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L'ús de les TIC en el context de la crisi a Balears (I) 

 
LA CRISI NO FRENA LA IMPLANTACIÓ  

DE LES TIC A LES EMPRESES DE BALEARS 
 
 

 
 
El número 39 de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO és el primer d’una sèrie 
dedicada a esbrinar quina és la situació de l’ús de les Tecnologies de la Informació 
i les Comunicacions (TIC) a les Illes Balears. En aquesta ocasió l’anàlisi es centra 
en l’àmbit de l’empresa i en propers lliuraments parlarem de l’ús que fan les 
persones, del que es fa a les llars, etc.  
 
Totes les dades d’aquest TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO provenen de 
l’enquesta sobre l'ús de les TIC que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 
Els resultats, publicats el 19 de setembre de 2014, corresponen a l’any 2013 i al 
primer trimestre d’enguany. Aquesta enquesta forma part de les estadístiques per 
quantificar la “Societat de la Informació” i, per tant, es confecciona amb la 
metodologia establerta en el reglament Núm. 808/2004 del Parlament i del Consell 
Europeu per a la realització d'estadístiques sobre aquest tema.  
 
No obstant això, aquesta qualitat estadística té algunes mancances en la 
presentació de les dades, com ara, que en molt de casos no hi ha dades dels anys 
anteriors. Per aquest motiu, el que oferim és una mena de foto de la situació l’any 
2013 o el primer trimestre de 2014. 
 
Tot i mantenir la vocació de flaix d’aquesta publicació, pensam que oferim una 
informació suficientment interessant que, si més no, pugui cridar la curiositat del 
lector o lectora. 
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1. Introducció 
 
Sens dubte, l’àmbit empresarial és un excel·lent observatori de la penetració de les 
TIC a la nostra societat. A aquestes alçades és mal d’imaginar la gestió de 
qualsevol empresa sense les TIC. Pot ser, als efectes de bona organització i 
competitivitat empresarial, un problema important, agreujat a la petita i micro 
empresa, és la gestió de l’ús d’aquestes tecnologies.  
 
A tall d’exemple, l’empresa de consultoria Radicati Group, a un recent informe, 
afirma que, en un any i sense comptar els personals, es van enviar 100.000 milions 
d'e-mails al dia. En el citat informe s’anticipa que, per l’any 2017, aquest nombre 
arribarà als 132.000 milions d'e-mails enviats i rebuts en un dia. Hom podria dir que 
aquestes xifres són una evidència de l'èxit d'aquesta eina de comunicació, però 
comença a haver-hi dubtes i, de fet, cada pic són més els observadors del món 
tecnològic que comenten que a Sillicon Valley s'està parlant d'un futur sense email. 
Per què? Qüestió de costs i d’eficiència. Sembla indiscutible que l'e-mail va reduir 
el cost d'enviar missatges, però, en paraules de Radicati Group "el cost acumulatiu 
de llegir aquests missatges és molt alt. Poden ser necessaris diversos minuts per a 
obrir-los, llegir-los, processar-los i respondre a cadascun, i aquest procés, repetit 
miler de vegades, pot consumir un dia laborable". La qüestió és que per solucionar 
aquests problemes de gestió d’una eina TIC el que es proposa són noves TIC.  
 
Per això és tan important observar la inversió i despesa empresarial en TIC, saber 
quines variables d’ús tenen les empreses, i els recursos humans que hi dediquen. 
Són qüestions claus que afecten decisivament a la competitivitat i vitalitat present i 
de futur del nostre teixit empresarial. 
 
 
2.- Les xifres més rellevants 
 

 La inversió i la despesa (milers d’euros) que les empreses de les Illes 
Balears han fet en TIC durant 2013 ha assolit la xifra de 111.812,70 euros. 
 

 El 100% de les empreses disposen d’ordinadors i gairebé el 100% tenen 
connexió a Internet. 
 

 Només un 83,6% de les empreses usen Xarxa d’Àrea Local i les que ho 
fan amb xarxa sense fils són un 58,8% 
 

  Els principals motius d’interacció amb TIC de les empreses amb les 
 administracions són per a tràmits amb l’ Administració Central de l’Estat.  
 

 El 21,4% d’empreses ocupen especialistes en TIC. El 80,1% imparteixen 
formació relacionada amb les TIC per al personal  ocupat a l’empresa no 
especialista, i només el 9% varen contractar -o ho intentaren- especialistes 
en TIC. 
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3.- La inversió i la despesa en TIC 
 
La inversió i la despesa (milers d’euros) que les empreses de les Illes Balears 
varen fer en TIC durant l’any 2013 va assolir la xifra de 111.812,70 euros. Al gràfic 
1 és pot observar la distribució d’aquesta despesa i inversió entre els principals 
components.  
 

GRÀFIC 1 
DESPESA I INVERSIÓ DE LES EMPRESES DE LES ILLES BALEARS DURANT L’ANY 2013 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta sobre l’ ús de TIC (INE). Any 2013 – Primer trimestre de 2014 

 
 
Aquest total d’inversió i despesa en TIC de les empreses illenques, tenint en 
compte la respectiva grandària del teixit empresarial i que la Comunitat de Madrid 
concentra gairebé tot l’aparell administratiu de l’Estat, palesa que les Illes Balears 
no estan mal situades en aquest camp. A la taula 1 es pot observar la despesa en 
TIC de les distintes Comunitats Autònomes.  
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TAULA 1 
DESPESA I INVERSIÓ DE LES EMPRESES DE LES DISTINTES COMUNITATS 

 I CIUTATS AUTÒNOMES DURANT L’ANY 2013 
CCAA  A(*) B(*) C (*) D(*) TOTAL 

Andalusia 83940,1 78111,0 60372,8 23006,0 245429,9
Aragó  15066,1 20889,5 26936,9 8215,5 71108,0
Astúries 12145,1 21479,6 18192,3 5614,3 57431,3
Illes Balears  18709,4 50824,8 31594,7 10683,8 111812,7
Canàries 35441,6 19462,9 25149 7905,6 87959,1
Cantàbria 8023,2 8336,8 8970,9 3528,1 28859,0
Castella i Lleó  16669,7 19761,0 41493,2 8103,8 86027,7
Castella-La Manxa  12247,7 17462,0 14459,9 6689,3 50858,9
Catalunya  363086,1 385627,7 518421 192517,2 1459652,0
C. Valenciana  106646,6 85999,5 77070,0 39858,7 309574,8
Extremadura  3287,2 3316,3 7356,6 1281,0 15241,1
Galícia 48474,1 41144,7 42941,6 11882,5 144442,9
C. Madrid 1703407,0 1138514,0 2866127,4 549540,7 6257589,1
Múrcia 11014,9 10416,1 12067,0 6372,6 39870,6
Navarra  39128,0 135694,2 31662,5 12004,0 218488,7
País Basc  106615,3 136623 171872,9 47945,6 463056,8
La Rioja  5000,5 6459,3 5115,3 2761,7 19336,8
Ceuta  247,7 136,1 248,9 25,2 657,9
Melilla  726,1 326,3 697,1 415,0 2164,5

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta sobre l’ ús de TIC (INE). Any 2013 – Primer trimestre de 2014 
*A) Despesa en béns de TIC. B) Despesa en software (estàndard o a mida). C) Despesa en serveis i consulta 
 de tecnologia de la informació, serveis de telecomunicacions o d’altres serveis TIC. D) Altres despeses en TIC.  

 
 
4.- Les variables d’ús de TIC  
 
La taula 2 ens permet visualitzar les variables d’ús de les TIC del conjunt de teixit 
empresarial balear. Pot ser no sorprengui que el 100% de les empreses disposin 
d’ordinadors, ni que gairebé el 100% tinguin connexió a Internet. Però sí que 
resulta sorprenent, i alhora preocupant, la relativa baixa utilització de la Xarxa 
d’Àrea Local (un 83,6%) i el baix percentatge -no arriba al 60%- d’empreses que 
usen la Xarxa d’Àrea Local sense fils.  
 
Val a dir que els experts asseguren que la necessitat d'una xarxa local sense fils no 
es fonamenta principalment en la millora de l'amplada de banda, de la fiabilitat o 
eficiència dins les comunicacions, sinó única i exclusivament en la comoditat per a 
l'usuari final (i en el cas dels treballadors, en l'augment de la seva productivitat) i en 
fer més senzill tant el seu desplegament com el posterior creixement.  
 

TAULA 2  
ÚS DE LES TIC EN EL CONJUNT DEL TEIXIT EMPRESARIAL (Primer trimestre 2014)  

 Total Empreses Indústria   Construcció Serveis 
% d'empreses que disposaven d'ordinadors 
 

100 100 100 100 

% d'empreses que disposaven de Xarxa d’Àrea Local (LAN) 83,6 83 75,1 85,7 
% d'empreses que disposaven de Xarxa d’Àrea Local 'sense fils' 58,8 59,9 48,2 61 
% d'empreses que disposaven de connexió a Internet 
 

99,4 96,3 100 100 

% d'empreses que disposaven de Telefonia mòbil 92,5 91,7 97,3 91,6 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta sobre l’ ús de TIC (INE). Any 2013 – Primer trimestre de 2014 
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La utilització de les TIC per interaccionar amb les administracions públiques és una 
qüestió clau per a avaluar el grau d’implantació de l’administració electrònica (i 
sense papers). En aquest sentit, en el gràfic 2 es mostren els 5 principals motius 
d’interacció de les empreses amb les administracions. Destaca que tots són tràmits 
amb l’Administració Central de l’Estat, mentre que els tràmits amb l’administració 
autonòmica i local no ocupen posicions importants. Únicament destaca, en la 
posició 10, la d’ “Obtenir informació, mitjançant les pàgines WEB de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears”.  
 
 
 

GRÀFIC 2 
ELS 5 PRINCIPALS MOTIUS PELS QUALS LES EMPRESES DE BALEARS 

 INTERACCIONEN MITJANÇANT TIC AMB LES ADMINISTRACIONS  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta sobre l’ ús de TIC (INE). Any 2013 – Primer trimestre de 2014 
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5.- El “capital humà” en TIC  
 
Un aspecte molt important del tema que tractam és la variable recursos humans. El 
gràfic 3 ens mostra que el percentatge d’empreses que varen ocupar especialistes 
en TIC (21,4%) és baix, tot i tindre en compte que la gran presència en el teixit 
empresarial illenc de petites i molt petites empreses ho explica en bona part. Per 
una altra banda, es pot observar que el 80,1% d’empreses imparteixen formació 
relacionada amb les TIC al personal ocupat a l’empresa no especialista, però 
només un 9% varen contractar -o ho intentaren- especialistes en TIC.  
 
Aquestes dades podrien indicar la necessitat empresarial de disposar de recursos 
humans amb habilitats i coneixements en l’ús de les TIC per a les tasques habituals 
de l’empresa (no especialitzades en TIC) i, alhora, una certa prevenció a incorporar 
nou personal d’alta qualificació.  

 
GRÀFIC 3 

EL PERSONAL ESPECIALISTA EN TIC A LES EMPRESES (*) 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta sobre l’ ús de TIC (INE). Any 2013 – Primer trimestre de 2014 
 

(*) 1.- % d’empreses que varen ocupar especialistes en TIC . 2.- % d’empreses que van proporcionar activitats en TIC als seus empleats. 3.- % d’empreses que van 
proporcionar activitats formatives en TIC al seu personal especialista en TIC. 4.- % d’empreses que van proporcionar activitats formatives en TIC a un altre personal 
ocupat a l’empresa. 5.- % d’empreses que van contractar o varen intentar contractar especialistes en TIC. 6.- % d’empreses que van tenir dificultats per cobrir alguna 
vacant d’especialista en TIC.  

 
 

6. Conclusions  
 

 La progressiva implantació de les TIC a l’àmbit empresarial sembla 
imparable. Convindria assumir aquesta realitat per tal d’avaluar el nivell de 
coneixement i capacitat d’adaptació de la població activa (tant de l’ ocupada 
com de l’aturada).  
 

 Per a qualsevol projecte d’auto ocupació o itinerari de recerca d’ocupació 
assalariada és clau una formació sòlida i bones habilitats en l’ús de les TIC. 
En la tasca de dotar a la població aturada d’elements d’ocupabilitat, paga la 
pena prendre en consideració que els efectes del fracàs i l’abandó escolar 
han estat un fre per a molta gent en el coneixement de les TIC. Aquesta 
situació pot estar provocant una certa bretxa ocupacional entre les persones 
amb formació en TIC i les que no en tenen.  
 

 Cal impulsar de debò l’extensió de l’administració digital, especialment en 
els àmbits autonòmics i municipals.  


