat. El suport a l'empresa i la creació
d'ocupació són, doncs, els eixos centrals d'idigital. Per la seva banda, l’idigital col·labora
amb diverses entitats per realitzar les actuacions necessàries per a la millora del
desenvolupament de les TIC a Catalunya. Una d’aquestes entitats és el Cercle
Tecnològic de Catalunya (Ctecno).

� El CTecno, entitat constituïda el juliol de 2008, té com a finalitat promoure la Societat de
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� El CTecno, entitat constituïda el juliol de 2008, té com a finalitat promoure la Societat de
la Informació i del Coneixement, esperonant la generació d’iniciatives per a la recerca i el
desenvolupament tant de les tecnologies de la informació i la comunicació i del seu sector
d’activitat empresarial, com de la modernització dels sectors d’activitat de l’economia
tradicional.

El CTecno, doncs, vol contribuir decididament, des de la societat civil, a fomentar i afavorir
el creixement de l’activitat econòmica al voltant de la Tecnologia, incrementar el
coneixement de la tecnologia i les seves potencialitats entre les empreses, institucions i la
ciutadania del nostre país, crear sinèrgies i oportunitats en aquest sector i, al mateix
temps, contribuir a l'ús cívic de la tecnologia. És per tots aquests objectius que l’idigital ha
considerat oportú comptar amb el CTecno per a la creació de l’informe d’Indicadors clau
de les TIC a Catalunya 2013



� L’informe d’Indicadors clau de les TIC a Catalunya 2013 és un quadre
d’indicadors que té com a principal objectiu mostrar una radiografia fiable de les
TIC en els diferents àmbits econòmics i socials de Catalunya.

En aquest sentit, l’informe d’Indicadors clau de les TIC a Catalunya 2013 que es
presenta a continuació permet, d’una banda, conèixer la situació actual i l’evolució
dels diferents indicadors a nivell de Catalunya, i, d’altra banda, aportar dades
comparatives en relació amb altres realitats territorials.

1.2. Objectius
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� Concretament, els principals objectius de l’estudi d’Indicadors clau de les TIC a
Catalunya 2013 han estat els següents:

1. Construir el quadre d’indicadors que aporti dades fiables de la situació i
l’evolució de la ciutadania, les empreses, l’administració i el país en general en
relació a l’ús i aprofitament de les TIC, tot identificant les fonts de cadascun
d’aquests indicadors i els càlculs normalitzadors per a incorporar-los al quadre.

2. Calcular el quadre d’indicadors per al 2013 amb les dades més actualitzades
possibles i construir les evolucions històriques disponibles.

3. Fer un informe de millora de les eines i instruments de les entitats que
aporten les dades, en especial l’IDESCAT, per tal de què aquestes entitats les
puguin incorporar en els seus processos amb l’objectiu de millorar properes
edicions del quadre i dels seus indicadors.



1.3. Metodologia

� En primer lloc, s’ha portat a terme una revisió dels àmbits i indicadors TIC existents. Les
principals institucions consultades han estat les següents:
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Catalunya Unió Europea Estat espanyol 
���� Centre de Telecomunicacions i 

Tecnologia de la Informació 
(CTTI). 

���� Departament de Salut. 

���� Comissió Europea. 
(Agenda Digital e-2020). 

���� Eurostat. 
 

���� Associación de 
Internautas (ADI). 

���� INE 
���� Observatorio Nacional 
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���� Departament de Salut. 
���� Departament d'Empresa i 

Ocupació. 
���� Departament d'Ensenyament. 
���� Fundació CTecno. 
���� Fundació puntCAT. 
���� Fundetec. 
���� IDESCAT. 
���� Idigital. 
���� INE. 
���� Localret. 

 ���� Observatorio Nacional 
de las 
Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la 
Información (ONTSI). 

 

 



� A partir del recull de dades existents, s’ha realitzat la selecció de la proposta
d’indicadors clau de les TIC a Catalunya 2013. Els criteris han estat els següents:

 Indicadors que prevegin una variabilitat futura (que siguin predictors).

 Indicadors recomanats per l’Agenda Digital e-2020.

 Disponibilitat i vigència de les dades.

1. Presentació, objectius i metodologia
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� Pel que fa a les comparatives, sempre que ha estat possible es presenten les dades
comparatives de Catalunya amb la UE-27 (i en algun cas amb la UE-15) i, en el cas de no
disposar de les dades o de ser aquestes molt antigues, s’ha optat per introduir la
comparativa amb Espanya.
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2.1. Mapa temàtic

� El quadre d’indicadors clau de les TIC a Catalunya 2013, s’ha organitzat en 10 àmbits
de referència, que aglutina un total de 186 indicadors. 
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 Àmbit Subàmbit Nre. indicadors 

1. Ciutadania 
1.1. Equipament 15 
1.2. Usos 18 

2. Empreses 
2.1. Equipament 9 
2.2. Usos 18 
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2. Empreses 
2.2. Usos 18 

3. Administració 
3.1. Ciutadania 3 
3.2. Empreses 8 
3.3. Administració local 16 

4. Infraestructures 
4.1. Cobertura mòbil 4 
4.2. Banda ampla 5 

 



In
d
ic

a
d
o
rs

 s
ec

to
ri
al

s 
Àmbit Subàmbit Nre. indicadors 

5. Sector TIC 

5.1. Volum, ocupació i producció 27 
5.2. R+D+i 4 
5.3. Patents TIC 1 
5.4. Internacionalització 4 

6. E-comerç 
6.1. Empreses 5 
6.2. Ciutadania 1 

7. E-continguts i xarxes 
socials 

7.1. Ciutadania 4 
7.2. Empreses 1 
7.3. Dominis 1 
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8. E-educació 
8.1. Centres educatius 18 
8.2. Aprenentatge en línia i 
recursos TIC 
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9. E-salut 
9.1. Centres sanitaris 15 
9.2. Ciutadania 2 
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10. Índex idigital 10.1. Índex idigital 1 

 
 



3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

11



3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

1. Ciutadania

1.1. Equipament

12

1.1. Equipament

1.2. Usos



1. Ciutadania
1.1. Equipament

1.1.A. Ordinadors, mòbils i Internet

Tipus d'ordinador Catalunya

Ordinador de sobretaula 67,7

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Font Catalunya: Idescat, 2012.

Font UE-27: Eurostat, 2012. 

Base: total de llars.

D’entre els indicadors disponibles a nivell de la UE-27, Catalunya es posiciona més favorablement pel que fa la disposició
de connexió a Internet de banda ampla (98,7%). Per contra, la UE-27 presenta nivells més elevats de connexió a Internet,
sigui quin sigui el tipus de connexió (76,0%).

Tipus d'Internet Catalunya UE-27

Connexió de banda ampla 98,7 95,0

Connexió de banda estreta 4,9 7,0*

Ordinador portàtil 74,4

De mà (PDA, palmtop, etc.) 8,3

Base: total de llars amb Internet

*Any 2011, mòdem  o ISDN

Base: total de llars amb ordinador



1. Ciutadania
1.1. Equipament

1.1.A. Ordinadors, mòbils i Internet

Equipament d'ordinadors, mòbil i Internet a la llar 2010 2011 2012 Tendència
Telèfon mòbil 95,1 96,0 96,9
Telèfon fix 87,7 87,1 82,7
Ordinador 73,1 75,7 76,5
  Ordinador de sobretaula 76,4 72,0 67,7

  Ordinador portàtil 62,7 68,9 74,4

  De mà (PDA, palmtop, etc.) 11,6 9,6 8,3

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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D'augment

Es manté 

A la baixa

Internet 68,3 71,0 71,5
  Connexió de banda ampla 98,3 99,0 98,7

  Connexió de banda estreta 2,5 4,0 4,9

Des d’un punt de vista evolutiu, la majoria d’indicadors referents a l’equipament d’ordinadors, mòbil i Internet a les llars
registren augments. Els tres indicadors que mostrarien tendències de disminució serien la disposició de telèfon fix,
d’ordinador de sobretaula i d’ordinador de mà (PDA, palmtop, etc.).



1. Ciutadania
1.1. Equipament

1.1.B. Equipament audiovisual

Equipament audiovisual a les llars

74,4

80,0

99,4

75,7

77,6

99,2

DVD

Ràdio

Televisió

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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43,3

46,9

58,6

40,0

47,4

62,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vídeo

Mp3/Mp4

Cadena musical

Catalunya
Espanya

Font Catalunya: Idescat, 2012.

Font Espanya: INE, 2012.

Base: total de llars.

Comparativament, entre Catalunya i Espanya, la disposició d’equipaments audiovisuals és força similar;
mostrant un clar predomini de la televisió com a principal equipament.



1. Ciutadania
1.1. Equipament

1.1.B. Equipament audiovisual

Equipament audiovisual a la llar 2010 2011 2012 Tendència
Televisió 99,7 99,6 99,2
Ràdio 86,9 82,6 77,6
DVD 83,5 78,8 75,7

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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DVD 83,5 78,8 75,7
Cadena musical 67,6 66,4 62,5
Mp3/Mp4 49,8 48,9 47,4
Vídeo 58,3 40,6 40,0

D'augment

Es manté 

A la baixa

Les dades evolutives en relació amb l’equipament audiovisual a les llars catalanes, posen de manifest un
manteniment pel que fa a la tinença, excepte en la disposició de ràdio i cadena musical que disminueix.



1. Ciutadania
1.2. Usos

1.2.A. Ordinador

Ús de l'ordinador i d'Internet per la ciutadania

73,0

73,0

74,6

76,4

Ús d'Internet en els darrers
tres mesos**

Ús de l'ordinador en els
darrers tres mesos*

Catalunya

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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73,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

tres mesos** Catalunya
UE-27

Font Catalunya: Idescat, 2012.

Font UE-27: Eurostat, *2011 **2012

Base: població total.

Ús de l'ordinador i d'Internet 2010 2011 2012 Tendència
Ús de l'ordinador en els darrers tres mesos 73,1 73,6 76,4
Ús d'Internet en els darrers tres mesos 71,8 71,8 74,6

D'augment

Es manté 

A la baixa

El nivell d’ús de l’ordinador en els darrers tres mesos, presenta dades més favorables entre la ciutadania catalana respecte
la població de la UE-27. Així mateix, l’evolutiva per a aquest indicador en el cas de Catalunya és positiva.

Els nivells d’ús d’Internet són força semblants a Catalunya i la UE-27. A Catalunya, evolutivament, es posa de manifest
una tendència favorable a l’ús d’Internet.



1. Ciutadania
1.2. Usos

1.2.B. Internet

Motius per no disposar d'Internet

14,0

23,0

26,0

33,0

45,0

20,5

30,9

34,2

35,3

63,0

Té accés a Internet des d'un altre lloc

Costos de connexió

Costos de l'equip massa elevats

Té pocs coneixements per a utilitzar-lo

No necessiten Internet (no resulta útil, no és necessari, etc.)

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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2,0

8,0

14,0

1,4

1,6

1,7

0 10 20 30 40 50 60 70

Per discapacitat física o sensorial

Perquè la banda ampla no està disponible a la seva zona

Per seguretat o privacitat

Té accés a Internet des d'un altre lloc

Catalunya

UE-27

Font Catalunya: INE, 2012.

Font UE-27: Eurostat, 2011.

Base: població que no disposa d’Internet.

Destaca Catalunya per una major menció vinculada als costos de la connexió, així com també als costos de l’equip per
justificar la no contractació d’un servei d’Internet a la llar. També es fa referència en major mesura que a la UE-27 al fet
de no necessitar Internet per justificar la seva no disposició.



1. Ciutadania
1.2. Usos

1.2.C. Dispositius per connexió a Internet

Dispositius per a accedir a Internet fora de la llar habitual o lloc de treball

32,8

44,1

28,3

43,3

Ordinador portàtl

Telèfon mòbil

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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10,2

5,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tablet Catalunya
Espanya

Font Catalunya i Espanya: INE, 2012.

Base: usuaris d’Internet en els darrers tres mesos.

Dispositius d'accés a Internet 2010 2011 2012 Tendència
Telèfon mòbil 17,7 24,2 43,3
Ordinador portàtil 20,8 29,5 28,3
Tablet - - 5,5 -

D'augment

Es manté 

A la baixa
La connexió fora de la llar o lloc de treball a través del telèfon mòbil és força similar a
Catalunya respecte d’Espanya. Per contra, destaca el baix ús de la tablet a Catalunya
(5,5%) com a dispositiu mòbil per a connectar-se en comparació amb Espanya
(10,2%).



1. Ciutadania
1.2. Usos

1.2.D. Usos d’Internet

Usos d'Internet 

54,0

52,0

83,0

49,3

61,4

89,5

Tràmits de banca

Per xatejar, conversar, etc.

Per a informació de béns i
serveis

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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23,0

47,0

27,2

45,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Per buscar informació o
enviar CV's*

Per jugar, buscar imatges,
pel·lícules o música

Catalunya
UE-27

Font Catalunya: Idescat, 2012.

Font UE-27: Eurostat, 2012.

Base: usuaris d’Internet en els darrers tres mesos

*Catalunya i UE-27: 2011.

A Catalunya, en comparació amb la UE-27, és més habitual utilitzar Internet per a obtenir informació de béns i serveis, per
xatejar, conversar, etc. i com a eina per buscar informació o enviar CV’s. Per contra, la UE-27 presenta usos més elevats
pel que fa la realització de tramitació bancària i per jugar, buscar imatges, pel·lícules o música.



1. Ciutadania
1.2. Usos

1.2.D. Usos d’Internet

Usos d'Internet 2010 2011 2012 Tendència
Per a informació de béns i serveis 89,0 70,2 89,5
Per a xatejar, conversar, etc. 49,8 61,4
Tràmits de banca 49,3 49,8 49,3
Per a jugar, buscar imatges, pel·lícules o música 46,6 45,8

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Per a jugar, buscar imatges, pel·lícules o música 46,6 45,8
Per a buscar informació, o enviar CV's 24,9 27,2

D'augment

Es manté 

A la baixa

Evolutivament, la majoria d’usos d’Internet per part de la població analitzats mostren una tendència general al
manteniment.
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2.2. Usos



2. Empreses
2.1. Equipament

2.1.A. Ordinadors, mòbil i Internet

Equipament d'ordinadors, mòbil i Internet a les empreses

71,8

78,3

Connexió a Internet

Ordinadors

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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24,4

71,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Dispositius portàtils que
permetien la connexió a

Internet per a ús
empresarial*

Telèfon mòbil per a ús
empresarial

Font Catalunya: Idescat, 2012.

Base: total d’empreses.

* Empreses amb Internet.

El més habitual entre les empreses de Catalunya és disposar d’ordinadors (78,3%), en segon lloc cal
situar la disposició de connexió a Internet (71,8%) i finalment la tinença de telèfon mòbil per a ús
empresarial (71,1%).



2. Empreses

Altres tecnologies a les empreses

32,4

62,5

68,7

Connexió LAN

Programari lliure

Correu electrònic

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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20,2

21,3

32,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Altres tecnologies (GPS, TPV,
etc.)

Connexió LAN sense fils

Connexió LAN

Font Catalunya: Idescat, 2012.

Base: total d’empreses.

En relació a altres tipus de tecnologies, es destaca el nivell de disposició de correu electrònic i de programari lliure
per a ús empresarial. Més discrets són els nivells de disposició de connexió LAN, de connexió LAN sense fils i d’altres
tecnologies com GPS i TPV.



2. Empreses
2.2. Usos

2.2.A. Internet

Usos d'Internet per part de les empreses

78,0

86,5

95,3

Obtenir serveis bancaris i
financers

Com a plataforma de
comunicació (correu-e, VoIP)

Per a buscar informació
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34,8

35,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Obtenir serveis
postvenda/prevenda

(atenció al client)

Observar el comportament
del mercat

financers

Font Catalunya: Idescat, 2012.

Base: total d’empreses amb connexió a Internet.

El més habitual entre les empreses de Catalunya és utilitzar Internet per a buscar informació. En segon lloc,
s’utilitza Internet com a plataforma de comunicació. El 78,0% també l’utilitzen per a obtenir serveis bancaris i
financers. Usos més discrets estan relacionats amb l’obtenció de serveis postvenda/prevenda (atenció al client) i a
l’observació del comportament del mercat.



Serveis als webs de les empreses

2. Empreses

Font Catalunya: Idescat, 2012.

Base: total d’empreses.

2.2.C. Serveis al web
Disposició de pàgina web per les empreses

35,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Disposició de
pàgina web

El 35,3% de les empreses de Catalunya disposen de
pàgina web. Pel que fa als tipus de serveis oferts a
través dels webs, destaquen els serveis de
presentació, de certificació de la seguretat i l’accés a
catàlegs de productes o a llistes de preus.

2.2. Usos
2.2.B. Pàgina web
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3,9

4,7

5,7

8,1

9,9

9,9

50,2

51,0

87,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Servei de perso nalització  de l web per a
usuaris habituals

Serve i de perso nalit zació  de disseny
dels pro ductes per part  dels c lients

Servei de seguiment  en lí nia  de
co mandes

P o ssibilita t  de rea lit za r co mandes o
serveis en lí nia

Serve i de  pagaments en lí nia

Servei d'anuncis d'o fertes o  recepció
de so l·lic ituds  de fe ina en lí nia

A ccés a  catà legs de pro duc tes o  a
llis tes de  preus

C ert if ica t  re lacio nat amb la  segure tat
del web

Serve is  de presentació  de l web
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Font Catalunya: Idescat, 2012.

Base: total d’empreses amb connexió a Internet i pàgina web.



2. Empreses

Altres usos TIC de les empreses

7,9

33,2

Disposició d'instrument
CRM

Ús de signatura digital 
en alguna comunicació

enviada des de
l'empresa*
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2.2. Usos
2.2.D. Altres usos TIC
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3,2

0 10 20 30 40

Disposició d'instrument
ERP per a compartir

informació

CRM

Font Catalunya: Idescat, 2012.

Base: total d’empreses.

*Total d’empreses amb connexió a Internet.

D’entre els altres usos TIC analitzats, el que destaca en major mesura és el de l’ús de la signatura digital.

El nivell d’ús d’instruments com el CRM o l’ERP es troba a una destacable distància.
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3.1. La ciutadania
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3.2. Les empreses

3.3. L’Administració Local



3. Administració
3.1. La ciutadania

Interacció amb l'Administració electrònica per part de la ciutadania

51,0

38,4

57,2

Descàrrega de formularis
oficials

Obtenir informació de les
pàgines web de
l'Administració
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3.1.A. Tipus d’interaccions
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29,0

35,0

32,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Enviament de formularis
complimentats

oficials

Catalunya
UE-27

Font Catalunya: INE, 2012.

Font UE-27: Eurostat, 2012.

Base: població que ha utilitzat Internet durant l’últim any.

El més habitual tant a nivell de Catalunya com de la UE-27, des del punt de vista de la interacció electrònica amb
l’Administració, és obtenir informació de les pàgines web d’aquesta (57,2%). Encara esdevenen baixos, però, els nivells
d’interacció d’altres activitats com l’enviament de formularis complimentats (32,0%).



3. Administració
3.1. La ciutadania

 Tràmits 2009 2010 2011 2012 Tendència

Obtenir informació de les pàgines web de l'Administració 56,4 54,1 45,3 57,2

Descàrrega de formularis oficials 31,4 31,8 33,4 38,4

Enviar formularis complimentats 18,6 24,0 29,1 32,0

D'augment

Es manté 

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

3.1.A. Tipus d’interaccions
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Els tràmits d’interacció amb l’Administració electrònica analitzats presenten una tendència favorable. No obstant això, el
que presenta un augment més notori és el fet d’obtenir informació de les pàgines web de l’Administració, mentre que
l’enviament de formularis complimentats evoluciona més pausadament.

Es manté 

A la baixa



Interacció amb l'Administració electrònica per part de les empreses

72,0

78,0

76,0
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74,9

Accés a la documentació i especificacions de

Enviament de formularis complimentats

Tractament d'expedients de forma totalment electrònica

Descàrrega de formularis oficials

Informació de les pàgines web de les AAPP

3. Administració
3.2. Les empreses

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

3.2.A. Tipus d’interaccions
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Font Catalunya: INE, 2012.

Font UE-27: Eurostat, 2012.

Base: total d’empreses amb connexió a Internet.

A Catalunya, les empreses interaccionen amb l’Administració electrònica principalment per a obtenir informació de les
pàgines web de les AAPP. Per contra, a nivell de la UE-27 la pràctica més habitual és la de descarregar formularis
oficials.



3. Administració
3.2. Les empreses

D'augment

Tràmits 2008 2009 2010 2011 2012 Tendència
Obtenció d'informació de les pàgines web de les AAPP 65,5 61,3 68,3 71,3 74,9

Descàrrega de formularis oficials 67,1 60,0 65 70,9 69,4

Tractament d'expedients de forma totalment electrònica 45,6 48,6 58,6 54,1 66,4

Enviament de formularis complimentats 51,5 50,0 54,5 68,3 61,5
Accedir a la documentació i especificacions de contractacions electròniques de les AAPP 14,8 -
Proposta comercial a licitació pública (e-tendering) a Espanya 4,7 4,5

Ús de serveis d'e-procurement 3,2 -

Proposta comercial a licitació pública (e-tendering) a la resta de la UE 0,6 0,8

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

3.2.A. Tipus d’interaccions
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Evolutivament, parlaríem de tendències de sosteniment o augment dels nivells d’interacció de les empreses amb
l’Administració electrònica.

Es manté 

A la baixa



3. Administració
3.3. L’Administració Local 3.3.A. Serveis i equipament

% d'Ajuntaments amb disponibilitat de... 

29,1

64,8

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0

Com a mínim un
servei

d'interactivitat
amb les

empreses

Com a mínim un
servei

d'interactivitat
amb el ciutadà

Font Catalunya: Departament d’Empresa i Ocupació i Localret, 2010.

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Font Catalunya: Departament d’Empresa i Ocupació i Localret, 2010.

El més habitual entre els Ajuntaments de Catalunya pel que fa a l’equipament TIC, és disposar de xarxa de fibra òptica de
titularitat municipal en ús, així com també d’un servei, com a mínim, d’interactivitat amb el ciutadà.

% d'Ajuntaments amb disponibilitat de... 

11,1

35,4

63,5

71,6

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0

Gratuïtat del servei d'accés a Internet a
través de xarxa sense fils

Xarxa sense fils 

Interoperabilitat

Xarxa de fibra òptica municipal en ús

Font Catalunya: Departament d’Empresa i Ocupació i Localret, 2010.



% d'Ajuntaments amb disponibilitat de... 

36,2

54,3

58,0

Gestor d'expedients

Registre electrònic

Eina de comunicació electrònica a
disposició de la ciutadania

3. Administració
3.3. L’Administració Local

3.3.A. Serveis i equipament

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Font Catalunya: Departament d’Empresa i Ocupació i Localret, 2010.



3. Administració
3.3. L’Administració Local

3.3.B. Hàbits

Estratègies i plans de l'Administració Local

36,6

% d'ajuntaments que han
aprovat un pla especial

% d'ajuntaments que disposen
d'una estratègia de

desplegament
d'infraestructures de

telecomunicacions

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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18,1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

aprovat un pla especial
d'infraestructures de

radiocomunicació

Font Catalunya: Departament d’Empresa i Ocupació i Localret, 2010.

El 36,6% dels ajuntaments de Catalunya assegura disposar d’una estratègia de desplegament d’infraestructures de
telecomunicacions. Per contra, menys d’una quart part (18,1%) asseguren haver aprovat un pla especial d’infraestructures
de radiocomunicació.



3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

4. Infraestructures

4.1. Cobertura mòbil

36

4.1. Cobertura mòbil

4.2. Banda ampla



% d'assoliment de cobertura en diferents àmbits

99,0

99,0

Polígons industrials

Nuclis de població de més de 50
habitants

4. Infraestructures
4.1. Cobertura mòbil

4.1.A. Assoliment

Línies post-pagament de telefonia mòbil

72,9Línies post-
pagament/100

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

98,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nuclis de població
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Font Catalunya: CTTI, 2011.

69,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

pagament/100
hab. Catalunya

Espanya

Cal assenyalar que, en termes globals, els nivells de cobertura assolits a nivell de poblacions i polígons són gairebé
complets.

Així mateix, el nivell de línies de post-pagament per cada 100 habitants és lleugerament superior a Catalunya en
comparació amb Espanya.

Font Catalunya i Espanya: CMT, 2011.



% assoliment de cobertura en diferents àmbits

4. Infraestructures
4.2. Banda ampla

4.2.A. Assoliment

Font Catalunya: CMT, 2011.

Indicadors Catalunya Espanya

% de variació de línies de banda ampla respecte l'any anterior (2010-2011) 5,5 4,8

Total de línies de banda ampla/100 hab. 27,6 24,2

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Font Catalunya: CTTI, 2010.

El % de variació de les línies de banda ampla respecte l’any anterior ha augmentat en major mesura a Catalunya
respecte a Espanya. Com en el cas de la cobertura mòbil, els nivells d’assoliment de banda ampla són gairebé
complets en tots els àmbits.



3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

5. Sector TIC

5.1. Volum, ocupació i producció

5.2. R+D i innovació
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5.2. R+D i innovació

5.3. Patents TIC

5.4. Internacionalització



5. Sector TIC
5.1. Volum, ocupació i producció

5.1.A. Volum i ocupació

Font Catalunya: Idescat.

Font Espanya: INE.

Indicadors Catalunya Espanya

Nombre d'empreses del sector (2010) 10.315 43.451

Volum de negoci (milers d'euros) (2010) 16.762.315 91.426.977

Persones ocupades al sector (2010) 73.161 396.543

% d'ocupació del sector TIC segons subsectors 

52,2Serveis  de tecno lo gies de la  info rmació

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

% de volum de negoci del sector TIC segons subsectors 

32,5T eleco municac io ns
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Font Catalunya: Idescat, 2010.

Base: ocupació dintre del sector TIC.

Segons subsectors, els dos que registren un major volum de negoci dintre del sector TIC són el subsector de les
telecomunicacions i el subsector del comerç a l’engròs d’equips per a les TIC.

En relació al nivell d’ocupació per subsectors, destaca el nivell que registra el sector dels serveis de tecnologies de la
informació.
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Font Catalunya: Idescat, 2010.

Base: ocupació dintre del sector TIC.



5. Sector TIC
5.1. Volum, ocupació i producció

5.1.A. Volum i ocupació

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

D'augment

Es manté 

A la baixa

Volum i ocupació 2008 2009 2010 Tendència

Nombre d'empreses del sector 10.353 9.686 10.315

Volum de negoci (milers d'euros) 19.055.888 17.018.445 16.762.315

Persones ocupades al sector 82.032 76.556 73.161
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Evolutivament, els indicadors sobre volum de negoci i ocupació del sector tendeixen a disminuir.

Tanmateix, el nombre d’empreses del sector al 2010 va créixer en relació a l’any anterior.

A la baixa



5. Sector TIC
5.1. Volum, ocupació i producció

5.1.B. Producció

Indicadors Catalunya Espanya
% de producció del sector TIC respecte al sector industrial 1,7 1,2

% de producció dels subsectors TIC industrials

22,9

15,4

62,5Subsector dels equips d'àudio i vídeo

Font Catalunya: Idescat, 2010.

Font Espanya: INE, 2010.

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Font Catalunya: Idescat, 2010.

Font Espanya: INE, 2010.

Dintre del sector TIC, el subsector dels equips d’àudio i vídeo és el que registra un nivell més elevat de producció (62,5%).
Aquest nivell de producció destaca notablement respecte la producció a nivell d’Espanya.



5. Sector TIC
5.2. R+D i innovació

Indicadors Catalunya Espanya

Total de despesa interna en R+D del sector TIC 214.384 1.042.382

Nº de personal en R+D 3.166 16.984

% d'empreses del sector TIC amb activitats innovadores 40,9 41,6

Volum de despesa en innovació (milers d'euros) 287.370 2.781.675

Font Catalunya: Idescat, 2010.

Font Espanya: INE, 2010.

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Cal posar de manifest, des d’un punt de vista evolutiu, les disminucions registrades en els diferents indicadors
analitzats en relació amb les dades sobre recerca i desenvolupament del sector TIC.

D'augment

Es manté 

A la baixa

Indicadors 2008 2009 2010 Tendència

Total de despesa interna en R+D del sector TIC 260.155 243.785 214.384

Nº de personal en R+D 3.607 3.483 3.166

% d'empreses del sector TIC amb activitats innovadores 55,3 48,8 40,9

Volum de despesa en innovació (milers d'euros) 354.661 343.571 287.370



5. Sector TIC
5.3. Patents TIC

Sol·licituds de patents TIC a EPO (nº de patents/milió d'ocupats)

7,9

Sol·licitud de
patents TIC a EPO

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Font Catalunya i Espanya: Eurostat, 2009 
(provisional).

La mitjana de sol·licituds de patents TIC a EPO respecte al milió d’ocupats de Catalunya respecte a Espanya es
troba notablement per sobre.



5. Sector TIC
5.4. Internacionalització

% de taxa de cobertura segons tipus de produccions (sector TIC industrial)

42,9

51,9

Taxa de cobertura de la fabricació de components
electrònics i circuits impresos acoblats

Taxa de cobertura de la fabricació de productes
electrònics de consum

5.4.A. Cobertura

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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magnètics i òptics

Font Catalunya: Idescat, 2010.

El sector que presenta una millor taxa de cobertura (nivell d’exportacions en relació amb el nivell d’importacions) és el
de la fabricació de productes electrònics de consum, amb una taxa de cobertura del 51,9%.



3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

6. E-comerç

6.1. Empreses

46

6.1. Empreses

6.2. Ciutadania



6. E-comerç
6.1. Empreses

6.1.A. Activitat

Comerç electrònic per part de les empreses

2,5

12,4

% d'empreses
que han realitzat

vendes per

% d'empreses
que han realitzat

compres per
comerç

electrònic**

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

Comerç electrònic per part de les empreses

30,0

16,6

25,4

% d'empreses que
han realitzat

% d'empreses que
han realitzat
compres per

comerç
electrònic**
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2,5

0 5 10 15

vendes per
comerç

electrònic*

Font Catalunya: Idescat, 2011.

Base: total d’empreses.

Els nivells de comerç electrònic entre les empreses de Catalunya són encara força discrets.

Quan s’analitzen les dades per a les empreses de més de 10 treballadors, els nivells augmenten notablement. En
comparació amb la UE-15, les empreses de Catalunya presenten nivells més baixos de realització de compres per comerç
electrònic, mentre que els nivells de vendes resulten força semblants.

15,0

0 5 10 15 20 25 30

han realitzat
vendes per comerç

electrònic*

Font Catalunya: Idescat, 2011.

Font UE-15: Eurostat (*: 2012 / **: 2010)

Base: total d’empreses de més de 10 treballadors.



6. E-comerç
6.1. Empreses

6.1.A. Activitat

Comerç electrònic per part de les empreses

60,6

65,9

% de vendes a l'Administració

% de vendes electròniques a llars
(B2C)

% de vendes electròniques a altres
empreses (B2B)

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

Comerç electrònic per part de les empreses

22,9

73,2

% de vendes electròniques a llars
(B2C)

% de vendes electròniques a altres
empreses (B2B)
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6,6
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% de vendes a l'Administració
Pública (B2G)

Font Catalunya: Idescat, 2012.

Base: empreses que venen a través de comerç electrònic.

Resposta múltiple.

Com en el cas de la UE-27, en el cas de les empreses de Catalunya, el més habitual és realitzar vendes electròniques a
altres empreses (B2B).

4,0

0 20 40 60 80

% de vendes a l'Administració
Pública (B2G)

Font UE-27: Eurostat, 2012. Resposta simple.

Base: empreses que venen a través de comerç electrònic.

Resposta simple.



6. E-comerç
6.2. Ciutadania

6.2.A. Activitat

Comerç electrònic entre la ciutadania

34,0

25,1

% de particulars que han
adquirit béns o serveis

mitjançant Internet Catalunya
UE-27

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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34,0
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Font Catalunya: Idescat, 2012.

Font UE-27: Eurostat, 2011.

Base: població total.

Comerç electrònic entre la ciutadania 2009 2010 2011 2012 Tendència

% de particulars que han adquirit béns o serveis mitjançant Internet 19,8 22,6 23,6 25,1

D'augment

Es manté 

A la baixa

L’evolució del comerç electrònic entre la ciutadania, mostra una clara tendència favorable. No obstant,
Catalunya continua a una àmplia distància dels nivells presentats per la UE-27.



3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

7. E-continguts i xarxes socials

7.1. Hàbits de la ciutadania

50

7.2. Hàbits de les empreses

7.3. Dominis



7. E-continguts i xarxes socials
7.1. Hàbits de la ciutadania

% de ciutadans que...

34,0

53,0

61,0

13,5

50,6

52,2

71,5

utilitzen Internet per pujar-
hi continguts propis

participen en xarxes
socials

realitzen seguiment de
diaris online

Catalunya
UE-27

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Font Catalunya: Idescat, 2011-2012.

Font UE-27: Eurostat, 2011-2012.

Base: població que ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos.

% de ciutadans que… 2009 2010 2011 2012 Tendència

realitzen seguiment de diaris online 59,3 58,6 58,3 71,5

participen en xarxes socials 52,2 -

utilitzen Internet per pujar-hi continguts propis 36,0 41,6 50,6

creen pàgines web o blocs 10,0 13,5

D'augment

Es manté 

A la baixa

El més habitual entre la ciutadania pel que fa al seguiment de continguts en línia, és la consulta de diaris, així
com també la participació en xarxes socials. Evolutivament, totes les activitats vinculades al seguiment d’aquests
continguts presenten tendències a l’alça.



7. E-continguts i xarxes socials
7.2. Hàbits de les empreses

% d'empreses que...

21,9

utilitzen les xarxes socials
per motius de feina

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Font Catalunya: Idescat, 2012.

Font Espanya: INE, 2012.

Base: total d’empreses de més de 10 treballadors.

El nivell d’empreses que utilitzen les xarxes socials per motius de feina, és força més elevat entre les empreses catalanes
que les espanyoles.



7. E-continguts i xarxes socials
7.3. Dominis

% de domins .cat en relació als dominis .es

3,2

3,2

3,8

2010

2011

2012

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Font Catalunya: domini.cat.

Font Espanya: dominios.es.

El % de dominis.cat en relació amb el nombre de dominis.es presentava certa estabilitat fins a arribar a l’any 2012,
on s’ha disparat el nombre de registres detectats.



3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

8. E-educació

8.1. Centres educatius

54

8.2. Aprenentatge en línia i recursos TIC



8. E-educació
8.1. Centres educatius 8.1.A. Equipament

Internet als centres

86,7

99,8

88,8

99,9
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Centres connectats a
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Centres connectats a
Internet

Catalunya
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Font Catalunya: Departament d’Ensenyament, 2011-2012.

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

Xarxa local als centres

64,3

74,3
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Centres amb connexió
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Centres amb xarxa local
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Font Catalunya: Departament d’Ensenyament, 2011-2012.

Base: total de centres.

La majoria de centres educatius es troben
connectats a Internet a través d’ADSL
(88,8%). Així mateix, el 74,3% disposen
de xarxa local i el 64,3% alberguen wifi en
aquesta xarxa local.

Font Espanya: Ministerio de Educación, 2010-2011.

Base: total de centres.



8. E-educació

Altres equipaments TIC als centres

68,3

86,7

95,5

Centres amb intranet

Centres amb
disponibilitat de PDI

Centres amb pàgina web

8.1. Centres educatius
8.1.A. Equipament

Pel que fa a altres equipaments TIC al
centre, els nivells de disposició més
baixos es registren en el cas de
l’intranet (68,3%). Comparativament,
la ràtio d’alumnes per ordinador a
Catalunya respecte a Espanya és
lleugerament inferior, fet que indica
positivament un menor nombre

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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Font Catalunya: Departament d’Ensenyament, 2011-2012.

Base: total de centres.

Ràtio alumnes/ordinador Catalunya Espanya

Ràtio alumnes/ordinador 3,4 3,5

Pla TIC de centre Catalunya

% de centres amb disponibilitat de pla TIC de centre 43,0

Font Catalunya: TICSE, 2011.

Font Catalunya: Departament d’Ensenyament, 2011-2012.

Font Espanya: Ministerio de Educación, 2010-2011.

positivament un menor nombre
d’alumnes per ordinador. Els nivells de
disponibilitat de pla TIC de centre a
Catalunya encara es troben per sota
del 50%.



8. E-educació 

% d'usos dels ordinadors

5,4

12,3

78,8

6,4

13,3

74,7

Ordinadors destinats a
usos administratius

Ordinadors destinats a
usos propis del

professorat

Ordinadors destinats a
usos docents

8.1. Centres educatius 8.1.B. Usos

Font Catalunya: Departament d’Ensenyament, 2011-2012.
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L’Agora-Moodle Catalunya

Nombre de centres registrats a l’Àgora-Moodle 1.600

Nombre d’usuaris registrats a l’Àgora-Moodle 345.400
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Font Catalunya: Departament d’Ensenyament, 2011-2012.

Font Espanya (només centres públics): Ministerio de Educación, 2010-2011.

Base: total de centres amb ordinadors.

Mitjana de visites mensuals a espais amb continguts digitals educatius

1.160.000

3.700.000

6.850.000

10.057.934

0 5.000.000 10.000.000
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A l'XTEC

A l'EDU 365

Accessos a l'Àgora-
Moodle

Font Catalunya: Departament d’Ensenyament, 2011-2012.

Els principals usos dels ordinadors
són de tipus docent. D’altra banda,
el major nombre de visites a espais
amb continguts digitals educatius es
registren en el cas de l’Àgora-
Moodle.

El nombre de centres registrats en
aquesta plataforma és força elevat,
situant-se en el curs 2011-2012 en
els 1.600 centres.
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% de ciutadans que utilitzen Internet per a buscar informació sobre educació o formació

40,0

55,3

Internet per temes
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Font Catalunya: Idescat, 2011.

Font UE-27: Eurostat, 2011.

Base: població que ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos.

D'augment

Es manté 

A la baixa

Més de la meitat de la població assegura utilitzar Internet com a plataforma per a buscar informació sobre educació
o formació. Així mateix, aquesta tendència cada vegada va més en augment.

Internet per a buscar informació sobre educació o formació 2008 2009 2010 2011 Tendència
% de ciutadans que utilitzen internet per a buscar informació sobre educació o 
formació 51,6 53,7 46,9 55,3



8. E-educació
8.2. Aprenentatge en línia i recursos TIC

% de ciutadans que utilitzen Internet per a algunt tipus d'aprenentatge 
(respecte els que utilitzen Internet)
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Font Catalunya: Idescat, 2011.

Font UE-27: Eurostat, 2011.

Base: població que ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos.

15.559

5.772

0 5.000 10.000 15.000

2010
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D'augment

Es manté 

A la baixa

El fet d’utilitzar Internet com a espai per a realitzar algun tipus d’aprenentatge, és més habitual entre la ciutadania
de Catalunya que entre l’europea. Evolutivament, aquest indicador presenta una tendència lleugerament a la
baixa, així com també ho fa el nombre de certificacions ACTIC aprovades per la Generalitat de Catalunya.

Font Catalunya: idigital

Internet per a algun tipus d'aprenentatge 2008 2009 2010 2011 Tendència
% de ciutadans que utilitzen internet per a buscar informació sobre educació o 
formació 8,9 13,8 12,4 11,8
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Aprenentatge a les empreses

16,3

27,3

44,4

18,4

35,4

41,7

% d'emprees que
proporcionen activitats

formatives en TIC als seus
treballadors
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en TIC**
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16,3
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treballadors Espanya

Font Catalunya: Idescat, 2012.

Font Espanya: INE, 2012.
Base:  * empreses que disposen d’Internet. / ** % sobre el personal d’empreses que van realitzar formació.

D'augment

Es manté 

A la baixa

Catalunya, en comparació amb Espanya, destaca pel major percentatge de personal d’empreses que ha realitzat
formació en TIC. Per contra el nivell d’ús d’aplicacions d’aprenentatge electrònic entre les empreses és inferior. L’anàlisi
evolutiu, posa de manifest que, globalment, les tendències pel que fa l’aprenentatge en línia i l’aprenentatge de
recursos TIC és positiu, a excepció dels nivells de formació en TIC que són oferts per les empreses.

Aprenentatge a les empreses 2010 2011 2012 Tendència
% d'empreses que utilitzen aplicacions d'aprenentatge electrònic per a la formació i 
ensenyament dels empleats 36,9 37,7 41,7

% de personal d'empreses que ha realitzat formació en TIC 24,4 30,9 35,4

% d'empreses que proporcionen activitats formatives en TIC als seus treballadors 20,6 19,1 18,4
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9. E-salut
9.1. Centres

Centres: Història Clínica Compartida
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Imatges digitalitzades Catalunya

% de centres sanitaris que treballen regularment amb imatges digitalitzades 91,0

Registre electrònic de l'administració de la medicació Catalunya

% de centres que disposen d'un registre electrònic de l'administració de la medicació 73,0

Recepta electrònica Catalunya

Nre. de receptes electròniques dispensades 269 milions

Núvol Catalunya

% d'ús d'aplicacions al núvol 43,0

Font Catalunya: Departament de Salut, 2012.

A Catalunya, pel que fa als temes relacionats amb
TIC-Salut, destaca l’elevat nivell de connectivitat
entre els centres a l’Història Clínica Compartida
(81,6%), així com també el treball habitual amb
imatges digitalitzades (91,0%).

A menys nivell cal situar el nivell d’ús d’aplicacions al
núvol (43,0%).
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% d'adaptació a la Telemedicina
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Font Catalunya: Departament de Salut, 2012.

Un major treball per recórrer resta en el cas
de l’adaptació dels centres i professionals a
la telemedicina i a l’adopció de pràctiques de
salut 2.0 entre els professionals i pacients.
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Font Catalunya: Departament de Salut, 2012.
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9.2. Ciutadania

% de ciutadans que utilitzen Internet per a demanar cita amb 
el metge
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% de ciutadans que utilitzen Internet per a buscar informació 
sobre temes de salut (respecte els que utilitzen Internet)
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Font Catalunya: Idescat, 2012.

Font UE-27: Eurostat, 2012.

Base: població que ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos.

El fet de demanar cita amb el metge a través d’Internet és una praxis realitzada per una quarta part de la població
catalana usuària d’Internet. A una distància destacable (10,0%) aquesta pràctica es desenvolupa en el context de la UE-
27.

Més de la meitat de les persones usuàries habituals d’Internet utilitza aquest mecanisme per cercar-hi informació sobre
temes de salut. Succeeix el mateix en el cas de la UE-27.

Evolutivament, aquest indicador presenta certa estabilitat.

Font Catalunya: Idescat, 2011.

Font UE-27: Eurostat, 2011.

Base: població que ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos.

Internet per a buscar informació sobre temes de salut 2008 2009 2010 2011 Tendència

% de ciutadans que utilitzen internet per a buscar informació sobre temes de 
salut 43,0 59,9 51,3 53,3

D'augment

Es manté 

A la baixa
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10. Índex idigital

L'Índex idigital queda composat com un indicador que
utilitza una mostra de 23 euroregions líders en TIC i
un conjunt de 26 indicadors amb èmfasis en aquest
àmbit.
Les dades utilitzades són de la font oficial Eurostat al
nivell de NUTS2 per a l'últim any disponible en cada cas.
A més, la dimensió geogràfica queda adequadament
distribuïda, així com el pes socioeconòmic i el perfil TIC
de les euroregions. De la mateixa manera, el pes relatiu
dels indicadors dins del conjunt de l'índex idigital queda
distribuït de forma equilibrada, amb una mitjana de cinc

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC
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distribuït de forma equilibrada, amb una mitjana de cinc
indicadors per grup en que es divideix l'indicador per
capturar els diferents components tecnològics i TIC.

Després de cercar una versió de màxims en matèria
d'indicadors relacionats amb les TIC que poguessin ser
considerats com a components de l'Índex idigital, el
resultat ha estat la inclusió d’un total de 26 indicadors en
l'Índex idigital 2012.



10. Índex idigital

3. Resultats dels indicadors clau de les TIC

Posicionament de Catalunya respecte les regions 
europees capdavanteres, Índex idigital 2012

Catalunya obté un notable (70,3
punts) en la seva comparativa amb
les euroregions capdavanteres en
matèria tecnològica (amb èmfasi en
les TIC).

Per descomptat, es tracta d'una
qualificació satisfactòria partint
d'una mitjana de referència
exigent, amb vint‐i‐tres regions

67

Àmbit de referència Última dada Font Valor

11. Índex idigital 2012 idigital 70,3 punts

exigent, amb vint‐i‐tres regions
europees seleccionades que ocupen
posicions de lideratge en el marc
europeu.
El resultat quantitatiu global de
Catalunya és de 70,3 punts,
amb diversos indicadors per
sobre dels 90 punts.

L’scoring de Catalunya de 70,3
punts respecte la mitjana
d'euroregions capdavanteres,
implica que existeix un
diferencial de 29,7 punts.
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◊ Els nivells d’Internet a la llar a Catalunya (71,5%) continuen per sota dels de la UE-27 (76,0%).

◊ Tanmateix, entre les llars que disposen Internet, a Catalunya (98,7%) és més habitual que a la UE-27 que
aquesta connexió sigui de banda ampla (95,0%).

◊ Les dades evolutives, mostren tendències força clares. Per una banda, la substitució del telèfon fix pel
telèfon mòbil i l’augment de l’ordinador portàtil en detriment de l’ordinador de sobretaula. Quant al nivell
de connexió de banda ampla, es presenta certa estabilitat en els últims dos anys.

◊ La disposició de ràdio i cadena musical, mostra una clara tendència a la baixa. Aquesta tendència cal ser
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◊ La disposició de ràdio i cadena musical, mostra una clara tendència a la baixa. Aquesta tendència cal ser
interpretada per l’aparició de nous equipaments a través dels quals poder consumir oci i cultura.

◊ Tant l’evolució d’usuaris d’ordinador com d’Internet és positiva.

◊ Quant als dispositius d’accés a Internet fora de la llar o lloc de treball, cal mencionar el creixement en l’ús
del telèfon mòbil i l’aparició de la tablet com a dispositiu per a la connexió.

◊ Quant als principals usos d’Internet, es mantenen la cerca d’informació sobre béns i serveis (89,5%), i les
relacions a través de xat i missatgeria (61,4%). Tanmateix van prenent pes altres activitats com la banca
en línia (49,3%) o les accions destinades a la cerca de feina en línia (27,2%).

◊ Atenció: el 30,9% de les llars que no disposen d’Internet, al·leguen motius de costos per justificar aquest
fet.



◊ Els nivells de disposició d’equipament d’ordinadors, mòbil i Internet a les empreses de Catalunya se situa
per sobre del 70%.

◊ Tanmateix, tan sols el 24,4% de les empreses amb connexió a Internet disposa de dispositius portàtils
per a empleats que permetin la connexió a Internet.

◊ Altres tecnologies àmpliament disponibles entre les empreses són el correu electrònic (68,7%), la i el
programari lliure (62,5%).

◊ Tecnologies com la connexió LAN sense fils (21,3%) o altres tecnologies tipus GPS, TPV, etc. (20,2%) es
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◊ Tecnologies com la connexió LAN sense fils (21,3%) o altres tecnologies tipus GPS, TPV, etc. (20,2%) es
disposen en menor mesura.

◊ Com en el cas de la ciutadania, l’ús més habitual d’Internet és el de cerca d’informació (95,3%).
Tanmateix, més del 50% de les empreses de Catalunya amb Internet confirma utilitzar-lo com a
plataforma de comunicació (correu-e, VoIP) i per a obtenir serveis bancaris i financers.

◊ Quant al nivell de disposició de pàgina web, cal situar-lo en el 35,3%.

◊ Els serveis habituals del web són els destinats a la presentació de l’empresa i la disposició de certificat
relacionat amb la seguretat del web. Serveis més escassos són els de personalització del disseny dels
productes per part dels clients i del web per a usuaris habituals.

◊ Altres usos TIC de les empreses tenen a veure amb l’ús de la signatura digital (33,2%) i a més distància
la utilització d’instruments com el CRM (7,9%) o l’ERP (3,2%).



◊ El més habitual tant a nivell de Catalunya com de la UE-27, des del punt de vista de la interacció
electrònica amb l’Administració, és obtenir informació de les pàgines web d’aquesta (57,2%). Encara
esdevenen baixos, però, els nivells d’interacció d’altres activitats com l’enviament de formularis
complimentats (32,0%).

◊ Els tràmits d’interacció amb l’Administració electrònica analitzats presenten una tendència favorable.
No obstant això, el que presenta un augment més notori és el fet d’obtenir informació de les pàgines
web de l’Administració, mentre que l’enviament de formularis complimentats evoluciona més
pausadament.
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◊ A Catalunya, les empreses interaccionen amb l’Administració electrònica principalment per a obtenir
informació de les pàgines web de les AAPP. Per contra a nivell de la UE-27 la pràctica més habitual és
la de descarregar formularis oficials.

◊ El més habitual entre els Ajuntaments de Catalunya pel que fa a l’equipament TIC, és disposar de
xarxa de fibra òptica de titularitat municipal en ús, així com també d’un servei, com a mínim,
d’interactivitat amb el ciutadà.

◊ El 36,6% dels ajuntaments de Catalunya assegura disposar d’una estratègia de desplegament
d’infraestructures de telecomunicacions. Per contra, menys d’una quart part (18,1%) asseguren haver
aprovat un pla especial d’infraestructures de radiocomunicació.



◊ En termes globals, els nivells de cobertura assolits a nivell de poblacions i polígons són gairebé complets.

◊ El percentatge de variació de les línies de banda ampla respecte l’any anterior ha augmentat en major
mesura a Catalunya respecte a Espanya. Com en el cas de la cobertura mòbil, els nivells d’assoliment de
banda ampla són gairebé complets en tots els àmbits.

◊ El total de línies de banda ampla per cada 100 habitants és lleugerament superior a Catalunya en relació
amb Espanya.
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◊ Com en el cas de la cobertura mòbil, els nivells d’assoliment de banda ampla són gairebé complets en
tots els àmbits.



◊ El subsector TIC que registra un major percentatge de volum de negoci és el de les telecomunicacions,
així com també el del comerç a l’engròs d’equips per a les TIC.

◊ Els subsector TIC que registra un major percentatge d’ocupació és el dels servei de tecnologies de la
informació (52,2%).

◊ Evolutivament, els indicadors sobre volum de negoci i d’ocupació del sector TIC tendeixen a la baixa en
els últims anys.

◊ Així mateix, cal posar de manifest que el percentatge de producció del sector TIC respecte al sector
industrial de Catalunya (1,7%) es troba per sobre del percentatge de producció d’aquest sector a nivell
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industrial de Catalunya (1,7%) es troba per sobre del percentatge de producció d’aquest sector a nivell
d’Espanya (1,2%).

◊ Evolutivament, els indicadors sobre despesa total interna en R+D, número de personal en R+D,
percentatge d’empreses del sector TIC amb activitats innovadores i volum de despesa en innovació
tendeixen a la baixa.

◊ La mitjana de sol·licituds de patents TIC a EPO respecte al milió d’ocupats de Catalunya respecte a
Espanya es troba notablement per sobre.

◊ El subsector que presenta una millor taxa de cobertura és el de la fabricació de productes electrònics de
consum (51,9%), mentre que el subsector amb més problemes per fer front a la cobertura del seu nivell
d’importacions és el de la fabricació d’ordinadors i perifèrics, equips de telecomunicació i suports
magnètics i òptics (30,3%).



◊ En comparació amb la UE-15, el nivell de comerç electrònic per part de les empreses de Catalunya de més de
10 treballadors es troba força equiparat.

◊ Pel que fa al tipus de vendes, tant en el cas de Catalunya, com de la UE-27 el més habitual són les vendes
electròniques a altres empreses.

◊ També resulten baixos els nivells d’adquisició de béns o serveis mitjançant Internet entre la població catalana
respecte la de la UE-27. En el cas de Catalunya aquest percentatge és del 25,1%, mentre que en el cas de la
UE-27 és del 34,0%
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◊ El més habitual entre la ciutadania pel que fa al seguiment de continguts en línia, és la consulta de diaris,
així com també la participació en xarxes socials. Evolutivament, totes les activitats vinculades al
seguiment d’aquests continguts presenten tendències a l’alça.

◊ El nivell d’empreses que utilitzen les xarxes socials per motius de feina, és força més elevat entre les
empreses catalanes que les espanyoles.

◊ El % de dominis.cat en relació amb el nombre de dominis .es presentava certa estabilitat fins a arribar a
l’any 2012, on s’ha disparat el nombre de registres .
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l’any 2012, on s’ha disparat el nombre de registres .



◊ La major part dels centres educatius de Catalunya es troben connectats a Internet a través d’ADSL
(88,8%).

◊ Així mateix, la majoria disposa de pàgina web (95,5%) i de pissarra digital (86,7%).

◊ D’altra banda, la ràtio d’alumnes per ordinador és de 3,4, lleugerament més favorable a la registrada en el
cas d’Espanya (3,5).

◊ La major part dels ordinadors dels centres es troben destinats a usos docents (74,7%).
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◊ És habitual utilitzar Internet per temes educatius (55,3%), en aquest cas en una major proporció que en
el marc de la UE-27 (40,0%).

◊ El fet d’utilitzar Internet com a espai per a realitzar algun tipus d’aprenentatge, és més habitual entre la
ciutadania de Catalunya que entre l’espanyola. Evolutivament, aquest indicador presenta una tendència a
la baixa, així com també ho fa el nombre de certificacions ACTIC aprovades per la Generalitat de
Catalunya.

◊ Catalunya, en comparació amb Espanya, destaca pel major percentatge de personal d’empreses que ha
realitzar formació en TIC. L’anàlisi evolutiu, posa de manifest que, globalment, les tendències pel que fa
l’aprenentatge en línia i l’aprenentatge de recursos TIC és positiu, a excepció dels nivells de formació en
TIC que són oferts per les empreses.



◊ La gran majoria dels centres de salut de Catalunya es troben connectats a l’Història Clínica Compartida
(81,6%).

◊ Així mateix, la majoria també es troben treballant regularment amb imatges digitalitzades (91,0%).

◊ Activitats relacionades amb l’adopció d’estratègies TIC-Salut que encara presenten un llarg recorregut són
les vinculades a l’adaptació a la telemedicina, així com també al desenvolupament d’estratègies 2.0.

◊ S’incrementa el percentatge de població que utilitza Internet per a buscar informació sobre temes de salut

4. Conclusions

9. E-salut

77

◊ S’incrementa el percentatge de població que utilitza Internet per a buscar informació sobre temes de salut
(53,3%).

◊ A més, en comparació amb la UE-27, resulta destacable el fet que un 25,9% de la població que ha utilitzat
Internet en els darrers tres mesos ho hagi fet per sol·licitar cita amb el metge, ja que aquest percentatge
en el cas de la UE-27 disminueix fins al 10%.
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◊ Catalunya obté un notable (70,3 punts) en la seva comparativa amb les euroregions capdavanteres en
matèria tecnològica (amb èmfasi en les TIC).

◊ Per descomptat, es tracta d'una qualificació satisfactòria partint d'una mitjana de referència exigent, amb
vint‐i‐tres regions europees seleccionades que ocupen posicions de lideratge en el marc europeu.

◊ El resultat quantitatiu global de Catalunya és de 70,3 punts, amb diversos indicadors per sobre dels 90
punts.

◊ L’scoring de Catalunya de70,3 punts respecte la mitjana d'euroregions capdavanteres, implica que existeix
un diferencial de 29,7 punts.
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5. Annex: síntesi d’indicadors

1. Ciutadania

Àmbit de 
referència

Subàmbit Agrupació Indicadors Última 
dada 

Font Valor Base de 
referència

% de llars que disposen de telèfon mòbil 2012 IDESCAT 96,9 total de llars

% de llars que disposen de telèfon fix 2012 IDESCAT 82,7 total de llars

% llars que disposen d'ordinador 2012 IDESCAT 76,5 total de llars

% llars que disposen d'Internet 2012 IDESCAT 71,5 total de lllars

% llars que disposen d'ordinador de sobretaula 2012 IDESCAT 67,7 disposen d'ordinador

% llars que disposen d'ordinador portàtil 2012 IDESCAT 74,4 disposen d'ordinador

% de llars que disposen d'ordinador de mà 2012 IDESCAT 8,3 disposen d'ordinador

% llars que disposen de connexió de banda ampla 2012 IDESCAT 98,7 disposen d'Internet

% llars que disposen de connexió de banda estreta 2012 IDESCAT 4,9 disposen d'Internet

% de llars que disposen de televisió 2012 IDESCAT 99,2 total de llars

% de llars que disposen de ràdio 2012 IDESCAT 77,6 total de llars

% de llars que disposen de DVD 2012 IDESCAT 75,7 total de llars

% de llars que disposen de cadena musical 2012 IDESCAT 62,5 total de llars

% de llars que disposen de MP3/MP4 2012 IDESCAT 47,4 total de llars

% de llars que disposen de vídeo 2012 IDESCAT 40,0 total de llars

1.1. Equipament

1.1.A. Ordinadors, 
mòbils i Internet

1.1.B. Equipament 
audiovisual
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% de llars que disposen de vídeo 2012 IDESCAT 40,0 total de llars

1.2.A. Ordinador % d'ús de l'ordinador en els darrers 3 mesos 2012 IDESCAT 76,4 població total

% d'ús d'Internet en els darrers 3 mesos 2012 IDESCAT 74,6 població total

% de ciutadans que al·lega no necessitar Internet per no disposar de connexió a Internet 2012 INE 63,0 no disposa 
d'Internet

% de ciutadans que al·lega tenir pocs coneixements per a utilitzar Internet per no disposar de 
connexió a Internet

2012 INE 35,3 no disposa 
d'Internet

% de ciutadans que al·lega costos de l'equip massa elevats per no disposar de connexió a Internet 2012 INE 34,2 no disposa 
d'Internet

% de ciutadans que al·lega costos de la connexió per no disposar de connexió a Internet 2012 INE 30,9 no disposa 
d'Internet

% de ciutadans que al·lega tenir accés a Internet des d'un altre lloc per no disposar de connexió a 
Internet

2012 INE 20,5 no disposa 
d'Internet

% de ciutadans que al·lega temes de seguretat o privacitat per no disposar de connexió a Internet 2012 INE 1,7 no disposa 
d'Internet

% de ciutadans que al·lega no disposició de banda ampla a la zona per no disposar de connexió a 
Internet

2012 INE 1,6 no disposa 
d'Internet

% de ciutadans que al·lega discapacitat física o sensorial per no disposar de connexió a Internet 2012 INE 1,4 no disposa 
d'Internet

% d'ús del telèfon mòbil per a accedir a Internet 2011 INE 43,3 usuaris Internet 
darrers 3 mesos

% d'ús d'ordinador portàtil per a accedir a Internet 2012 INE 28,3 usuaris Internet 
darrers 3 mesos

% d'ús de la tauleta per a accedir a Internet 2012 INE 5,5 usuaris Internet 
darrers 3 mesos

% de ciutadans que utilitzen Internet per a informació de béns i serveis 2012 IDESCAT 89,5
usuaris Internet 
darrers 3 mesos

% de ciutadans que utilitzen Internet per xatejar, conversar, etc. 2012 IDESCAT 61,4 usuaris Internet 
darrers 3 mesos

% de ciutadans que utilitzen Internet per realitzar tràmits de banca 2012 IDESCAT 49,3 usuaris Internet 
darrers 3 mesos

% de ciutadans que utilitzen Internet per jugar, buscar imatges, pel·lícules o música 2012 IDESCAT 45,8 usuaris Internet 
darrers 3 mesos

% de ciutadans que utilitzen Internet per buscar informació o enviar CV's 2011 IDESCAT 27,2 usuaris Internet 
darrers 3 mesos

1. Ciutadania

1.2. Usos

1.2.D. Usos 
d'Internet

1.2.C. Dispositius 
per connexió a 

Internet

1.2.B. Internet
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2. Empreses

Àmbit de 
referència Subàmbit Agrupació Indicadors

Última 
dada Font Valor

Base de 
referència

% d'empreses que disposen d'ordinadors 2012 IDESCAT 78,3 total d'empreses

% d'empreses que disposen de connexió a Internet 2012 IDESCAT 71,8 total d'empreses

% d'empreses que disposen de telèfon mòbil per a ús empresarial 2012 IDESCAT 71,1 total d'empreses

% d'empreses que disposen de dispositius portàtils per a empleats que permeten la connexió a 
Internet

2012 IDESCAT 24,4 total d'empreses

% d'empreses que disposen de correu electrònic 2012 IDESCAT 68,7 amb connexió 
Internet

% d'empreses que disposen de programari lliure 2012 IDESCAT 62,5 amb connexió 
Internet

% d'empreses que disposen de connexió LAN 2012 IDESCAT 32,4 amb connexió 
Internet

% d'empreses que disposen de connexió LAN sense fils 2012 IDESCAT 21,3 amb connexió 
Internet

% d'empreses que utilitzen altres tecnologies 2012 IDESCAT 20,2 amb connexió 
Internet

% d'empreses que utilitzen Internet per a buscar informació 2012 IDESCAT 95,3 amb connexió 
Internet

2.1. Equipament

2.1.A. Ordinadors, 
mòbil i Internet

2.1.B. Connexions i 
altres tecnologies
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% d'empreses que utilitzen Internet per a buscar informació 2012 IDESCAT 95,3 Internet

% d'empreses que utilitzen Internet com a plataforma de comunicació (correu-e, VoIP) 2012 IDESCAT 86,5 amb connexió 
Internet

% d'empreses que utilitzen Internet per a obtenir serveis bancaris i financers 2012 IDESCAT 78,0 amb connexió 
Internet

% d'empreses que utilitzen Internet per a observar el comportament del mercat 2012 IDESCAT 35,2 amb connexió 
Internet

% d'empreses que utilitzen Internet per a obtenir serveis postvenda/prevenda (atenció al client) 2012 IDESCAT 34,8 amb connexió 
Internet

2.2.B. Pàgina web % d'empreses que disposen de pàgina web 2012 IDESCAT 35,3 total d'empreses

% de pàgines web amb serveis de presentació de l'empresa 2012 IDESCAT 87,9 Internet+pàgina 
web

% de pàgines web amb certificat relacionat amb la seguretat del web 2012 IDESCAT 51,0 Internet+pàgina 
web

% de pàgines web amb accés a catàlegs de productes o a llistes de preus 2012 IDESCAT 50,2 Internet+pàgina 
web

% de pàgines web amb servei d'anuncis d'ofertes o recepció de sol·licituds de feina en línia 2012 IDESCAT 9,9 Internet+pàgina 
web

% de pàgines web amb servei de pagaments en línia 2012 IDESCAT 9,9 Internet+pàgina 
web

% de pàgines web amb possibiltat de realitzar comandes o serveis en línia 2012 IDESCAT 8,1 Internet+pàgina 
web

% de pàgines web amb servei de seguiment en línia de comandes 2012 IDESCAT 5,7 Internet+pàgina 
web

% de pàgines web amb personalització de disseny dels productes per part dels clients 2012 IDESCAT 4,7 Internet+pàgina 
web

% de pàgines web amb servei de personalització del web per a usuaris habituals 2012 IDESCAT 3,9 Internet+pàgina 
web

% d'empreses que utilitzen la signatura digital 2012 IDESCAT 33,2 amb connexió 
Internet

% d'empreses que disposen CRM 2012 IDESCAT 7,9 total d'empreses

% d'empreses que disposen ERP 2012 IDESCAT 3,2 total d'empreses

2. Empreses

2.2. Usos

2.2.D. Altres usos 
TIC

2.2.C. Serveis al 
web 

2.2.A. Internet
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3. Administració

Àmbit de 
referència

Subàmbit Agrupació Indicadors Última 
dada

Font Valor Base de 
referència

% de ciutadans que ha obtingut informació de les pàgines web de l'Administració 2012 INE 57,2 internet durant 
lúltim any

% de ciutadans que ha descarregat formularis oficials 2012 INE 38,4 internet durant 
lúltim any

% de ciutadans que ha enviat formularis complimentats 2012 INE 32,0 internet durant 
lúltim any

% d'empreses que busquen informació de les pàgines web de les AAPP 2012 INE 74,9 amb Internet

% d'empreses que es descarreguen formularis oficials 2012 INE 69,4 amb Internet

% d'empreses que fan tractament d'expedients de forma totalment electrònica 2012 INE 66,4 amb Internet

% d'empreses que envien formularis complimentats 2012 INE 61,5 amb Internet

% d'empreses que accedeixen a la documentació i especificacions de contractacions electròniques de les AAPP 2012 INE 14,8 amb Internet

% d'empreses que han presentat una proposta comercial a licitació pública (e-tendering) a Espanya 2012 INE 4,5 amb Internet

% d'empreses que utilitzen serveis d'e-procurement 2012 INE 3,2 amb Internet

% d'empreses que han presentat una proposta comercial a licitació pública (e-tendering) a la resta de la UE 2012 INE 0,8 amb Internet

% d'ajuntaments amb com a mínim un servei d'interactivitat amb el ciutadà 2010 Dep. i Localret 64,8 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb com a mínim un servei d'interactivitat amb l'empresa 2010 Dep. i Localret 29,1 total 
Ajuntaments

3.1. La ciutadania 3.1.A. Tipus 
d'interaccions

3.2. Les empreses
3.2.A. Tipus 

d'interaccions
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Ajuntaments

% d'ajuntaments amb la xarxa de fibra òptica de titularitat municipal en ús 2010 Dep. i Localret 71,6 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb disponibilitat d'interoperabilitat 2010 Dep. i Localret 63,5 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb disponibilitat d'una xarxa sense fils de titularitat municipal 2010 Dep. i Localret 35,4 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb gratuïtat del servei d'accés a Internet a través d'operador de xarxes sense fils 2010 Dep. i Localret 11,1 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb disponibilitat d'eines de comunicació electrònica a disposició de la ciutadania 2010 Dep. i Localret 58,0 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb disponibilitat de registre electrònic 2010 Dep. i Localret 54,3 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb disponibilitat de gestor d'expedients 2010 Dep. i Localret 36,2 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb disponibilitat de personal propi informàtic i/o tècnic en TIC 2010 Dep. i Localret 35,6 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments que disposen d'una seu electrònica segons indica la LAECSP 2010 Dep. i Localret 30,0 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb disponibilitat de plataforma de notificació electrònica 2010 Dep. i Localret 23,3 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb disponibilitat de gestor documental 2010 Dep. i Localret 21,6 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb disponibilitat de carpeta del ciutadà 2010 Dep. i Localret 16,6 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments que disposen d'una estratègia de desplegament d'infraestructures de telecomunicacions 2010 Dep. i Localret 36,6 total 
Ajuntaments

% d'ajuntaments amb un pla especial d'infraestructures de radiocomunicació 2010 Dep. i Localret 18,1 total 
Ajuntaments

3. Administració

3.3. L'Administració 
Local

3.3.A. Serveis i 
equipament

3.3.B. Hàbits
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4. Infraestructures

Àmbit de referència Subàmbit Agrupació Indicadors Última 
dada

Font Valor Base de 
referència

% nivells de cobertura mòbil assolits als nuclis de població de més de 50 habitants 2010 CTTI 99,0 total nuclis

% nivells de cobertura mòbil assolits als polígons industrials 2010 CTTI 99,0 total polígons

% nivells de cobertura mòbil als nuclis de població 2010 CTTI 98,0 total nuclis

Línies post pagament/100 hab. 2011 CMT 72,9 -

4.1. 
Cobertura 

mòbil

4.1.A. 
Assoliment
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Línies post pagament/100 hab. 2011 CMT 72,9 -

% de variació de línies de banda ampla respecte l'any anterior 2011 CMT 5,5 -

Total línies banda ampla/100hab 2011 CMT 27,6 -

% banda ampla industrial 2010 CTTI 100,0 -

% nivells de cobertura de banda ampla assolits als nuclis de població de més de 50 2010 CTTI 98,0 total nuclis

% nivells de cobertura de banda ampla als nuclis de població 2010 CTTI 94,0 total nuclis

4. Infraestructures

4.2.A. 
Assoliment

4.2. Banda 
ampla
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5. Sector TIC
Àmbit de 
referència Subàmbit Agrupació Indicadors

Última 
dada Font Valor

Base de 
referència

Nombre d'empreses del sector 2010 IDESCAT 10.315 total d'empreses

Volum de negoci (milers d'euros) 2010 IDESCAT 16.762.315 total d'empreses 
TIC

Persones ocupades al sector 2010 IDESCAT 73.161 total ocupats

% volum de negoci subsector telecomunicacions 2010 IDESCAT 32,5 sector TIC

% volum de negoci subsector comerç a l'engròs 
d'equips per a les TIC

2010 IDESCAT 32,3 sector TIC

% volum de negoci subsector serveis de tecnologies de 
la informació

2010 IDESCAT 21,0 sector TIC

% volum de negoci subsector fabricació de productes 
electrònics de consum

2010 IDESCAT 8,0 sector TIC

% volum de negoci subsector fabricació d'ordinadors i 
perifèrics 2010 IDESCAT 1,7 sector TIC

% volum de negoci subsector processament dades, 
hostatge, etc.

2010 IDESCAT 1,6 sector TIC

% volum de negoci subsector fabricació de components 
electrònics

2010 IDESCAT 1,4 sector TIC

% volum de negoci subsector reparació d'ordinadors i 
equips de comunicació

2010 IDESCAT 0,9 sector TIC

% volum de negoci subsector edició de programes 
informàtics

2010 IDESCAT 0,6 sector TIC

% d'ocupació subsector serveis de tecnologies de la 
informació

2010 IDESCAT 52,2 sector TIC5.1. Volum, ocupació i 
producció

5.1.A. Volum i 
ocupació del 

sector
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informació
% d'ocupació subsector comerç a l'engròs d'equips per 
a les TIC

2010 IDESCAT 17,2 sector TIC

% d'ocupació subsector de les telecomunicacions 2010 IDESCAT 12,7 sector TIC

% d'ocupació subsector processament de dades, 
hostatge, etc.

2010 IDESCAT 4,6 sector TIC

% d'ocupació subsector reparació d'ordinadors 2010 IDESCAT 4,4 sector TIC

% d'ocupació subsector fabricació de productes 
electrònics de consum

2010 IDESCAT 3,2 sector TIC

% d'ocupació subsector de fabricació de components 
electrònics

2010 IDESCAT 2,3 sector TIC

% d'ocupació subsector edició de programes 
informàtics

2010 IDESCAT 1,8 sector TIC

% d'ocupació subsector fabricació d'ordinadors i 
perifèrics 2010 IDESCAT 1,6 sector TIC

% de producció del sector TIC sobre el sector industrial 2010 IDESCAT 1,7 sector industrial

% sobre el sector TIC dels equps d'àudio i vídeo 2010 IDESCAT 62,5 sector industrial

% sobre el sector TIC dels components electrònics 2010 IDESCAT 15,4 sector industrial

% sobre el sector TIC d'altres productes TIC 2010 IDESCAT 14,7 sector industrial

% sobre el sector TIC dels equips de telecomunicacions 2010 IDESCAT 5,8 sector industrial

% sobre el sector TIC dels ordinadors i equip relacionat 2010 IDESCAT 1,7 sector industrial

Despesa total interna en R+D del sector TIC (milers 
d'euros)

2010 IDESCAT 214.384 sector TIC

Nº de personal en R+D 2010 IDESCAT 3.166 sector TIC

% d'empreses del sector TIC amb activitats 
innovadores

2010 IDESCAT 40,9 sector TIC

Volum de despesa en innovació (milers d'euros) 2010 IDESCAT 287.730 sector TIC

5.3. Patents TIC -
Sol·licituds de patents TIC a EPO computers and office 
mach (nº de patents/milió d'ocupats) 2008 EUROSTAT 7,9 -

% de taxa de cobertura de la fabricació de productes 
electrònics de consum 2010 IDESCAT 51,9 sector TIC

% de taxa de cobertura de la fabricació de components 
electrònics i circuits impresos acoblats

2010 IDESCAT 42,9 sector TIC

% de taxa de cobertura de la fabricació d'ordinadors i 
perifèrics, equips de telecomunicació i suports 
magnètics i òptics

2010 IDESCAT 11,5 sector TIC

% de taxa de cobertura total 2010 IDESCAT 30,3 sector TIC

5.2. R+D i innovació

5. Sector TIC

producció

-

5.1.B. Producció

5.4. Internacionalització 5.4.A. Cobertura 
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6. E-comerç

Àmbit de 
referència Subàmbit Agrupació Indicadors

Última 
dada Font Valor

Base de 
referència

% d'empreses que han realitzat compres per comerç electrònic 2012 IDESCAT 12,4% total d'empreses

% d'empreses que han realitzat vendes per comerç electrònic 2012 IDESCAT 2,5% total d'empreses

% de vendes electròniques a altres empreses (B2B) 2012 IDESCAT 65,9% empreses que 
venen online6.1. Empreses 6.1.A. Activitat
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% de vendres elctròniques a llars (B2C) 2012 IDESCAT 60,6% empreses que 
venen online

% de vendes electròniques a l'Adm. Pública (B2G) 2012 IDESCAT 6,6% empreses que 
venen online

6.2. Ciutadania 6.2.A. Activitat
% de particulars que han adquirit béns o serveis mitjançant Internet 
(sobre la població total) 2012 IDESCAT 25,1% població total

6. E-comerç
6.1. Empreses 6.1.A. Activitat
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7. E-continguts i xarxes socials

Àmbit de 
referència Subàmbit Agrupació Indicadors

Última 
dada Font Valor

Base de 
referència

% de ciutadans que realitzen seguiment de diaris online 2012 IDESCAT 71,5 Internet darrers 
3 mesos

% de ciutadans que participen en xarxes socials 2012 IDESCAT 52,2 Internet darrers 
3 mesos

% de ciutadans que utilitzen Internet per pujar-hi continguts propis 2011 IDESCAT 50,6 Internet darrers 
3 mesos

Internet darrers 

7.1. Hàbits de la 
ciutadania

-
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% de ciutadans que utilitzen Internet per crear pàgines web o blocs 2012 IDESCAT 13,5 Internet darrers 
3 mesos

7.2. Hàbits 
empreses

- % d'empreses que utilitzen les xarxes socials per motius de feina 2012 INE 21,9 total d'empreses 
+10 treballadors

7.3. Dominis - % de dominis .cat (elaboració pròpia) 2013
domini.cat/ 
dominios.es 3,8 total de dominis

7. E-continguts i 
xarxes socials
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8. E-educació

Àmbit de 
referència

Subàmbit Agrupació Indicadors Última 
dada

Font Valor Base de 
referència

% de centres connectats a Internet (públics i privats) 2011-2012 Dep. Ensen. 99,9% total de centres

% de centres connectat a través d'ADSL (públics i privats) 2011-2012 Dep. Ensen. 88,8% amb connexió

% de centres amb xarxa local (públics i privats) 2011-2012 Dep. Ensen. 74,3% total de centres

% de centres amb connexió wifi a la xarxa local (públics i privats) 2011-2012 Dep. Ensen. 64,3% total de centres

% centres amb pàgina web (públics i privats) 2011-2012 Dep. Ensen. 95,5% total de centres

% de centres amb disponibilitat de PDI (públics i privats) 2011-2012 Dep. Ensen. 86,7% total de centres

% de centres amb intranet (públics i privats) 2011-2012 Dep. Ensen. 68,3% total de centres

Ràtio alumnes/ordinador (públics i privats) 2011-2012 Dep. Ensen. 3,4 -

% de centres amb disponibilitat de pla TIC de centre 2011 TICSE 43,0% total de centres

% d'ordinadors destinats a usos docents (públics i privats) 2011-2012 Dep. Ensen. 74,7% amb ordinadors

% d'ordinadors destinats a usos propis del professorat (públics i privats) 2011-2012 Dep. Ensen. 13,3% amb ordinadors

% d'ordinadors destinats a usos administratius (públics i privats) 2011-2012 Dep. Ensen. 6,4% amb ordinadors

Mitjana d'accessos mensuals a Àgora-Moodle 2011-2012 Dep.Ensen. 10.057.934 -

8.1.A. 
Equipament

8.1. Centres educatius
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Mitjana d'accessos mensuals a Àgora-Moodle 2011-2012 Dep.Ensen. 10.057.934 -

Mitjana de visites mensuals a l'EDU365 2011-2012 Dep. Ensen. 6.850.000 -

Mitjana de visites mensuals a l'XTEC 2011-2012 Dep. Ensen. 3.700.000 -

Mitjana de visites mensuals a la zona Clic 2011-2012 Dep. Ensen. 1.160.000 -

Nombre de centres registrats a Àgora-Moodle 2011-2012 Dep. Ensen. 1.600 -

Nombre d'usuaris registrats a Àgora-Moodle 2011-2012 Dep.Ensen. 345.400 -

% de ciutadania que ha utilitzat Internet per a buscar informació sobre educació o formació 2011 IDESCAT 55,3%
Internet darrers 

3 meoss

% de ciutadania que ha utilitzat Internet per a algun tipus d'aprenentatge 2011 IDESCAT 11,8% Internet darrers 
3 meoss

Nº de certificacions aprovades de l'ACTIC 2012 i digital 4.300 -

% d'empreses que utilitzen aplicacions d'aprenentatge electrònic per a la formació i 
ensenyament dels empleats 

2012 IDESCAT 41,7% amb connexió

% de personal d'empreses que ha realitzat formació en TIC 2012 IDESCAT 35,4% personal amb 
formació

% d'empreses que proporcionen activitats formatives en TIC als seus treballadors 2012 IDESCAT 18,4% total d'empreses

8. E-educació 8.1.B. Usos

8.2. Aprenentatge en 
línia i recursos TIC

-
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9. E-salut

Àmbit de 
referència

Subàmbit Agrupació Indicadors Última 
dada

Font Valor Base de 
referència

% de centres connectats a l'Història Clínica Compartida 2012 Dep. Salut 81,6% total centres

% de centres sociosanitaris connectats a l'Història Clínica Compartida 2012 Dep. Salut 16,0% total centres

nº de població registrada a l'Història Clínica Compartida 2012 Dep. Salut 7 milions total població

nº de població amb informes a l'Història Clínica Compartida 2012 Dep. Salut 5,7 milions total pobalció

nº d'exploracions publicades a l'Història Clínica Compartida 2012 Dep. Salut 3,5 milions total exploracions

% de centres sanitaris que publiquen regularment imatges digitalitzades 2012 Dep. Salut 91,0% total centres

% de centres que disposen d'un registre electrònic de l'administració de la medicació 2012 Dep. Salut 73,0% total centres

nº de receptes electròniques dispensades 2012 Dep. Salut 269 milions total receptes-9.1. Centres
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% ús d'aplicacions al núvol 2012 Dep. Salut 43,0% -

% d'adaptació al telediagnòstic 2012 Dep. Salut 51,0% -

% d'adaptació a la teleconsulta 2012 Dep. Salut 37,0% -

% d'adaptació a la telemonitorització 2012 Dep. Salut 10,0% -

% de comunitats virtuals amb interacció entre professionals 2012 Dep. Salut 24,0 -

% de comunitats virtuals am interacció entre professionals i pacients 2012 Dep. Salut 7,0 -

% de comunitats virtuals amb interacció entre pacients 2012 Dep. Salut 4,0 -

% de ciutadans que utilitzen Internet per a buscar informació sobre temes de salut 2011 IDESCAT 53,3% Internet darrers 3 
mesos

% de ciutadans que utilitzen Internet per a demanar cita amb el metge 2012 IDESCAT 25,9% Internet darrers 3 
mesos

9. E-salut

-9.2. Ciutadania



5. Annex: síntesi d’indicadors

10. Índex idigital

Àmbit de 
referència Indicadors Última 

dada Font Valor

89

referència dada

10. Índex idigital Resultat de l'Índex idigital 2012 idigital 70,3 punts
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