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RESUM 

La Comissió Europea, entre les seves prioritats de caràcter estratègic, aborda el Mercat Únic Digital com a 
marc per al desenvolupament de polítiques digitals. Per tal de monitoritzar el rendiment digital general 
d’Europa i fer un seguiment del progrés dels països de la UE en la seva competitivitat digital, la Comissió va 
crear l’índex compost d’economia i societat digital DESI (Digital Economy and Society Index). 

Aquest treball presenta els resultats del DESI calculat per a Catalunya a l’any 2019, d’acord amb la metodologia 
de la Comissió Europea i ha estat elaborat per l’institut Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, a través 
del seu Lab d’Economia Digital. 

L’estudi també analitza la comparativa de la realitat catalana en relació amb els països de la Unió Europea 
segons els diferents nivells de l’índex. 

ABSTRACT  

The European Commission, among its strategic priorities, addresses the Digital Single Market as a framework 
for the development of digital policies. In order to monitor Europe's overall digital performance and analyze 
the progress of EU countries in their digital competitiveness, the Commission set up the Digital Economy and 
Society Index (DESI). 

This work presents the results of the DESI calculated for Catalonia in 2019, in accordance with the methodology 
of the European Commission and has been prepared by the Orkestra - Basque Institute of Competitiveness, 
through its Digital Economy Lab. 

The study also analyzes the comparison of the Catalan reality in relation to the countries of the European 
Union according to the different levels of the index. 
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1. PRESENTACIÓ 

El DESI o Índex de l'Economia i Societat Digitals (Digital Economy and Society Index) és un índex que permet 
mesurar el grau de digitalització d'un territori, així com realitzar un seguiment del seu desenvolupament al 
llarg de el temps. Es compon de 44 indicadors que s'agrupen en 5 dimensions: connectivitat, capital humà, ús 
de serveis d'Internet, integració de tecnologia i serveis públics digitals. Entre les dimensions i els indicadors hi 
ha un altre nivell intermedi, el de les subdimensions. A partir del valor absolut de l'indicador es duen a terme 
una sèrie de processos de normalització i ponderacions entre els successius nivells que permeten obtenir 
l'índex final DESI. El pes de cadascuna de les dimensions en el càlcul del DESI varia: la connectivitat compta un 
25%, el capital humà un 25%, l'ús de serveis d'Internet un 15%, la integració de tecnologia un 20% i els serveis 
públics digitals un 15%. 

El DESI ha estat creat per mesurar la digitalització dels Estats membres de la Unió Europea, pel que la seva 
configuració segueix un plantejament en l’àmbit estatal. Això genera certes limitacions quant a la seva 
adaptació en l’àmbit regional, no només en les fonts estadístiques sinó també en l'obtenció d'indicadors 
concrets com els relacionats amb els serveis de l'Administració. 

Una altra dificultat té a veure amb els canvis metodològics (DESI 2019. Digital Economy Society Index. 
Methodological noti., June 2019), ja que la inclusió o eliminació d'indicadors d'un any a l'altre implica 
reajustaments en els DESI d'anys anteriors. Això no afecta el DESI de Catalunya 2019 ja que es tracta del primer 
que es calcula, però s'ha de tenir en compte en cas de càlculs posteriors i comparacions amb anys anteriors. 

L'anàlisi del DESI 2019 de Catalunya s'exposa en dos blocs principals. Partint del DESI final, els resultats es 
presenten en l'ordre que segueixen els diferents nivells, és a dir, primer es descriuen les dimensions i, en un 
segon apartat, les subdimensions i els indicadors. Per als resultats a nivell de dimensions s'han emprat gràfics 
que permeten situar Catalunya en la seva posició corresponent en relació amb el conjunt de països de la UE-
28, mentre que per als nivells de subdimensions i indicadors, els resultats es mostren en forma de taula amb 
l'objectiu de presentar la informació més detallada i sintetitzada. Els valors que es prenen com a referència 
per a la comparativa en les taules són els d'Espanya, el país líder i la mitjana de la UE-28. 
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2. DIGITALITZACIÓ DE CATALUNYA 2019 

2.1 Índex DESI 2019 
L'índex DESI permet mesurar el nivell de digitalització de l'economia i la societat de Catalunya. L'any 2019, 
aquest territori arriba al 62,47%, fet que el situa en el cinquè lloc del "rànquing" que agrupa els països de la 
UE-28. El valor de la mitjana d'aquests països és 52,49%. 

Tal com s'observa en el Gràfic 1, que mostra el valor DESI que arriba a cada país, el grup al capdavant, amb 
valors propers al 70%, està liderat per Finlàndia (69,93%) i seguit per Suècia (69,48 %), Holanda (68,94%) i 
Dinamarca (68,80%). Catalunya es troba per tant al capdavant del grup seguidor dels líders, per davant del 
Regne Unit (61,95%), Luxemburg (61,79%) i Irlanda (61,35%).  

Gràfic 1 DESI 2019 (%) 

 

Font: EUROSTAT1, CNMC, Ministeri d’ Economia i Empresa, IDESCAT, INE 

2.2 Dimensions 
L'indicador DESI està compost per cinc dimensions: connectivitat, capital humà, ús de serveis d'Internet a les 
llars, integració de tecnologia digital a les empreses i serveis públics digitals. En els apartats següents es 
descriu el grau de digitalització en cadascuna d'aquestes dimensions. 

En el Gràfic 2 es mostren les dimensions del DESI a través del valor que assoleix cadascuna d'elles en relació 
amb la mitjana de la UE-28. Catalunya no es posiciona com a líder en cap de les dimensions, però manté nivells 
que superen la mitjana de la UE-28 en totes elles. La convergència cap als països líders és notablement evident 
en el conjunt de les dimensions, especialment en serveis públics digitals, connectivitat i capital humà, amb uns 
resultats també molt positius en l'ús d'Internet a les llars i en la integració de tecnologia digital a les empreses. 

                                                           
1 Fa referència a les dades de la resta de països de la UE. Aplica a tots els gràfics i taules del document. 
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Gràfic 2 Dimensions DESI 2019 Catalunya (%) 

 

              Font: IDESCAT, Elaboració pròpia 

En l’apartat següent es detallen els resultats de les cinc dimensions juntament amb els de les seves respectives 
subdimensions, considerant a el conjunt dels països i situant a Catalunya en la seva posició corresponent del 
"rànquing". S'inclou també el valor mitjà de la UE-28 de cada dimensió. 

2.2.1 Connectivitat  
Aquesta dimensió inclou cinc subdimensions: banda ampla fixa, mòbil, ràpida, ultraràpida (totes elles amb 
mesures de cobertura i d'implantació) i l'índex de preu de banda ampla, que mesura l'assequibilitat del seu 
preu d'accés. En aquesta dimensió Catalunya ocupa la seva millor posició. 

La connectivitat a Catalunya se situa en quart lloc amb un valor de l'71,74%, per sobre de la mitjana de la UE-
28 (59,34%). Catalunya compta per tant amb nivells de connectivitat alts en relació amb el conjunt de països. 
Les primeres posicions les ocupen Dinamarca (73,60%), Luxemburg (73,31%) i Holanda (72,65%). 
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Gràfic 3 Connectivitat (%) 

 

Font: CNMC, Ministeri d’ Economia i Empresa, IDESCAT 

2.2.2 Capital humà 
Aquesta dimensió inclou dues subdimensions: competències d'usuari d'Internet i competències avançades i 
desenvolupament. La primera es refereix a la capacitat dels ciutadans per emprar productes i serveis digitals 
i la segona està relacionada amb la capacitat de produir aquests béns i serveis. Tenint en compte la posició 
que ocupa Catalunya, es tracta de la tercera dimensió pel que fa al resultat obtingut. 

Catalunya arriba a un 58,75% en capital humà per a la digitalització, ocupant el vuitè lloc, en una dimensió on 
Finlàndia (77,54%), Suècia (71,63%) i Luxemburg (69,88%) ocupen les primeres posicions. Novament Catalunya 
se situa per sobre de la mitjana de la UE-28 (48,00%), a la cua del grup seguidor del grup líder. 
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Gràfic 4 Capital Humà (%) 

 

Font: IDESCAT, INE 

2.2.3 Ús de serveis d’Internet 
Aquesta dimensió inclou tres subdimensions que mesuren, des d'una manera genèrica fins a una altra més 
específica, l'ús que fan d'Internet els ciutadans: ús d'Internet, activitats "online" i transaccions. Tant en aquesta 
dimensió com en la següent, Catalunya obté el seu pitjor millor lloc pel que fa al conjunt de dimensions. 

En l'ús de serveis d'Internet a les llars, Catalunya se situa cinc punts percentuals per sobre de la mitjana de la 
UE-28, amb un valor del 58,21% davant del 53,40%. La posició que ocupa en el rànquing és la desena. Entre 
els països líders destaquen Dinamarca (74,09%), Holanda (72,75%) i Suècia (72,36%). 
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Gràfic 5 Ús de Serveis d’Internet (%) 

 

Font: IDESCAT 

2.2.4 Integració de tecnologia digital 
Aquesta dimensió inclou dues subdimensions: digitalització dels negocis i comerç electrònic. La primera 
considera l'ús d'una sèrie de tecnologies en les empreses i la segona és relativa a les vendes "online" de pimes. 
Junt amb la dimensió anterior, aquesta és la pitjor pel que fa a la posició que ocupa Catalunya. 

En relació amb la tecnologia digital a les empreses, Catalunya assoleix un valor del 46,97%, ocupant la desena 
posició, amb un lleuger avantatge sobre la mitjana europea, situada al 41,05%. Irlanda (68,71%), Holanda 
(63,00%) i Bèlgica (62,11%) són els països que adquireixen majors nivells d'integració tecnològica. 
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Gràfic 6 Integració de Tecnologia Digital (%) 

 

Font: IDESCAT 

2.2.5 Serveis públics digitals 
La digitalització de les Administracions Públiques considera dues subdimensions, que són el govern electrònic 
i la salut electrònica. Es tracta de la segona dimensió en la qual Catalunya ocupa el seu segon lloc més alt. 

En conjunt, els serveis públics digitals a Catalunya presenten un nivell avançat respecte a la mitjana de la UE-
28, un 78,14% enfront del 62,86%, que li permet obtenir la cinquena posició. Els països que es troben per 
davant són Finlàndia (79,87%), Estònia (79,54%), Holanda (78,81%) i Espanya (78,40%). 
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Gràfic 7 Serveis Públics Digitals (%) 

 

Font: IDESCAT, Elaboració pròpia 

2.3 Subdimensions i indicadors 
En els apartats següents es presenten les subdimensions i indicadors de cadascuna de les dimensions. 
L'anàlisi inclou tant el valor de la subdimensió o indicador per a Catalunya com la posició que ocupa, així com 
els valors corresponents per a Espanya, el país amb el millor resultat i la UE-28. 

2.3.1 Connectivitat 
Totes les subdimensions de banda ampla compten amb dos indicadors que mesuren tant la cobertura com 
l'adopció de cadascuna d'aquestes tecnologies. En la dimensió de banda ampla mòbil s'ha inclòs un tercer 
indicador que representa la quantitat d'espectre assignat i preparat per fer ús de la xarxa 5G a la fi de 2020. 
Per la seva banda, l'índex de preu inclou un únic indicador i mesura el percentatge de sou brut que suposa la 
contractació a una connexió de banda ampla. 

La Taula 1 presenta els valors i posicions de cadascuna de les subdimensions de la dimensió relativa a la 
connectivitat. 
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Taula 1 Comparativa de subdimensions de connectivitat 

Dimensió 1 - Connectivitat 
Catalunya 

Espanya Líder  UE-28 
Valor Posició 

1.a - Banda ampla fixa 78,90 9 69,39 97,26 69,95 
1.b - Banda ampla mòbil 68,75 5 60,30 90,13 55,10 
1.c - Banda ampla ràpida2 79,30 5 71,12 87,96 61,87 
1.d - Banda ampla ultraràpida3 58,70 11 58,66 69,00 39,91 
1.e - Índex de preu de banda ampla 79,45 21 76,31 94,08 87,21 

Font: CNMC, Ministeri d’Economia i Empresa, IDESCAT 

Catalunya presenta resultats superiors a la mitjana en totes les subdimensions, excepte la relativa al preu. En 
banda ampla fixa, mòbil i ràpida se situa en posicions molt avançades, una mica menys en banda ampla 
ultraràpida, mentre que la posició més endarrerida es troba en l'índex de preu de banda ampla. 

La contribució de cadascuna de las subdimensions és la següent: 18,5%, 35%, 18,5%, 18,5% y 9,5%. 

La Taula 2 presenta  els resultats dels indicadors de les cinc subdimensions de connectivitat 4. 

Taula 2 Comparativa d’indicadors de connectivitat 

 Catalunya 
Espanya Líder UE-28 

 Valor Posició 
Subdimensió 1.a - Banda Ampla Fixa         
     1.a.1 - Cobertura banda ampla fixa 99,25 11 96,06 100 96,68 
     1.a.2 - Implantació banda ampla fixa 80,40 10 77,27 97,26 76,58 
Subdimensió 1.b - Banda Ampla Mòbil         
     1.b.1 - Cobertura banda ampla mòbil 99,84 1 93,68 99,84 94,26 
     1.b.2 - Implantació banda ampla mòbil 120,51 8 96,53 162,56 95,99 
     1.b.3 - Preparació per a xarxa 5G5 30,00 8 30,00 66,67 14,25 
Subdimensió 1.c - Banda Ampla Ràpida         
     1.c.1 - Cobertura banda ampla ràpida 88,39 13 88,19 99,95 83,15 
     1.c.2 - Implantació banda ampla ràpida 70,19 2 54,06 76,13 40,60 
Subdimensió 1.d - Banda Ampla Ultraràpida         
      1.d.1 - Cobertura banda ampla ultraràpida 86,62 8 87,24 99,95 59,90 
      1.d.2 - Implantació banda ampla ultraràpida 30,78 9 30,09 53,93 19,91 
Subdimensió 1.e - Índex de Preu de Banda Ampla         
     1.e.1 - Índex de preu de banda ampla6 79,45 21 76,31 94,08 87,21 

Font: CNMC, Ministeri d’Economia i Empresa, IDESCAT 

Catalunya compta amb valors superiors als de la mitjana de la UE-28 en tots els indicadors relatius a la 
dimensió de la connectivitat, excepte en l’índex de preu. Destaca el seu lideratge en cobertura de banda ampla 

                                                           
2 Velocitat superior o igual a 30 Mbps. 
3 Velocitat superior o igual a 100 Mbps. 
4 Per a l’obtenció dels indicadors d’implantació s’han realitzat estimacions a partir de dades relatives a Espanya. 
5 Mateixa dada que Espanya, ja que les licitacions es realitzen en l’àmbit estatal. 
6 Per a l’obtenció de l’índex de preu de banda ampla a Catalunya s’ha tingut en compte el resultat d’Espanya i s’ha aplicat la 
renda mitjana a Catalunya.  
Per a més informació veure 4. Nota metodològica 
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mòbil així com un segon lloc en implantació de banda ampla ràpida. En la majoria dels indicadors està entre 
les deu primeres posicions. 

L'índex de preu mesura la assequibilitat d'accés i es calcula en funció de la renda. Donada una estructura de 
preus de les operadores equivalent entre Espanya i Catalunya, el millor resultat d'aquesta es deu a una major 
renda disponible, el que significa que l'accés de connexió a Catalunya és més assequible en termes econòmics. 
No obstant això, tots dos casos es troben per sota de la mitjana de la UE-28. 

2.3.2 Capital humà 
Dues subdimensions conformen l'anàlisi del capital humà: competències d'usuari d'Internet i competències 
avançades i desenvolupament. Les dues contribueixen en la mateixa mesura a la dimensió (50%). La Taula 3 
presenta els valors i posicions d'aquestes dues subdimensions. 

Taula 3 Comparativa de subdimensions de capital humà 

Dimensió 2 - Capital Humà 
Catalunya 

Espanya Líder  UE-28 
Valor Posició 

2.a - Competències usuari d’Internet 57,27 12 53,51 85,35 54,81 
2.b - Competències avançades i 
desenvolupament 

60,25 5 35,48 81,66 41,21 

Font: IDESCAT, INE 

Les dues subdimensions inclouen tres indicadors que mesuren, d'una banda, les competències digitals dels 
ciutadans en general i, de l'altra, les de la força laboral. Catalunya obté millors resultats en habilitats avançades 
que en bàsiques i se situa per sobre de la mitjana de la UE-28 en els dos casos. 

La Taula 4 mostra els resultats dels indicadors de capital humà. 

Taula 4 Comparativa d’indicadors de capital humà 

 Catalunya 
Espanya Líder UE-28 

 Valor Posició 
Subdimensió 2.a - Competències Usuari d’Internet           
      2.a.1 - Competències digitals, al menys de nivell 

bàsic 
64,95 9 54,77 85,18 57,19 

      2.a.2 - Competències digitals, per sobre del 
                    nivell bàsic 

35,75 10 31,61 55,25 31,19 

      2.a.3 - Competències de “software”, al menys 
                    de nivell bàsic 

52,67 20 57,88 87,15 60,00 

Subdimensió 2.b - Competències Avançades i 
Desenvolupament 7           

      2.b.1 - Especialistes en TIC8 3,29 18 2,90 6,80 3,70 
      2.b.2 - Dones especialistes en TIC 1,33 14 1,04 3,07 1,38 
      2.b.3 - Graduats en TIC 10,05 1 3,90 10,05 3,97 

Font: IDESCAT, INE 

                                                           
7 Per a l’obtenció d’aquests indicadors ha estat necessari realitzar ajustos a les dades proporcionades. 
Per a més informació veure  4. Nota metodològica. 
8 Tecnologies de la informació i la comunicació (Information and Communication Technologies). 
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Els dos primers indicadors de competències d'usuari es refereixen a diferents nivells (al menys bàsic i per 
sobre de bàsic), a competències digitals relacionades amb la informació, la comunicació, la resolució de 
problemes o la utilització d'un "programari" per a la creació de continguts, com poden ser l'ús de processadors 
de text, de fulls de càlcul, la creació de presentacions o documents que integren textos, dibuixos, taules o 
gràfics, o el llenguatge de programació. Els resultats que presenten estan en sintonia, ocupant posicions 
similars i relativament avançades. No obstant això, en el cas de les competències específicament relatives a 
"programari", que tenen en compte un nivell bàsic o superior, el valor és inferior a la mitjana i la posició més 
endarrerida. 

Aquest comportament diferent és encara més notable en els indicadors de competències avançades i 
desenvolupament: amb els graduats en TIC, Catalunya ocupa el primer lloc del "rànquing", però no succeeix 
així amb els empleats especialistes en TIC, que queden per sota de la mitjana de la UE-28. En el cas de les 
dones especialistes en TIC els resultats són una mica millors en termes posicionals. 

2.3.3 Ús de serveis d’Internet 
El mesurament de l'ús d'Internet per part de les llars es realitza a partir d'uns indicadors genèrics i d'una 
selecció de serveis disponibles "online" que s'engloben en tres subdimensions: ús d'Internet, activitats "online" 
i transaccions. La que contribueix amb major pes en la dimensió és la d'activitats (50%) mentre que les altres 
dues es reparteixen el 25% cadascuna. 

La Taula 5 presenta els valors i posicions de les tres subdimensions incloses en la dimensió d'ús dels serveis 
d'Internet a les llars. 

Taula 5 Comparativa de subdimensions d’ús de serveis d’Internet 

Dimensió 3 – Ús de Serveis d’Internet 
Catalunya 

Espanya Líder  UE-28 
Valor Posició 

3.a - Ús d’Internet 85,00 8 71,26 94,17 73,43 
3.b - Activitats “online” 44,27 12 47,75 64,17 41,72 
3.c - Transaccions 59,29 13 46,64 79,90 56,72 

Font: IDESCAT 

La subdimensió d'ús d'Internet es compon de dos indicadors que mesuren, tant la proporció d'usuaris 
habituals, com de no usuaris d'Internet. La referent a activitats "online" és la més gran quant a nombre 
d'indicadors, incloent vuit. Aquesta subdimensió recull activitats de diversos tipus, des oci, comunicació, 
interacció social, etc. Finalment, una última subdimensió mesura algunes de les transaccions que poden 
realitzar-se a Internet com la compravenda de béns i serveis o la banca electrònica. 

Catalunya se situa per sobre de la UE-28 en les tres subdimensions. La millor posició és la referent a l'ús 
d'Internet. 

A continuació es detallen els indicadors que mesuren l'ús d'Internet. 
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Taula 6 Comparativa d’indicadors d’ús de serveis d’Internet 

 Catalunya 
Espanya Líder  UE-28 

  Valor Posició 
Subdimensió 3.a - Ús d'Internet      
     3.a.1 - No han utilitzat mai Internet9 11,40 13 12,75 1,67 11,25 
     3.a.2 - Usuaris d'Internet 97,20 1 82,51 97,20 83,12 
Subdimensió 3.b - Activitats “online”           
     3.b.1 - Notícies 78,20 17 77,50 93,02 72,50 
     3.b.2 - Música, vídeos i jocs 56,80 29 85,61 93,55 80,60 
     3.b.3 - Vídeo sota demanda  46,70 8 39,36 60,66 31,07 
     3.b.4 - Videotrucades 41,20 27 38,15 83,20 49,15 
     3.b.5 - Xarxes socials 68,70 20 67,42 85,97 65,42 
     3.b.6 - Xarxes socials professionals  18,90 7 16,48 35,58 15,36 
     3.b.7 - Cursos “online” 16,20 3 14,75 26,58 8,79 
     3.b.8 - Votacions o consultes “online” 14,10 5 13,26 32,86 10,28 
Subdimensió 3.c - Transaccions           
     3.c.1 - Banca “online” 62,20 17 56,51 93,98 63,68 
     3.c.2 - Compres “online” 91,50 1 61,54 91,50 68,73 
     3.c.3 - Vendes “online” 14,50 19 13,11 37,09 22,65 

 Font: IDESCAT 

En la dimensió relacionada amb l'ús de serveis d'Internet, el nombre d'indicadors és el més gran de totes les 
dimensions, els resultats de Catalunya varien en funció de l'indicador. Destaquen dues posicions de lideratge, 
en usuaris d'Internet i compres electròniques. No obstant això, en altres activitats concretes com música, 
vídeos i jocs o videotrucades, les posicions estan a la cua del "rànquing". Són els únics indicadors en què 
Catalunya no arriba a la mitjana. 

2.3.4 Integració de tecnologia digital 
La dimensió d'integració de tecnologia digital a les empreses es descompon en dues subdimensions, una 
relativa al grau de digitalització existent a les empreses i una altra a nivell de comerç "online" a les pimes. La 
primera compta amb quatre indicadors i un pes relatiu sobre la dimensió del 60% i la segona es compon de 
tres i contribueix el 40%. 

La Taula 7 mostra els valors i posicions de Catalunya en cadascuna d'aquestes subdimensions.  

Taula 7 Comparativa de subdimensions d’integració de tecnologia digital 

Dimensió 4 - Integració de Tecnologia Digital 
Catalunya 

Espanya Líder  UE-28 
Valor Posició 

4.a - Digitalització empresarial 57,53 6 49,38 79,57 42,99 
4.b - Comerç electrònic 31,12 19 37,55 79,47 38,15 

Font: IDESCAT 

El resultat en digitalització empresarial de Catalunya és destacable, per sobre de la mitjana de la UE-28. En 
canvi, el grau de comerç electrònic de les pimes catalanes resulta millorable, no aconsegueix assolir la mitjana. 

                                                           
9 Indicador invers, és a dir, com més baix, millor. 
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La Taula 8 ofereix els resultats a nivell d’indicadors. 

Tabla 8 Comparativa d’indicadors d’integració de tecnologia digital 

 Catalunya 
Espanya Líder  UE-28 

  Valor Posició 
Subdimensió 4.a - Digitalització Empresarial           
     4.a.1 - Intercanvi electrònic d’informació 54,50 1 45,97 54,50 33,75 
     4.a.2 - Mitjans socials 31,70 5 27,87 43,60 21,42 
     4.a.3 - Macrodades 9,20 20 10,72 24,40 12,26 
     4.a.4 - Núvol 24,00 9 16,32 50,24 17,85 
Subdimensió 4.b - Comerç Electrònic           
     4.b.1 - Pimes que realitzen vendes electròniques 16,10 16 18,20 30,77 16,57 
     4.b.2 - Volum de negoci del comerç electrònic 8,50 17 9,61 25,99 10,13 
     4.b.3 - Vendes transfrontereres electròniques 4,70 25 7,09 16,80 8,38 

 Font: IDESCAT 

L'anàlisi dels indicadors d'implantació de tecnologia en les empreses reflecteix el mateix contrast detectat a 
nivell de subdimensions. D'una banda, dels quatre indicadors de la digitalització empresarial, Catalunya se 
situa en la posició de líder en l'intercanvi electrònic d'informació (ERP) i per sobre de la mitjana de la UE-28 en 
tots ells, excepte en macrodades. Per la seva banda, la proporció de pimes catalanes que realitzen comerç 
electrònic en l’àmbit nacional i internacional és inferior a la de la mitjana de la UE-28 (sobretot en el cas 
internacional) i això es reflecteix en una escassa facturació derivada d'aquest tipus de vendes. 

2.3.5 Serveis públics digitals 
Les dues subdimensions considerades en la digitalització dels serveis públics tenen a veure amb 
l'Administració i amb la salut. Mentre que els serveis de l'Administració tenen un pes del 80% en la dimensió, 
els de salut contribueixen amb el 20% restant. 

La Taula 9 mostra els valors i posicions per a aquestes dues subdimensions. 

Taula 9 Comparativa de subdimensions de serveis públics digitals 

Dimensió 5 - Serveis Públics Digitals 
Catalunya 

Espanya Líder  UE-28 
Valor Posició 

5.a - Govern electrònic 78,85 9 83,75 83,75 69,32 

5.b - Salut electrònica 75,32 2 57,00 79,33 37,00 

Font: IDESCAT, Elaboració pròpia 

Pel que fa al govern electrònic, les administracions públiques catalanes ocupen una posició molt correcta, amb 
nivells de digitalització clarament per sobre de la mitjana europea. En el cas de la salut electrònica Catalunya 
ocupa una avantatjada segona posició. 

A continuació en la Taula 10 es detallen els indicadors de govern i salut electrònics. 
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Taula 10 Comparativa d’indicadors de serveis públics digitals 

 Catalunya 
Espanya Líder UE-28  Valor Posició 

Subdimensió 5.a - Govern Electrònic      

     5.a.1 - Ús de govern electrònic 78,00 10 75,69 93,14 64,27 
     5.a.2 - Formularis precumplimentats 75,75 9 73,57 100 57,91 
     5.a.3 - Compleció dels serveis  “online” 90,69 13 94,63 100 87,41 

     5.a.4 - Serveis públics digitals per a empreses 94,38 6 93,17 100 85,14 

     5.a.5 - Dades obertes 63,00 18 87,00 88,00 64,00 

Subdimensió 5.b - Salut Electrònica      

      5.b.1 - Serveis de salut electrònica 10 25,95 7 29,00 49,00 18,00 

      5.b.2 - Intercanvi de dades mèdiques 100 1 68,00 100 43,00 

      5.b.3 - Recepta electrònica 100 1 74,00 100 50,00 

Font: IDESCAT, Elaboració pròpia 

La majoria dels indicadors de la primera de les subdimensions relativa a govern electrònic mostra resultats 
correctes, superiors a la mitjana de la UE-28, ocupant la posició més avançada en els serveis públics digitals 
per a empreses i posicions intermèdies en usuaris de govern electrònic i formularis preemplenats. L'únic 
element negatiu és el referent a les dades obertes, que situa Catalunya un punt per sota de la mitjana europea 
i en la posició més relegada de tots els indicadors. 

La segona subdimensió, enfocada cap als serveis electrònics de salut, amb tres indicadors, presenta uns valors 
molt destacables, sobretot en l'intercanvi de dades mèdiques i en recepta electrònica, on arriba al 100% 
posicionant com a líder. 

2.4 Anàlisi de resultats  
El DESI 2019 permet a Catalunya obtenir un cinquè lloc dins el conjunt de països de la UE-28, amb un ampli 
marge respecte a la mitjana. 

En connectivitat, Catalunya se situa en quarta posició, una posició sustentada en resultats positius en totes les 
seves subdimensions i indicadors, especialment en cobertura de banda ampla mòbil i implantació de banda 
ampla ràpida, sent l'única excepció l'assequibilitat econòmica d'accés a serveis de connectivitat. 

En relació amb el capital humà, la vuitena posició de Catalunya és fruit d'uns valors destacables en 
competències avançades i també correctes en competències bàsiques. Tot i així, hi ha divergències si s'observa 
el detall de les dues categories; dins de les habilitats digitals contemplades, les relatives a "programari" 
mostren possibilitats de millora, i en l'àmbit de persones TIC, és en el pla educacional on s'aprecia un clar 
avantatge, no tant en el laboral. 

D'altra banda, Catalunya obté uns resultats més intermedis en l'ús de serveis d'Internet a la llar, situant-se en 
el desè lloc. La proporció d'usuaris d'Internet és la més elevada del conjunt europeu, així com la d'usuaris 
d'Internet que realitzen compres electròniques. En altres activitats com música, vídeos i jocs o videotrucades, 
els resultats, en canvi, són més desfavorables. 

                                                           
10 Per a l’obtenció de l’indicador de serveis de salut electrònica a Catalunya s’ha tingut en compte el resultat d’Espanya i s’ha 
aplicat el percentatge de persones que concerten una cita mèdica a través d’una pàgina web a Catalunya.  
Per a més informació veure 4. Nota metodológica. 
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La integració de la tecnologia digital a les empreses catalanes és notable, aconseguint novament la desena 
posició. Hi ha un cert desajust entre el nivell de digitalització empresarial, és a dir, la incorporació de tecnologia 
en els negocis, i l'ús de la tecnologia en el comerç electrònic per part de les pimes, que presenta un nivell 
menys avançat en relació amb el conjunt de països europeus. 

Finalment, la digitalització dels serveis públics a Catalunya permet a les seves Administracions Públiques 
aconseguir una cinquena posició. Així, el desenvolupament del govern electrònic pel que fa a la seva oferta de 
serveis, tant a ciutadans com a empreses, aconsegueix nivells alts en tots els indicadors, amb l'excepció de 
dades obertes, que no arriba al de la UE-28. En salut electrònica les administracions públiques catalanes 
ocupen una notable segona posició, sent líders en l'intercanvi de dades mèdiques i en recepta electrònica. 
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3. CONCLUSIONS  

Catalunya assoleix una destacada cinquena posició de digitalització en la seva economia i societat, sustentada, 
especialment, en la seva connectivitat, capital humà i serveis públics digitals. Se situa després del paquet de 
països líders format per Finlàndia, Suècia, Holanda i Dinamarca, que de manera recurrent ocupen aquestes 
posicions en els últims anys, amb alguna variació en la primera posició. Analitzant el conjunt de l'acompliment 
per a l'índex DESI s'aprecia que Catalunya compta amb un desenvolupament superior a la mitjana europea en 
totes les dimensions (superior a el 9% en cadascuna d'elles), mostrant un notable equilibri. 

És possible afirmar que Catalunya compta amb molt bones capacitats de connectivitat, principalment a causa 
dels seus destacats resultats en banda ampla fixa, mòbil i ràpida, i també en banda ampla ultraràpida. 
Únicament la seva posició pel que fa als preus d'accés al mercat, tal com passa a Espanya, presenta marges 
de millora. Aquesta circumstància es deu principalment a l'estructura de paquets de connectivitat convergents 
en el mercat de telecomunicacions. 

Els resultats de capital humà permeten Catalunya comptar amb cert avantatge respecte a la resta de la UE-28, 
el que és ressenyable en un context on aquesta dimensió ha experimentat un lleuger decreixement en l'últim 
any en el conjunt d'estats, en part per la inclusió d'alguns indicadors nous en la composició. Tant les 
competències digitals genèriques com les relatives a persones TIC superen les existents en el conjunt mitjà 
europeu. No obstant això, s'aprecia una lleugera debilitat, d'una banda, en les habilitats denominades de 
"programari", i, de l'altra, en els nivells d'especialistes TIC presents en el mercat laboral, tant del conjunt de la 
societat com en el cas específic de les dones. En aquest sentit, mesures relacionades amb l'adaptació de 
l'educació i formació a les capacitats demandades en el mercat laboral digital poden resultar molt apropiades 
per impactar, no solament en el curt termini, sinó a través d'un avanç sostingut en el mitjà i llarg termini. 

Pel que fa a l'ús de serveis d'Internet, Catalunya mostra uns resultats correctes. Les llars catalanes fan un ús 
d'Internet més gran que el conjunt de la UE-28, amb posicions líders en el seu ús general i en l'activitat concreta 
de compres "online". En altres serveis com les videotrucades, hi ha possibilitats de creixement, tot i que no 
deixen de tenir una representativitat limitada en relació amb el comportament digital de la societat. A més, en 
un context Covid-19 és plausible considerar que, de cara a exercicis pròxims, aquest resultat millori, tant a 
Catalunya com en el conjunt d'Europa, especialment davant un potencial escenari on el teletreball o l'educació 
a través de mitjans digitals es s'estenguin i experimentin avenços notables. 

La digitalització de les empreses catalanes reflecteix un bon recorregut, principalment en la incorporació de 
tecnologia, i en menor mesura, en la contribució d'aquestes tecnologies a les vendes "en línia" de les pimes. 
La majoria dels indicadors mostra avantatges, en alguns casos molt considerables, amb la resta de països de 
la UE-28. L'esforç de les pimes pel que fa a la comercialització a través dels nous canals digitals evidència 
resultats acceptables, però que semblen oferir oportunitats de millora. 

A més d'això, Catalunya compta amb un grau de digitalització de l'Administració Pública molt destacat, amb 
posicions altes en el conjunt d'indicadors a excepció de dades obertes. Tant els serveis de govern electrònic 
com, sobretot, els específics de salut electrònica, mostren resultats notablement per sobre de la mitjana 
europea i fins i tot de lideratge en alguns dels referents a salut. A això han contribuït determinades decisions 
i polítiques públiques encaminades cap a una transformació digital a la salut. 

En definitiva, les àrees de millora identificades i que poden requerir una major atenció són, en capital humà, 
les competències "programari" i el grau d'especialització TIC i, en el cas de les Administracions Públiques, 
l'impuls de la política de dades obertes i la seva posada en pràctica per a un major desenvolupament dels 
serveis públics digitals. 

En un escenari covid-postcovid de relativa incertesa, la transformació digital de l'economia catalana ha de 
continuar avançant en el seu model digital, equilibrat en totes les seves dimensions tal com evidencia l'índex 
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DESI 2019. La transició digital que es va iniciar fa uns anys ha experimentat una acceleració després de la 
pandèmia, motiu pel qual ha de consolidar-se com un dels pilars per a la competitivitat empresarial i del 
territori en el seu conjunt. Aquesta transformació digital accelerada ha obert nous espais a explorar, com el 
comerç electrònic, el teletreball, les habilitats digitals o la bretxa digital, a més del repte de les pimes per a 
abordar estratègies de transformació digital que els permetin competir en mercats cada vegada més exigents 
i on s'ha produït un desplaçament a causa dels nous patrons de consum. 

Alguns indicadors de DESI mostren senyals de clara fortalesa i d'altres de necessitat de millora. Per aquest 
motiu, resulta pertinent continuar monitoritzant aquest índex de manera que permeti, a través d'una anàlisi 
temporal, comprovar si es tracta de situacions conjunturals o bé de caràcter més estructural. A partir d'aquest 
estudi serà possible dissenyar en detall noves polítiques públiques específiques que permetin millorar 
l'acompliment en els indicadors seleccionats. Per tot això, disposar de l'índex DESI 2019 facilita comprendre 
l'evolució del procés de digitalització a Catalunya amb anterioritat a la crisi de la Covid-19. 
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4. NOTA METODOLÒGICA 

Per a l'elaboració del DESI de Catalunya 2019 s'ha aplicat la metodologia emprada per la Comissió Europea 
(C.E.): DESI 2019. Digital Economy and Society Index. Methodological note. June 2019 11. Aquesta metodologia 
incorpora alguns canvis respecte a l'any anterior, principalment la inclusió d'un conjunt de nous indicadors, 
distribuïts en el conjunt de les cinc dimensions. Altres indicadors, en canvi, han estat eliminats. Més enllà 
d'aquestes modificacions en l'estructura del DESI, i excepte alguns canvis en la denominació de diverses 
subdimensions, no es donen alteracions metodològiques en l'obtenció dels indicadors. Únicament en el cas 
de "Dades obertes" (5.a.5) el qüestionari ha estat actualitzat12. 

Alguns indicadors, com és el cas dels relatius a la subdimensió 2a, compten amb una metodologia específica, 
que en aquest cas és la mateixa d'anys anteriors (Digital Skills Indicator - derived from Eurostat survey on ICT 
usage by Individulas. Methodological note., 2015). 

Pel que fa a les fonts d'informació consultades, gairebé la totalitat de les dades de les dimensions 2, 3 i 4 prové 
de la "Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars" i la "Enquesta sobre l'ús de TIC i de el comerç electrònic 
a les empreses "de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT). Per a l'elaboració dels indicadors de la 
subdimensió 2a s'ha acudit a les microdades de l'enquesta de llars equivalent de l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE). Les dades de la dimensió 1 provenen d'altres fonts com la Comissió Nacional de Mercats i 
Competència (CNMC)13 i el Ministeri d’Economia i Empresa14. A la dimensió 5 les dades han estat recollides 
majoritàriament a partir de fonts primàries. 

Les dades són relatives a l'any 2018 excepte en els casos en què no hi ha dada actualitzat. En aquests casos 
s'ha pres la dada disponible més recent. Per a alguns indicadors de la dimensió de serveis públics digitals, la 
dada fa referència a l'actualitat ja que s'ha obtingut a partir d'una font primària. 

Alguns indicadors han hagut de ser estimats parcialment a partir de dades disponibles per a Espanya. És el 
cas dels indicadors "Implantació de banda ampla mòbil" (1.b.2), "Ràpida" (1.c.2) i "Ultraràpida" (1.d.2), per als 
quals ha estat necessari estimar el percentatge de línies prepagament i els percentatges de velocitats ràpides 
i ultraràpides de les tecnologies previstes per a Catalunya. Per l'indicador de "Preparació per a 5G" (1.b.3) s'ha 
pres directament la dada d'Espanya ja que les licitacions es realitzen en l’àmbit estatal. Finalment, l'indicador 
"Índex de preu de banda ampla" (1.e.1) es basa en el resultat d'Espanya, ja que l'estructura de preus oferta 
pels diferents operadors de telefonia és equivalent en tots dos territoris. La diferència d'índexs de preu entre 
Catalunya i Espanya rau en la renda mitjana aplicada a cada un dels territoris. 

Pel que fa al càlcul "d’Especialistes en TIC" (2.b.1) i "Dones especialistes en TIC" (2.b.2), s'han pres les dades 
proporcionades per IDESCAT a partir de la "Enquesta de Població activa" de l'INE, per als apartats rellevants 
dels següents codis de classificació CNO11: "Directors de producció i operacions" (13), "Professionals de les 
ciències físiques, químiques, matemàtiques i de les enginyeries" (24), "Professionals de les tecnologies de la 
informació" (27), "Tècnics de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)" (38), i "Treballadors 
especialitzats en electricitat i electrotecnología" (75). El no haver estat possible la desagregació a dos i tres 
dígits per seleccionar les sub-categories necessàries, s'han aplicat uns coeficients que són els equivalents als 
obtinguts en el cas del País Basc. Es tracta, per tant, d'una estimació que té en compte les dades de Catalunya 
però ajustats d'acord a una altra realitat regional. 

                                                           
11 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
12 https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/method-paper_insights-report_n4_2018.pdf  
13 data.cnmc.es 
14 www.mincotur.gob.es   

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/method-paper_insights-report_n4_2018.pdf
http://www.data.cnmc.es/
http://www.mincotur.gob.es/
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Pel que fa a l'indicador "Graduats en TIC" (2.b.3), les dades provenen de la "Classificació Catalana d'Educació" 
(CCED-2019). Es tenen en compte als graduats universitaris i en formació professional dels següents àmbits: 
"Tècniques audiovisuals i producció multimèdia" (0211), "Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)" 
(06) i "Electrònica i automatització" (0714). Per a les categories: "Electricitat i energia" (0713), "Mecànica i 
professions similars a la metal·listeria" (0715) i "Enginyeria i professions similars" (0719), s'han realitzat 
estimacions equivalents a l'explicat en el cas dels Especialistes en TIC. Les categories considerades com TIC es 
basen en el manual “Fields of Training”15 d’Eurostat. 

Els indicadors de la dimensió 5 "Formularis precumplimentats" (5.a.2), "Compleció dels serveis" online"" (5.a.3) 
i "Serveis públics digitals per a empreses" (5.a.4 ) es basen en la metodologia recollida en el “eGovernment 
Benchmark 2018”16 de la C.E. D'acord a ella s'han elaborat uns qüestionaris respostos pels Ajuntaments de 
Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tàrrega, Girona, Tarragona i Reus, a les diputacions de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i la Generalitat. El qüestionari específic a l'indicador "Dades obertes" 
(5.a.5) ha estat enviat a la Direcció General de Transparència i Dades Obertes. 

L'indicador "Serveis de salut electrònica" (5.b.1) en l’àmbit europeu s'obté a partir del “Eurobarometer 460: 
Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life”17. L'aproximació adoptada per al cas de 
Catalunya es basa en el resultat obtingut per a Espanya, a el qual se li aplica el percentatge de persones que 
concerten una cita mèdica a través d'una pàgina web a Catalunya.  

  

                                                           
15 “Fields of Training – Manual”, Eurostat (1999).  
16 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2018-digital-efforts-european-countries-
are-visibly-paying 
17 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/attitudes-towards-impact-digitisation-and-automation-daily-life  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2018-digital-efforts-european-countries-are-visibly-paying
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2018-digital-efforts-european-countries-are-visibly-paying
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/attitudes-towards-impact-digitisation-and-automation-daily-life
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5. ANNEX  

Dimensió  Subdimensió Indicador  Descripció Desglossament  Unitat  Font i any 

1 - 
Connectivitat  

1.a - Banda Ampla 
Fixa 

1.a.1 - Cobertura 
banda ampla 
fixa 

% De llars amb cobertura de banda ampla: 
xDSL, cable (bàsica i NGA), FTTP o xarxes 
WiMax 

Nombre total de 
llars 

 
% de llars 

Ministeri 
d’Economia i 
Empresa (2018) 

1 - 
Connectivitat 

1.a - Banda Ampla 
Fixa 

1.a.2 - 
Implantació 
banda ampla 
fixa 

% De llars amb contracte de banda ampla: 
xDSL, cable (bàsica i NGA), FTTP o xarxes 
WiMax 

Nombre total de 
llars amb al 
menys un 
membre d’entre 
16 i 74 anys 

% de llars IDESCAT (2018) 

1 - 
Connectivitat 

1.b - Banda Ampla 
Mòbil 

1.b.1 - Cobertura 
banda ampla 
mòbil 

% D'àrees poblades amb cobertura 4G 
(Mesura com la cobertura mitjana dels 
operadors de telecomunicacions de cada 
país) 

Nombre total de 
llars 

% de llars 
Ministeri d’Economia 
i Empresa (2018) 

1 - 
Connectivitat  

1.b - Banda Ampla 
Mòbil 

1.b.2 – 
Implantació 
banda ampla 
mòbil 

Nombre de subscripcions a serveis de 
dades mòbils per cada 100 persones 

Nombre total de 
subscripcions 

Nombre de 
subscripcions 
per cada 100 
persones 

CNMC (2017) 
IDESCAT (2017) 

1 - 
Connectivitat 

1.b - Banda Ampla 
Mòbil 

1.b.3 - 
Preparació per a 
xarxa 5G 

Quantitat d'espectre assignat i preparat 
per fer ús de la xarxa 5G a la fi de 2020 
dins de les anomenades "bandes 
pioneres" de l'5G. Aquestes bandes són 
700 MHz (703-733 MHz i 758-788 MHz), 3,6 
GHz (3400-3800 MHz) i 
26 GHz (24.250-27.500 MHz). Els tres 
espectres de bandes tenen el mateix pes 

Bandes pioneres 
del 5G 

% d’espectre 
harmonitzat EUROSTAT (2018) 

1 - 
Connectivitat 

1.c - Banda Ampla 
Ràpida 

1.c.1 - Cobertura 
banda ampla 
ràpida 

% De llars amb cobertura de banda ampla 
de al menys 30 Mbps de descàrrega. Les 
tecnologies considerades són FTTH, FTTB, 
Cable Docsis 3.0 i VDSL 

Nombre total de 
llars 

% de llars 
Ministeri d’Economia 
i Empresa (2018) 
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1- 
Connectivitat  

1.c - Banda Ampla 
Ràpida 

1.c.2 – 
Implantació 
banda ampla 
ràpida 

% De subscripcions de banda ampla fixa 
de al menys 30 Mbps 

Nombre total de 
llars amb al 
menys un 
membre d’entre 
16 i 74 anys 

% de llars 
CNMC (2017)  
IDESCAT (2017) 

1 - 
Connectivitat  

1.d - Banda Ampla 
Ultraràpida 

1.d.1 - Cobertura 
banda ampla 
ultraràpida 

% De llars amb cobertura de banda ampla 
de al menys 100 Mbps de descàrrega. Les 
tecnologies considerades són FTTH, FTTB i 
Cable Docsis 3.0 

Nombre total de 
llars 

% de llars 
Ministeri d’Economia 
i Empresa (2018) 

1 - 
Connectivitat 

1.d - Banda Ampla 
Ultraràpida 

1.d.2 - 
Implantació 
banda ampla 
ultraràpida 

% De subscripcions de banda ampla fixa 
de al menys 100 Mbps 

Nombre total de 
llars amb al 
menys un 
membre d’entre 
16 i 74 anys 

% de llars 
CNMC (2017) 
IDESCAT (2017) 

1 - 
Connectivitat 

1.e - Índex de 
Preu de Banda 
Ampla 

1.e.1 - Índex de 
preu de banda 
ampla 

Índex de preu de 12 paquets 
representatius de banda ampla com a 
percentatge dels ingressos de les llars. Els 
paquets inclouen 3 categories de velocitat 
(12-30Mbps, 30-100 Mbps i al menys 100 
Mbps) i 4 tipus de productes (Internet, 
Internet + TV, Internet + telèfon fix i 
Internet + TV + telèfon fix) 

Totes les ofertes 
individuals 
d’accés a Internet 
de banda ampla 

Puntuació (1-
100)  

EUROSTAT (2018) 
IDESCAT (2018) 

2 - Capital  
Humà  

2.a - 
Competències 
Usuari d’Internet 

2.a.1 - 
Competències 
digitals, al 
menys de nivell 
bàsic 

Persones amb competències digitals 
"Bàsiques" o "per sobre de bàsiques" en 
cadascuna de les següents dimensions: 
informació, comunicació, resolució de 
problemes i programari per a creació de 
continguts. Mesures a partir de el nombre 
de activitats realitzades en els 3 mesos 
previs 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones INE (2017) 

2 - Capital  
Humà 

2.a - 
Competències 
Usuari d’Internet 

2.a.2 - 
Competències 
digitals, per 

Persones amb competències digitals 
"Bàsiques" o "per sobre de bàsiques" en 
cadascuna de les següents dimensions: 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones INE (2017) 
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sobre del nivell 
bàsic 

informació, comunicació, resolució de 
problemes i programari per a creació de 
continguts. Mesures a partir de el nombre 
d’activitats realitzades en els 3 mesos 
previs 

2 - Capital  
Humà 

2.a - 
Competències 
Usuari d’Internet 

2.a.3 - 
Competències 
de software, al 
menys de nivell 
bàsic 

Persones que, a més d'haver utilitzat eines 
bàsiques de programari com processadors 
de text, han utilitzat fulles de càlcul, han 
creat una presentació o un document que 
integri diferents fitxers o han realitzat 
programació. Mesures a partir de el 
nombre d'activitats realitzades en els 3 
mesos previs 

Tota la població 
entre 16-74 anys % de persones INE (2017) 

2 - Capital  
Humà 

2.b - 
Competències 
Avançades i 
Desenvolupament 

2.b.1 - 
Especialistes  
en TIC  

Persones emprades com a especialistes 
TIC 

Persones 
ocupades entre 
16-74 anys 

% de persones 
entre 16-74 
anys 

IDESCAT (2018) 

2 - Capital  
Humà 

2.b - 
Competències 
Avançades i 
Desenvolupament 

2.b.2 - Dones 
especialistes en 
TIC 

Dones emprades com a especialistes TIC Dones ocupades 
entre 16-74 anys 

% de persones 
entre 16-74 
anys 

IDESCAT (2018) 

2 - Capital  
Humà 

2.b - 
Competències 
Avançades i 
Desenvolupament 

2.b.3 - Graduats  
en TIC 

Persones amb un grau en TIC Graduats % de graduats IDESCAT (2018) 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.a - Ús d’Internet 
3.a.1 - No han 
utilitzat mai 
Internet 

Persones que no han utilitzat mai Internet Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones IDESCAT (2018) 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.a - Ús d’Internet 
3.a.2 - Usuaris 
d’Internet 

Persones que han utilitzat Internet al 
menys una vegada a la setmana 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones IDESCAT (2018) 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.b - Activitats 
Online 

3.b.1 - Notícies 
Persones que han utilitzat Internet per 
llegir notícies online 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 

IDESCAT (2018) 
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Internet en els 
darrers 3 
mesos 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.b - Activitats 
Online 

3.b.2 - Música, 
vídeos i jocs 

Persones que han utilitzat Internet per 
jugar o descarregar jocs, imatges, 
pel·lícules o música 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 
Internet en els 
darrers 3 
mesos 

IDESCAT (2018) 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.b - Activitats 
Online 

3.b.3 - Vídeo 
sota demanda   

Persones que han utilitzat Internet per a 
serveis de vídeo sota demanda 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 
Internet en els 
darrers 3 
mesos 

IDESCAT (2018) 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.b - Activitats 
Online 

3.b.4 - 
Videotrucades 

Persones que han utilitzat  Internet per 
realitzar trucades o videotrucades 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 
Internet en els 
darrers 3 
mesos 

IDESCAT (2018) 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.b - Activitats 
Online 

3.b.5 - Xarxes 
socials 

Persones que han utilitzat Internet per a 
participar en xarxes socials 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 
Internet en els 
darrers 3 
mesos 

IDESCAT (2018) 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.b - Activitats 
Online 

3.b.6 - Xarxes 
socials 
professionals 

Persones que han utilitzat Internet per a 
participar en xarxes socials professionals 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 
Internet en els 
darrers 3 
mesos 

IDESCAT (2017) 
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3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.b - Activitats 
Online 

3.b.7 - Cursos 
online 

Persones que han utilitzat Internet per fer 
un curs online 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 
Internet en els 
darrers 3 
mesos 

IDESCAT (2018) 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.b - Activitats 
Online 

3.b.8 - Votacions 
o consultes 
online 

Persones que han pres part en consultes 
online o han votat sobre assumptes cívics 
o polítics 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 
Internet en els 
darrers 3 
mesos 

IDESCAT (2017) 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.c - Transaccions  
3.c.1 - Banca 
online  

Persones que han utilitzat Internet per 
banca online 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 
Internet en els 
darrers 3 
mesos 

IDESCAT (2018) 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.c - Transaccions  
3.c.2 - Compres 
online 

Persones que han comprat productes o 
serveis online 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 
Internet en els 
darrers 12 
mesos 

IDESCAT (2018) 

3 - Ús de 
Serveis 
d’Internet 

3.c - Transaccions  
3.c.3 – Vendes 
online 

Persones que han venut productes o 
serveis online 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 
Internet en els 
darrers 3 
mesos 

IDESCAT (2018) 

4 - Integració 
de 
Tecnologia 
Digital  

4.a - Digitalització 
Empresarial 

4.a.1 - Intercanvi 
electrònic 
d’informació 

Empreses que fan servir un paquet 
programari ERP (Enterprise Resource 
Planning)  per compartir informació entre 
diferents àrees funcionals (comptabilitat, 
planificació, producció, màrqueting ...) 

Totes les 
empreses (sense 
sector financer, 
amb més de 10 
treballadors) 

% d’empreses IDESCAT (2018) 



 

 

ECONOMIA I SOCIETAT DIGITALS DE CATALUNYA. DESI 2019       
                                                                                                                                                

31 

4 - Integració 
de 
Tecnologia 
Digital 

4.a - Digitalització 
Empresarial 

4.a.2 - Mitjans 
socials 

Empreses que fan servir dos o més dels 
següents mitjans socials: xarxes socials, 
blocs o microblocs corporatius, llocs web 
de compartició de contingut multimèdia, 
eines de compartició d'informació basades 
en wikis. Utilitzar mitjans socials implica 
tenir un compte d'empresa o una llicència 
depenent dels requeriments de l'medi 
social 

Totes les 
empreses (sense 
sector financer, 
amb més de 10 
treballadors) 

% d’empreses IDESCAT (2018) 

4 - Integració 
de 
Tecnologia 
Digital 

4.a - Digitalització 
Empresarial 

4.a.3 - 
Macrodades 

Empreses que analitzen macrodades de 
qualsevol tipus de font de dades 

Totes les 
empreses (sense 
sector financer, 
amb més de 10 
treballadors) 

% d’empreses IDESCAT (2018) 

4 - Integració 
de 
Tecnologia 
Digital 

4.a - Digitalització 
Empresarial 

4.a.4 - Núvol  

Empreses que compren almenys un dels 
següents tipus de serveis de computació 
en el núvol: hosting de les bases de dades 
de l'empresa, aplicacions de comptabilitat, 
programari CRM, capacitat de computació 

Totes les 
empreses (sense 
sector financer, 
amb més de 10 
treballadors) 

% d’empreses IDESCAT (2018) 

4 - Integració 
de 
Tecnologia 
Digital 

4.b - Comerç 
Electrònic 

4.b.1 - Pimes 
que realitzen 
vendes 
electròniques 

Pimes que venen en línia (al menys 1% de 
la seva facturació) 

Pimes (sense 
sector financer, 
entre 10-249 
treballadors) 

% de pimes  IDESCAT (2017) 

4 - Integració 
de 
Tecnologia 
Digital 

4.b - Comerç 
Electrònic 

4.b.2 - Volum 
de negoci del 
comerç 
electrònic de 
pimes 

Facturació total de el comerç en línia de 
les pimes 

Pimes (sense 
sector financer, 
entre 10-249 
treballadors) 

% de facturació IDESCAT (2017) 

4 - Integració 
de 

4.b - Comerç 
Electrònic 

4.b.3 - Vendes 
transfrontereres 

Pimes que han venut per comerç en línia a 
altres països de la Unió Europea 

Pimes (sense 
sector financer, 
entre 10-249 

% de pimes  IDESCAT (2017) 



 

 

ECONOMIA I SOCIETAT DIGITALS DE CATALUNYA. DESI 2019       
                                                                                                                                                

32 

Tecnologia 
Digital 

electròniques de 
pimes 

treballadors) 

5 - Serveis  
Públics 
Digitals  

5.a - Govern 
Electrònic 

5.a.1 - Usuaris 
del govern 
electrònic 

Persones que han enviat formularis 
emplenats a les AAPP a través d'Internet 

Tota la població 
entre 16-74 anys 

% de persones 
que han 
utilitzat 
Internet en els 
darrers 12 
mesos i havien 
d’enviar 
formularis 

IDESCAT (2018) 

5 - Serveis  
Públics 
Digitals 

5.a - Govern 
Electrònic 

5.a.2 - 
Formularis pre- 
cumplimentats 

Quantitat de dades que són preemplenats 
en els formularis online dels serveis 
públics 

Serveis analitzats 
en el Benchmark 
de Govern 
electrònic 

Puntuació (1-
100)  

Benchmark de 
Govern electrònic 
adaptat per 
Catalunya 

5 - Serveis  
Públics 
Digitals 

5.a - Govern 
Electrònic 

5.a.3 - 
Compleció dels 
serveis online 

Proporció de passos administratius 
relacionats amb els principals 
esdeveniments quotidians (naixement 
d'un nadó, nova residència, etc.) que 
poden realitzar-se online 

Serveis analitzats 
en el Benchmark 
de Govern 
electrònic 

Puntuació (1-
100)  

Benchmark de 
Govern electrònic 
adaptat per 
Catalunya 

5 - Serveis  
Públics 
Digitals 

5.a - Govern 
Electrònic 

5.a.4 - 
Serveis 
públics 
digitals per 
a 
empreses 

Proporció de serveis públics necessaris 
per començar un negoci o per dur a terme 
operacions quotidianes relacionades 
amb el negoci que poden realitzar-se 
online, tant per a usuaris domèstics com 
estrangers 

Serveis analitzats 
en el Benchmark 
de Govern 
electrònic 

Puntuació (1-
100)  

Benchmark de 
Govern electrònic 
adaptat per 
Catalunya 

5 - Serveis  
Públics 
Digitals 

5.a - Govern 
Electrònic 

5.a.5 - Dades 
obertes 

Maduresa de la política de dades obertes 
en marxa (incloent la transposició de la 
directiva PSI revisada), l'impacte polític, 
social i econòmic estimat de l'Open Data i 
les característiques (funcionalitats, dades 
disponibles i ús) de el portal 
governamental de dades 

Puntuació 
agregada  

% de la 
màxima 
puntuació 

Direcció General de 
Transparència i 
Dades Obertes de la 
Generalitat 



 

 

ECONOMIA I SOCIETAT DIGITALS DE CATALUNYA. DESI 2019       
                                                                                                                                                

33 

5 - Serveis  
Públics 
Digitals 

5.b - Salut 
Electrònica 

5.b.1 - Serveis 
de salut 
electrònica 

Persones que han fet servir serveis de 
salut disponibles en línia sense haver 
d'acudir a l'hospital o a la consulta 

Persones entre 
16-74 anys 

% de persones  
EUROSTAT (2018) 
IDESCAT (2018) 

5 - Serveis  
Públics 
Digitals 

5.b - Salut 
Electrònica 

5.b.2 - Intercanvi 
de dades 
mèdiques 

Metges generalistes que intercanvien 
dades mèdiques amb hospitals i altres 
metges (o que tenen la possibilitat de fer-
ho) 

Tots els metges 
generalistes 

% de metges 
generalistes 

Generalitat 

5 - Serveis  
Públics 
Digitals 

5.b - Salut 
Electrònica 

5.b.3 - 
Prescripció 
electrònica 

Metges generalistes que fan servir 
prescripcions electròniques 

Tots els metges 
generalistes 

% de metges 
generalistes 

Generalitat 
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col·laboració de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

Finalment ens ha resultat molt valuosa la cooperació amb l’Anna Armengol i en Balazs Zorenyi de la Comissió 
Europea, que any rere any donen suport a l’Institut Orkestra en contrastar la metodologia dels estudis 
regionals. 
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