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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 estats 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 de la segona edició del DESI calculat per a 
Catalunya, corresponent a l’any 2020, d’acord amb la metodologia de la 
Comissió Europea. Ha estat elaborat pel Cercle Tecnològic de Catalunya 
(CTecno), amb el suport tècnic de Market AAD i l’assessorament de l’institut 
Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, a través del seu Lab d’Economia 
Digital.  

Com en la primera edició, l’estudi també analitza la comparativa de la realitat 
catalana en relació amb els estats de la Unió Europea segons els diferents 
nivells de l’índex, i com a novetat d’enguany es presenta la seva evolució 
respecte 2019.
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1. PRESENTACIÓ

Aquest informe presenta el DESI o Índex de l’Economia i Societat Digitals 
(Digital Economy and Society Index) de Catalunya 2020, seguint la mateixa 
estructura de l’informe de l’any passat corresponent al DESI Catalunya 2019.  

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 indicadors1. Els resultats a nivell de 
dimensions es mostren amb gràfics que permeten situar la posició de 
Catalunya en relació amb el conjunt d’estats de la UE- 282, 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, i els de l’estat líder i la mitjana de la UE-28. A més, com a 
novetat d’enguany, també es mostra l’evolució de tots els indicadors per al 
període 2019-2020. 

El DESI 2020 té les mateixes 5 dimensions que el DESI 2019: Connectivitat, 
Capital humà, Ús de serveis d'Internet, Integració de tecnologia digital i 
Serveis públics digitals. Tampoc no hi ha hagut canvis en el pes de cadascuna 
de les dimensions en el càlcul del DESI: la Connectivitat compta un 25%, el 
Capital humà un 25%, l'Ús de serveis d'Internet un 15%, la Integració de 
tecnologia digital un 20% i els Serveis públics digitals un 15%.  

Pel que fa a les subdimensions, la majoria es mantenen sense canvis respecte 
el DESI 2019. En alguns casos s’ha modificat la seva denominació i s’han 
redistribuït o eliminat alguns indicadors, i també se n’ha incorporat un de 
nou, com és el cas de les subdimensions de la dimensió Connectivitat. En el 
cas de la subdimensió 3b (Activitats en línia) de la dimensió Ús de serveis 
d’Internet, s’han eliminat dos indicadors; i finalment a la dimensió Serveis 
públics digitals s’ha eliminat una de les dues subdimensions que tenia al 2019.  

Com a resultat d’aquests canvis en algunes dimensions i subdimensions, el 
DESI passa de tenir 44 indicadors a tenir-ne 37 i en alguns casos redistribuïts 
en subdimensions diferents. Per tant, per a poder fer l’anàlisi de l’evolució 
2019-2020, ha estat necessari tornar a calcular l’índex DESI 2019 aplicant els 
canvis metodològics. 

Finalment, cal tenir present que el DESI 2020 es nodreix amb dades de 2019 i 
que per tant no reflexa encara l’impacte de la nova realitat apareguda arran de 
la pandèmia de la Covid-19.

1 Vegeu l’annex per a informació detallada sobre l’estructura del DESI 2020. 
2 El DESI 2020 s’elabora amb dades corresponents al 2019, i per tant inclou el Regne Unit.
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2. DIGITALITZACIÓ DE CATALUNYA 2020

2.1. Índex DESI 2020

L'índex DESI permet mesurar el nivell de digitalització de l'economia i la 
societat d’un territori. L'any 2020, Catalunya arriba al 64,75%, fet que la situa 
en el cinquè lloc del rànquing que agrupa els estats de la UE-28. El valor de la 
mitjana d'aquests estats és 52,62%.  

Tal com s'observa en el Gràfic 1, que mostra el valor DESI de cada estat 
descomposat en les cinc dimensions, l’estat líder és Finlàndia (72,31%), seguit 
per Suècia (69,74%), Dinamarca (69,15%) i Holanda (67,69%). Catalunya es 
troba al capdavant del grup seguidor dels líders, per davant de Malta (62,70%), 
Irlanda (61,79%), Estònia (61,07%) i el Regne Unit (60,41%).

1 Fa referència a les dades dels estats de la UE-28. Aplica a tots els gràfics i taules del document. 

Gràfic 1: DESI 2020 (%)

Font: EUROSTAT 1, IDESCAT, CNMC, SETID, INE, Qüestionaris propis 
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2.2. Dimensions

Al 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 es 
posiciona com a líder en la dimensió Connectivitat, i manté nivells que 
superen la mitjana de la UE-28 en la resta de dimensions. La convergència cap 
als països líders és notablement evident, especialment en Capital humà i 
Serveis públics digitals, i amb uns resultats també molt positius en l'Ús de 
serveis d'Internet i en la Integració de tecnologia digital a les empreses. 

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

Gràfic 2: Dimensions DESI 2020 Catalunya (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID, INE, Qüestionaris propis 
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2.2.1.  Connectivitat

Aquesta dimensió1 inclou quatre subdimensions: Implantació de banda 
ampla fixa, Cobertura de banda ampla fixa, Banda ampla mòbil i l’Índex de 
preus de banda ampla. És en aquesta dimensió on Catalunya ocupa la seva 
millor posició: lidera el conjunt d’Estats de la UE-28, amb un valor del 65,89%, 
just per sobre de Dinamarca (65,82%). Així doncs, Catalunya compta amb 
nivells de Connectivitat alts en relació amb el conjunt d’estats de la UE.

1 Al DESI 2020, a la dimensió Connectivitat s’hi ha incorporat un nou indicador: “Cobertura de 
xarxa fixa de molt alta capacitat (VHCN)” (1b2), mentre que altres indicadors han estat eliminats. 
Per a informació més detallada, vegeu la nota metodològica.

Gràfic 3: Connectivitat (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID
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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 a fer servir productes i serveis 
digitals, mentre que la segona està relacionada amb la capacitat de produir 
aquests béns i serveis. Catalunya ocupa aquí la quarta posició, i es tracta de la 
segona dimensió on obté un millor resultat. 

Catalunya arriba a un 66,55% en capital humà per a la digitalització, una 
dimensió on Finlàndia  (78,44%), Suècia (71,72%) i Estònia (66,66%) ocupen les 
primeres posicions.

Gràfic 4: Capital humà (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT, INE
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2.2.3.  Ús de serveis d’Internet

Aquesta dimensió1 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 en línia i Transaccions. 

En l'Ús de serveis d'Internet a les llars, Catalunya se situa set punts 
percentuals per sobre de la mitjana de la UE-28, amb un valor del 65,27% 
davant del 58,03%. La posició que ocupa en el rànquing és la vuitena. Entre els 
estats líders destaquen Finlàndia (76,34%), Suècia (75,95%), Holanda (75,20%) 
i Dinamarca (75,15%). 

1 Al DESI 2020 s’han eliminat dos indicadors en l’Ús de serveis d’Internet. Per a més informació, 
vegeu la nota metodològica. 

Gràfic 5: Ús de serveis d’Internet (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT 
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2.2.4.  Integració de tecnologia digital

Aquesta dimensió inclou dues subdimensions: Digitalització empresarial i 
Comerç electrònic. La primera considera l'ús d'una sèrie de tecnologies en les 
empreses i la segona és relativa a les vendes en línia de Pimes. En aquesta 
dimensió Catalunya obté el seu pitjor lloc pel que fa al conjunt de dimensions. 

En relació amb la Integració de tecnologia digital a les empreses, Catalunya 
assoleix un valor del 48,30%, ocupant l’onzena posició, amb un lleuger 
avantatge sobre la mitjana europea, situada al 41,37%. Irlanda (74,32%), 
Finlàndia (67,04%), Bèlgica (65,87%), Holanda (65,75%) i Dinamarca (65,15%) 
són els estats que presenten majors nivells d’integració tecnològica a les 
empreses.

Gràfic 6: Integració de tecnologia digital (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT
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2.2.5.  Serveis públics digitals

La digitalització de les Administracions Públiques1 considera una única 
subdimensió, relativa al Govern electrònic. Es tracta de la tercera dimensió, 
junt amb Capital humà on Catalunya assoleix una posició més elevada. 

En conjunt, els Serveis públics digitals a Catalunya presenten un nivell 
avançat respecte la mitjana de la UE-28, un 81,24% davant del 72%, cosa que la 
situa en la setena posició. Els estats que es troben al capdavant són Estònia 
(89,33%), Espanya (87,28%), Dinamarca (87,13%), Finlàndia (86,99%) i Letònia 
(85,06%).

1 En aquesta dimensió s’ha eliminat la subdimensió Salut electrònica i els seus indicadors 
corresponents. Per a més informació, vegeu la nota metodològica. 

Gràfic 7: Serveis públics digitals (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT, Qüestionaris propis 
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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, l’estat amb el millor resultat, i la UE-28. 

2.3.1.  Connectivitat

Tres de les quatre subdimensions de Connectivitat contenen indicadors de 
cobertura i implantació de diferents tecnologies de banda ampla, tant fixa 
com mòbil. La quarta subdimensió, l’Índex de preus de banda ampla, mesura 
els preus d’una sèrie de paquets ofertats per a banda ampla fixa, mòbil i 
d’ambdós tipus.  

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

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

La contribució de cadascuna de las subdimensions a la dimensió és la 
següent: 25%, 25%, 35% i 15%. 

Dimensió 1 
Connectivitat

Catalunya Espanya Líder UE-28

Valor Posició Valor Valor Valor

1a Implantació de banda ampla fixa 65,72 3 54,35 69,11 40,56

1b Cobertura de banda ampla fixa 91,94 4 89,29 100 57,97

1c Banda ampla mòbil 53,93 7 49,39 76,59 45,12

1d Índex de preus de banda ampla 50,64 25 50,64 91,57 64,24

Taula 1: Comparativa de subdimensions de Connectivitat (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID, INE 
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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 
preus de banda ampla, que mesura l’accessibilitat d’accés a la mateixa. 
Destaca el seu lideratge en Implantació de banda ampla fixa d’almenys 100 
Mbps, així com la seva posició en Cobertura 4G. En la majoria dels indicadors 
està entre les deu primeres posicions.  

Tots els indicadors tenen el mateix pes en la subdimensió, excepte Cobertura 
de xarxa fixa de molt alta capacitat (VHCN) i Preparació per a la xarxa 5G, 
donat que es consideren tecnologies digitals avançades.

Dimensió 1 
Connectivitat

Catalunya Espanya Líder UE-28

Valor Posició Valor Valor Valor

1a1. Implantació global de banda ampla fixa 82,05 11 77,91 97,88 77,63

1a2. Implantació de banda ampla fixa 
d’almenys 100 Mbps 67,33 1 52,87 67,33 25,86

1b1. Cobertura de banda ampla de nova 
generació (NGA) 93,62 9 89,80 100 85,85

1b2. Cobertura de xarxa fixa de molt alta 
capacitat (VHCN) 91,11 4 89,04 100 44,03

1c1. Cobertura 4G 99,90 3 95,10 100 96,47

1c2. Implantació de banda ampla mòbil 122,67 7 99,30 175,70 100,17

1c3. Preparació per a xarxa 5G 30,00 10 30,00 66,67 20,52

1d1. Índex de preus de banda ampla 50,64 25 50,64 91,57 64,24

Taula 2: Comparativa d’indicadors de Connectivitat (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID, INE 

La Taula 2 presenta els resultats dels indicadors de les quatre subdimensions 
de Connectivitat1. 

1 Per a l’obtenció dels indicadors d’implantació de banda ampla d’almenys 100 Mbps (1a2) i mòbil 
(1c2) s’han realitzat estimacions a partir de dades d’Espanya (CNMC). Els indicadors de preparació 
per a 5G (1c3) i l’Índex de preus de banda ampla (1d1) s’han agafat dels indicadors d’Espanya. Per a 
més informació, vegeu la nota metodològica. 
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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. 

Ambdues subdimensions inclouen tres indicadors que mesuren, d'una banda, 
les competències digitals de la ciutadania en general i, de l'altra, les de la 
força laboral. Catalunya obté millors resultats en Competències avançades i 
desenvolupament que en Competències d’usuari d’Internet, i se situa per 
sobre de la mitjana de la UE-28 en ambdós casos. La Taula 4 mostra els 
resultats dels indicadors de Capital humà. 

Dimensió 2 
Capital humà

Catalunya Espanya Líder UE-28

Valor Posició Valor Valor Valor

2a Competències d’usuari d'Internet 63,54 8 50,06 78,17 56,46

2b Competències avançades i 
desenvolupament 69,56 4 38,06 80,42 42,12

Taula 3: Comparativa de subdimensions de Capital humà (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT, INE 

Dimensió 2 
Capital humà

Catalunya Espanya Líder UE-28

Valor Posició Valor Valor Valor

2a1 Competències digitals, almenys de nivell 
bàsic 62,90 9 57,20 79,37 58,32

2a2 Competències digitals, per sobre del 
nivell bàsic 41,20 6 36,09 50,07 33,31

2a3 Competències de programari, almenys 
de nivell bàsic 65,30 9 59,28 80,06 60,57

2b1 Especialistes en TIC 4,30 11 3,2 7,2 3,9

2b2 Dones especialistes en TIC 1,81 7 1,14 3,02 1,39

2b3 Graduats en TIC 10,20 1 4,0 10,20 3,6

Taula 4: Comparativa d’indicadors de Capital humà (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT, INE 
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Els dos primers indicadors de Competències d'usuari d’Internet es refereixen 
a diferents nivells (almenys bàsic i per sobre de bàsic), en competències 
digitals relacionades amb la informació, la comunicació, la resolució de 
problemes i la utilització de 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. El tercer indicador es refereix a les competències 
específicament relatives a programari, i té en compte un nivell bàsic o per 
sobre de bàsic. 

Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la UE-28 en tots tres, ocupant la 
sisena posició en competències digitals per sobre del nivell bàsic. En els altres 
dos indicadors, se situa en la novena posició. 

Pel que fa als tres indicadors de Competències avançades i desenvolupament, 
Catalunya ocupa el primer lloc del rànquing en persones graduades en TIC. 
No succeeix el mateix amb la població ocupada especialista en TIC, on 
Catalunya ocupa l’onzena posició. En el cas de les dones especialistes en TIC 
els resultats són una mica millors en termes posicionals, situant-se en el seté 
lloc del rànquing. En qualsevol cas, els resultats de Catalunya estan per sobre 
de la mitjana de la UE-28. 

Tots els indicadors tenen el mateix pes en les respectives subdimensions.

2.3.3. Ús de serveis d’Internet

L'Ús de serveis d'Internet per part de les persones es calcula a partir d'uns 
indicadors genèrics i d'una selecció de serveis disponibles en línia que 
s'engloben en tres subdimensions: Ús d'Internet, Activitats en línia i 
Transaccions. La que contribueix amb major pes en la dimensió és la 
d'Activitats en línia (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 de serveis d’Internet. 
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Dimensió 3 
Ús de serveis d’Internet

Catalunya Espanya Líder UE-28

Valor Posició Valor Valor Valor

3a Ús d'Internet 86,05 8 80,46 94,19 77,21

3b Activitats en línia 60,22 7 56,31 69,34 48,26

3c Transaccions 54,60 16 50,02 80,66 58,37

Taula 5: Comparativa de subdimensions d’Ús de serveis 
d’Internet (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT

La subdimensió d'Ús d'Internet la formen dos indicadors que mesuren, tant la 
proporció d'usuaris habituals (almenys una vegada a la setmana), com la de 
no usuaris d'Internet. La referent a Activitats en línia és la més gran quant a 
nombre d'indicadors, incloent-ne sis. Aquesta subdimensió recull activitats 
de diversos tipus, des d’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 dues subdimensions: Ús 
d’Internet i Activitats en línia. En canvi, en la subdimensió Transaccions està 
lleugerament per sota de la mitjana.  

A continuació es detallen els indicadors que mesuren l'Ús de serveis 
d’Internet, contribuint tots ells amb el mateix pes a les respectives 
subdimensions1. 

1 L’indicador 3a1 és invers, és a dir,  millor com més baix. 
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Tot i que la posició de Catalunya no és capdavantera en el conjunt d’aquests 
indicadors, en general se situa per sobre de la mitjana de la UE-28. En la 
subdimensió d’Ús d’Internet, ambdós indicadors estan per sobre de la mitjana 
i ocupen la vuitena posició. En la d’Activitats en línia també, excepte en 
l’indicador dús de xarxes socials, que se situa lleugerament per sota. Les 
posicions de Catalunya en aquesta subdimensió són diverses. En canvi, els 
tres indicadors de la subdimensió Transaccions queden per sota de la mitjana 
de la UE-28 amb posicions més allunyades del líder.

Dimensió 3 
Ús de Serveis d’Internet

Catalunya Espanya Líder UE-28

Valor Posició Valor Valor Valor

3a1 No han utilizat mai Internet 5,84 8 8,37 1,81 9,45

3a2 Usuaris d’Internet 91,05 8 87,71 95,46 85,26

3b1 Notícies 79,51 13 78,42 92,07 72,16
3b2 Música, vídeos i jocs 91,08 4 85,61 93,55 80,60

3b3 Vídeo sota demanda 46,70 8 39,36 60,66 31,08

3b4 Videotrucades 63,42 14 60,69 84,65 59,78

3b5 Xarxes socials 64,42 24 64,60 85,67 64,91

3b6 Cursos en línia 15,79 5 16,36 22,25 11,17

3c1 Banca electrònica 64,02 17 60,50 95,20 65,99

3c2 Compres en línia 70,88 13 63,75 90,51 71,46

3c3 Vendes en línia 17,35 14 15,49 37,99 22,60

Taula 6: Comparativa d’indicadors d’Ús de serveis d’Internet (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT
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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 electrònic a les Pimes. La primera 
compta amb quatre indicadors, dos d’ells amb el doble de pes que els altres 
dos, i un pes relatiu sobre la dimensió del 60%. La segona es compon de tres 
indicadors, amb el mateix pes, i contribueix el 40%.  

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

El resultat en digitalització empresarial de Catalunya és destacable, ocupant 
la novena posició i per sobre de la mitjana de la UE-28. En canvi, el grau de 
comerç electrònic de les Pimes catalanes té força recorregut de millora, donat 
que no aconsegueix assolir la mitjana i ocupa la posició 17.

Dimensió 4 
Integració de tecnologia digital

Catalunya Espanya Líder UE-28

Valor Posició Valor Valor Valor

4a Digitalització empresarial 54,89 9 43,44 79,35 42,24

4b Comerç electrònic 38,41 17 37,88 88,82 40,07

Taula 7: Comparativa de subdimensions d’Integració de 
tecnologia digital (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT
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Taula 8: Comparativa d’indicadors d’Integració de 
tecnologia digital (%)

Dimensió 4 
Integració de tecnologia digital

Catalunya Espanya Líder UE-28

Valor Posició Valor Valor Valor

4a1 Intercanvi d’informació electrònica 54,02 1 42,98 54,02 34,41

4a2 Mitjans socials 37,66 7 29,35 44,18 25,17

4a3 Macrodades 7,64 23 10,72 24,40 12,26

4a4 Núvol 29,45 8 16,32 50,24 17,85

4b1 Pimes que realitzen vendes 
electròniques 18,69 13 18,57 35,13 17,53

4b2 Volum de negoci del comerç 
electrònic de Pimes 5,39 21 9,15 28,98 11,09

4b3 Vendes transfrontereres electròniques 10,57 8 7,41 18,04 8,38

Font: EUROSTAT, IDESCAT

L'anàlisi dels indicadors d’Integració de tecnologia digital a les empreses 
mostra que Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la UE-28 en tots ells, 
excepte en dos: Macrodades i Volum de negoci del comerç electrònic de Pimes 
en l’àmbit estatal. En l’àmbit internacional, en canvi, Catalunya ocupa la 
vuitena posició en Vendes transfrontereres electròniques D’altra banda, 
Catalunya lidera l'Intercanvi electrònic d'informació (ERP).

La Taula 8 ofereix els resultats a nivell d’indicadors. 
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Dimensió 5 
Serveis públics digitals

Catalunya Espanya Líder UE-28

Valor Posició Valor Valor Valor

5a1 Ús de govern electrònic 80,79 11 81,92 94,36 67,31

5a2 Formularis preemplenats 77,53 9 80,29 100 59,38

5a3 Compleció dels serveis en línia 92,02 13 95,75 100 89,75

5a4 Serveis públics digitals per a 
empreses 95,33 6 93,17 100 87,63

5a5 Dades obertes 67,00 15 89,79 90,94 65,86

Taula 10: Comparativa d’indicadors de Serveis públics 
digitals (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT, Qüestionaris propis

2.3.5. Serveis públics digitals

Aquesta dimensió contempla una única subdimensió, relacionada amb 
determinats serveis que ofereixen digitalment les Administracions Públiques. 
Es compon de cinc indicadors, tots ells amb el mateix pes. 

La Taula 9 mostra els valors i posicions de Catalunya en aquesta subdimensió.  

Pel que fa al Govern electrònic, les administracions públiques a Catalunya 
ocupen una posició molt correcta, amb nivells de digitalització clarament per 
sobre de la mitjana europea. A continuació a la Taula 10 es detallen els 
indicadors de Govern electrònic. 

Dimensió 5 
Serveis públics digitals

Catalunya Espanya Líder UE-28

Valor Posició Valor Valor Valor

5a Govern electrònic 81,24 7 87,28 89,33 72,00

Taula 9: Comparativa de la dimensió de Serveis públics 
digitals (%)

Font: EUROSTAT, IDESCAT, Qüestionaris propis
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La majoria dels indicadors de la subdimensió relativa a Govern electrònic 
mostren resultats correctes, tots ells superiors a la mitjana de la UE-28. La 
posició més avançada l’ocupen els Serveis públics digitals per a empreses, 
mentre que la resta d’indicadors se situen en posicions intermèdies.
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2.4. Anàlisi de resultats

El DESI 2020 atorga a Catalunya el cinquè lloc dins el conjunt d’estats de la 
UE-28, amb un ampli marge respecte a la mitjana.  

En Connectivitat, Catalunya se situa en la primera posició, obtenint resultats 
positius en gairebé totes les seves subdimensions i indicadors, especialment 
en implantació i cobertura de banda ampla fixa, sent l'única excepció 
l'assequibilitat econòmica d'accés a serveis de connectivitat, on se situa per 
sota de la mitjana europea. 

En relació amb el Capital humà, la quarta posició de Catalunya és fruit d'uns 
valors destacables en la subdimensió de Competències avançades i 
desenvolupament, i força correctes en Competències d’usuari d’Internet. Tot i 
que en ambdues subdimensions obté resultats per sobre de la mitjana de la 
UE-28, hi ha divergències si s'observa el detall dels indicadors; dins de les 
Competències d’usuari d’Internet, les relatives al nivell bàsic i a programari 
mostren possibilitats de millora. En Competències avançades i 
desenvolupament, 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, situant-se en el vuitè lloc. En les subdimensions Ús d’Internet i 
Activitats en Línia els resultats són força positius en conjunt. En canvi, els 
resultats de la subdimensió Transaccions indiquen que encara hi ha 
recorregut de millora en aquest àmbit, doncs tots els indicadors estan per sota 
de la mitjana europea. 

La Integració de la tecnologia digital a les empreses catalanes és notable, 
aconseguint l’onzena posició. Hi ha un cert desajust entre el bon nivell de 
digitalització empresarial, és a dir, la incorporació de tecnologia en les 
empreses, 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 d’estats de la 
UE-28.  

Finalment, pel que fa als Serveis públics digitals, la digitalització dels serveis 
públics a Catalunya permet a les Administracions Públiques aconseguir una 
setena posició i presenta resultats superiors a la mitjana de la UE-28. Destaca 
el desenvolupament del govern electrònic, especialment pel que fa a la seva 
oferta de serveis digitals per a empreses, on Catalunya se situa en una molt 
bona sisena posició.
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3. EVOLUCIÓ DESI CATALUNYA 2019-2020

En aquest apartat s’analitza l’evolució temporal del DESI i els seus 
components en els dos últims anys. Per tal de poder comparar cadascun dels 
indicadors s’ha dut a terme una tasca homogeneïtzació, tant de la 
metodologia aplicada com de les fonts consultades. En concret, els canvis 
metodològics incorporats al DESI d’enguany fan necessari el recàlcul del DESI 
anterior, de manera que els valors finals del DESI 2019 que es presenten en la 
taula següent no coincideixen amb els obtinguts l’any passat.  

A continuació es presenten els resultats del DESI de Catalunya dels anys 2019 
i 2020, tant a nivell de valors com de posicions i les seves respectives 
variacions. 

Taula 11: Anàlisi comparada DESI (2019-2020)

Font: Elaboració pròpia
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Font: Elaboració pròpia

Catalunya ha millorat o mantingut la seva posició en quatre de les cinc 
dimensions del DESI 2020. En Ús de serveis d’Internet ha guanyat una 
posició, i en Serveis públics digitals, dues. En Connectivitat i Capital humà 
manté les posicions del 2019. En canvi, en Integració de tecnologia digital ha 
retrocedit una posició respecte 2019. En el següent gràfic es presenten les 
subdimensions amb els seus corresponents creixements o decreixements en 
el període 2019 i 2020. 

Gràfic 8: Evolució de subdimensions (2019-2020)

Font: Elaboració pròpia



ECONOMIA I SOCIETAT DIGITALS DE CATALUNYA. DESI 2020

27

Gràfic 9: Evolució d’indicadors (2019-2020)

Font: Elaboració pròpia

Com es pot observar, el creixement més destacat correspon a la subdimensió 
Implantació de banda ampla fixa, seguit per la de Comerç electrònic. En 
conjunt, cal remarcar el fet que no hi ha cap subdimensió que decreixi al 2020 
respecte 2019. 

El Gràfic 9, que es mostra a continuació, presenta l’evolució dels indicadors i 
s’observa que, dels 37 indicadors, 7 decreixen al 2020 respecte 20191. Els que 
més disminueixen són els relatius a les Macrodades (empreses) i a l’ús de 
xarxes socials per part de la població. En l’altre extrem, la implantació de 
banda ampla fixa d’almenys 100 Mbps mostra un creixement molt destacat, 
seguit per la realització de videotrucades.

1 L’indicador 3a1 “No han utilitzat mai Internet” va en sentit invers, de manera que un decreixement 
implica una evolució positiva.
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En aquesta anàlisi es diferencien tres grups; en primer lloc, al quadrant 
superior dret hi trobem el grup de les subdimensions amb posicions 
capdavanteres al rànquing (en verd) que es mantenen (Activitats en línia, 
Digitalització empresarial) o milloren (Implantació banda ampla fixa, 
C omp etèncie s d’usuari d ’ Internet , C omp etèncie s avançade s i 
desenvolupament, Ús d’Internet, Govern electrònic). Al quadrant superior 
esquerre hi ha el grup de subdimensions que perden posicions (en blau), tot i 
que segueixen sent altes (Cobertura de banda ampla fixa, Banda ampla mòbil). 
El tercer grup està format per subdimensions amb posicions més endarrerides 
al rànquing (en groc), que es mantenen (Transaccions, Índex de preus de 
banda ampla), o milloren (Comerç electrònic). 

Gràfic 10: Evolució de subdimensions (2019-2020)

Font: Elaboració pròpia

El gràfic 10 analitza la posició de les subdimensions, comparant la de 2020 i la 
seva evolució respecte 2019. A l’eix horitzontal es representa l’increment, 
disminució o manteniment de posicions, i al vertical la posició actual.
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Gràfic 11: Evolució d’indicadors (2019-2020)

Font: Elaboració pròpia

A continuació es mostra el Gràfic 11, equivalent per als indicadors. 
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Pel que fa als indicadors, la diferenciació per grups és similar a la de les 
subdimensions però en aquest cas amb quatre grups. Per una banda, hi ha un 
primer grup d’indicadors amb posicions destacades que, a més, milloren 
respecte 2019 (per exemple, Implantació de banda ampla fixa d’almenys 100 
Mbps, en verd). Un segon grup és el que formen els indicadors que, tot i 
conservar posicions capdavanteres, retrocedeixen al 2020 (com seria el cas de 
Cursos en línia, en blau). Per una altra banda, els indicadors amb posicions 
més endarrerides es divideixen en dos grups: els que milloren (Volum de 
negoci del comerç electrònic, en groc) i els que perden posicions 
(Macrodades, en vermell). L’indicador que més posicions guanya és el de 
Videotrucades (tretze) i els que més en perden, Xarxes socials i Compres en 
línia (quatre).  

El Gràfic 12 combina l’evolució del valor i de la posició de les subdimensions. 
En l’eix horitzontal es representa la variació de les subdimensions i en el 
vertical la millora o el retrocés de posicions. La línia de punts horitzontal 
indica la variació mitjana de la posició de les subdimensions (1,33) i la vertical, 
la variació mitjana del valor (9,66%). 

Gràfic 12: Comparativa d’evolució de subdimensions i 
posicions (2019-2020)

Font: Elaboració pròpia
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Al comparar l’evolució de les subdimensions en termes de valor i de posició, 
es pot observar que les subdimensions que més milloren posicions també són 
les que més creixen en valor (Implantació de banda ampla fixa, Competències 
d’usuari d’Internet, Ús d’Internet i Comerç electrònic). Només les 
subdimensions de Govern electrònic i Competències avançades i 
desenvolupament presenten creixements per sota de la mitjana tot i millorar 
en posició. D’altra banda, les subdimensions que mantenen posicions també 
creixen més modestament (Índex de preus de banda ampla, Activitats en 
línia, Transaccions i Digitalització empresarial), mentre que les que perden 
posicions són les que menys creixen (Cobertura de banda ampla fixa i Banda 
ampla mòbil). Es podria dir, doncs, que hi ha una certa relació positiva entre 
millora de posició i creixement de valor. Al Gràfic 13 es presenta la mateixa 
comparativa a nivell d’indicadors.

Gràfic 13: Comparativa d’evolució d’indicadors i posicions 
(2019-2020)

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia
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L’anàlisi dels indicadors és equivalent al de les subdimensions. La majoria 
d’indicadors que milloren en posició (un 43% dels indicadors) són també els 
que més creixen, mentre que els que retrocedeixen posicions (prop d’un 32% 
dels indicadors) són els que més decreixen. Els indicadors que no  varien de 
posició (un 24%) tampoc no presenten ni creixements ni decreixements 
rellevants. D’altra banda, només 7 indicadors decreixen en valor, i d’aquests la 
gran majoria (6) també ho fan en posició. Dels 30 indicadors que presenten un 
creixement positiu, 16 avancen en posició, 9 la mantenen i 5 retrocedeixen. 

L’indicador que més creix és el d’Implantació de banda ampla fixa d’almenys 
100 Mbps (118,75%) i guanya vuit posicions, mentre que la millora de 
posicions més important és per a les Videotrucades (tretze posicions), amb un 
creixement del 53,89%. Per una altra banda, l’indicador que més decreix és el 
de Macrodades (-16,89 %) i perd tres posicions. 

Pel que fa a les variacions mitjanes, el 30% dels indicadors creix per sobre del 
valor mitjà del conjunt d’aquests (8,07%). La variació mitjana quant a les 
posicions és 1,27.  

En resum, l’anàlisi d’evolució del DESI de Catalunya en els darrers dos anys 
mostra que cap subdimensió ni dimensió ha tingut creixements negatius. 
Només dues subdimensions han retrocedit lleugerament en posició 
(Cobertura de banda ampla fixa i Banda ampla mòbil), ambdues 
corresponents a la dimensió Connectivitat. La majoria de la resta de 
subdimensions ha millorat posicions respecte 2019. A nivell de dimensions, 
l’única que retrocedeix una posició és la relativa a Integració de tecnologia 
digital a les empreses, la resta millora la seva posició (Ús de serveis d’Internet, 
Serveis públics digitals) o la manté (Connectivitat, Capital humà).
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4. CONCLUSIONS
Catalunya manté la cinquena posició de digitalització en la seva economia i 
societat, ja assolida al DESI 2019, enguany amb un 64,75%. Aquesta destacada 
posició se sustenta, especialment, en la Connectivitat, el Capital humà i els 
Serveis públics digitals. Se situa a molt poca distància del grup nòrdic format 
per Finlàndia, Suècia, Dinamarca i Holanda, que continua liderant la 
digitalització de l’economia i la societat a Europa. Analitzant el conjunt de 
l'acompliment per a l'índex DESI s'aprecia que Catalunya segueix comptant 
amb un desenvolupament superior a la mitjana europea en totes les 
dimensions, consolidant per tant la seva fortalesa digital. 

Catalunya ha millorat en totes les dimensions, encara que aquest increment 
no sempre es tradueix en l’obtenció d’una millor posició relativa en el conjunt 
dels estats de la UE-28. Continua liderant la dimensió relativa a la 
Connectivitat, i ha avançat posicions en Capital humà, Ús de serveis 
d’Internet i Serveis públics digitals. En Integració de tecnologia digital a les 
empreses, en canvi, tot i haver-ne millorat el resultat, ha retrocedit una 
posició. 

La connectivitat és el punt fort i la base de la digitalització a Catalunya, 
especialment pel que fa a la implantació i la cobertura de banda ampla fixa. 
En banda ampla mòbil hi ha encara recorregut de millora, així com en els 
preus d’accés al mercat. 

Quant al capital humà, tant les competències digitals genèriques com les 
relatives a persones TIC es mantenen per sobre de la mitjana del conjunt 
europeu. Destaca especialment la millora aconseguida en els resultats de les 
habilitats denominades de programari per part de la ciutadania, mentre que 
el nivell de persones especialistes TIC presents en el mercat laboral mostra 
una molt lleugera disminució. 

Pel que fa a l'ús de serveis d’Internet per part de les persones, Catalunya 
segueix mostrant uns resultats molt correctes, tant en l’ús d’Internet com en 
les activitats que es fan en línia. Ara bé, en relació a les transaccions (banca 
electrònica, i compres i vendes en línia), els resultats estan lleugerament per 
sota de la mitjana de la UE-28. 

La integració de tecnologia digital a les empreses, tot i haver millorat respecte 
2019, segueix oferint oportunitats de millora especialment pel que fa al 
comerç electrònic i el seu volum de negoci. Les empreses catalanes mostren 
un bon nivell de digitalització, tot i que aquest no s’acaba de correspondre 
amb els resultats de les vendes en línia per part de les Pimes. 
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D’altra banda, el grau de digitalització de l'Administració Pública a Catalunya 
avança a bon ritme, i més tenint en compte que ja venia d’una posició força 
destacada, amb resultats molt positius i per sobre de la mitjana europea en el 
conjunt d’indicadors. 

En definitiva, de l’anàlisi dels resultats del DESI 2020 se’n desprèn que 
Catalunya no només manté un destacat nivell de digitalització, sinó que 
avança adequadament en la transformació digital de la societat i l’economia.  

Tot i que la majoria d’indicadors mostren clars senyals de fortalesa, 
mantenint-se o millorant respecte el DESI 2019, és important fer atenció a 
aquells que encara tenen recorregut de millora per tal de consolidar amb més 
seguretat el lideratge de Catalunya en l’Europa digital. 

Els esforços de les polítiques públiques per a la transformació digital del país, 
entesa com a palanca de la competitivitat del teixit empresarial i del territori 
en el seu conjunt, s’han de veure reflectits en el comerç electrònic de les 
Pimes i en l’ocupació TIC, així com en les habilitats digitals de la ciutadania i 
en les activitats i transaccions que aquesta fa en línia. En aquest sentit, el 
DESI 2021 -que treballarà amb dades de 2020 i per tant corresponents a 
l’escenari postcovid- serà veritablement revelador dels avenços en el model 
digital de Catalunya i del seu impacte en la societat i l’economia catalanes. 
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5. NOTA METODOLÒGICA

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
2 http://data.cnmc.es/datagraph/ 
3 https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=6057

La metodologia del DESI 2020 (Digital Economy and Society Index (DESI) 
2020. Methodological note1) no presenta grans canvis respecte el DESI 2019. 
Pel que fa al nombre d’indicadors, han passat de ser quaranta-quatre a trenta-
set: per una banda se n’han eliminat vuit de 2019, i per l’altra se n’ha afegit un 
de nou a la dimensió Connectivitat (1b2. Cobertura de xarxa fixa de molt alta 
capacitat VHCN). 

És precisament en aquesta primera dimensió on més canvis s’han fet. S’han 
eliminat els indicadors de Cobertura de banda ampla fixa, Implantació de 
banda ampla ràpida i Cobertura de banda ampla ultra-ràpida. La resta 
d’indicadors s’ha mantingut, tot i que amb una nomenclatura diferent.  

Quant a l’obtenció dels indicadors, alguns dels relacionats amb implantació 
(Implantació de banda ampla fixa d’almenys 100 Mbps (1a2) i Implantació de 
banda ampla mòbil (1c2)) provenen de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC)2 i han estat estimats parcialment a partir de dades 
d’Espanya. En concret, en el cas de l’indicador 1a2 s’ha estimat el percentatge 
de línies en llars i el de línies d’almenys 100 Mbps sobre el total de línies; i la 
dada de prepagament per al 1c2, tots ells referents a l’any 2019. Per altra 
banda, les dades de cobertura han estat proporcionades per la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) per a l’any 
2019. Per últim, hi ha dos indicadors els valors dels quals són els mateixos que 
per a  Espanya: Preparació per a 5G” (1c3) (donat que les licitacions es 
realitzen en l’àmbit estatal) i Índex de preus de banda ampla (1d1) (no ha estat 
possible obtenir la informació metodològica suficient per a calcular 
l’indicador a nivell de Catalunya, que ha canviat respecte l’any passat).  

En la dimensió 2, Capital Humà, no hi ha hagut cap canvi. Els indicadors de la 
primera subdimensió Competències d’usuari d’Internet provenen de 
l’Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la 
comunicació a les llars3 (INE, dades 2019), la metodologia dels quals se 
segueix basant en Digital Skills Indicator - derived from Eurostat survey on ICT 
usage by Individuals. Methodological note., 2015. Pel que fa a la segona 
subdimensió, Competències avançades i desenvolupament, per al càlcul de 
Especialistes en TIC (2b1) i Dones especialistes en TIC (2b2), l’Idescat ha 
proporcionat dades de població ocupada, a partir de dades de l'enquesta de 
població activa de l’INE, corresponents als següents codis de classificació

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
http://data.cnmc.es/datagraph/
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=6057
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1 “Fields of Training – Manual”, Eurostat (1999). 
2 https://www.idescat.cat/pub/?id=ticll19 
3 https://www.idescat.cat/pub/?id=eticce1819 

CNO-2011: 132 (Directors de serveis de tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) i d'empreses de serveis professionals), 244 (Enginyers 
elèctrics, electrònics i de telecomunicacions ), 247 (Enginyers tècnics en 
electricitat, electrònica i telecomunicacions), 27 (Professionals de les 
tecnologies de la informació, 38 (Tècnics de les tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC)), i 753 (Instal·ladors i mantenidors reparadors d'equips 
electrònics i de telecomunicacions). 

Pel que fa a l'indicador Persones graduades en TIC (2b3), les dades provenen 
de l’Estadística dels estudis de la població de l’Idescat (Curs 2018-2019, dades 
provisionals). Es tenen en compte els graduats, màsters i doctorats 
universitaris i en formació professional en les categories específiques TIC 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 hagut de realitzar estimacions (basades en 
coeficients del País Basc) donat que no tota la categoria correspon 
específicament a TIC. Les categories considerades com TIC es basen en el 
manual Fields of Training1 d’Eurostat.  

A la dimensió 3, Ús de serveis d’Internet, s’han eliminat dos indicadors de la 
subdimensió Activitats en línia (3b): Xarxes socials professionals i Consultes i 
votacions en línia. Totes les dades d’aquesta dimensió provenen de l’Idescat, a 
partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la 
comunicació a les llars de l’INE2. 

Quant a la dimensió 4, Integració de tecnologia digital, sense canvis respecte 
2019, les dades provenen també de l’Idescat, a partir de l'Enquesta sobre l'ús 
de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les 
empreses de l’INE3. Per a la subdimensió Digitalització empresarial (4a) 
corresponen a 2019, mentre que per a la subdimensió Comerç electrònic (4b) 
corresponen a 2018.  

https://www.idescat.cat/pub/?id=ticll19
https://www.idescat.cat/pub/?id=eticce1819
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1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2020-egovernment-
works-people  

2 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/979befae-f98f-11ea-b44f-01aa75ed71a1 

3 https://www.europeandataportal.eu/es/dashboard/2019 

Finalment, a la dimensió 5, Serveis públics digitals, s’han eliminat la 
subdimensió 5b i els tres indicadors corresponents de Salut electrònica. Les 
dades de l’indicador 5a1, Usuaris de govern electrònic, provenen de l’Idescat, 
a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i 
la comunicació a les llars de l’INE. Els indicadors Formularis preemplenats 
(5a2), Compleció dels serveis en línia (5a3) i Serveis públics digitals per a 
empreses (5a4) es basen en la metodologia recollida en el eGovernment 
Benchmark 20201 i en el Framework 2012-20192 de la Comissió Europea. 
D'acord a aquesta metodologia s'han elaborat uns qüestionaris respostos pels 
Ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, 
Tàrrega, Girona, Tarragona i Reus, així com per diversos departaments de la 
Generalitat de Catalunya, en funció de les seves respectives competències. 
L'indicador Dades obertes (5a5) s’ha obtingut mitjançant el qüestionari 
recollit al European Data Portal3, i ha estat complimentat per la Direcció 
General de Transparència i Dades Obertes.
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Agraïments

Aquest projecte ha estat possible gràcies a l'impuls del Departament de 
Polítiques Digitals i Administració pública de la Generalitat de Catalunya, 
l’assessorament d’Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, la coordinació 
del Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), l’elaboració tècnica de Market 
AAD i el suport de la Fundació i2CAT.  

Per a desenvolupar l’estudi ha estat necessària la participació i col·laboració 
de diferents agents i persones. En primer lloc, per a la recopilació 
d’informació, volem agrair la col·laboració del Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d'Educació, 
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
Diputació de Barcelona, Diputació de Tarragona, Diputació de Lleida, 
Diputació de Girona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Tarragona, 
Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Girona, Ajuntament de L'Hospitalet, 
Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Tàrrega i Ajuntament de Reus. 
Especialment volem destacar que aquest estudi no hauria estat possible amb 
el detall que s’ha aconseguit sense la inestimable col·laboració de la Direcció 
General de Transparència i Dades Obertes i de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat). 


