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En aquesta publicació prestam prou atenció a l’evolució de l’ús de les TIC en els 
diversos àmbits de la societat i des de distintes perspectives. Fins ara havíem 
publicat un total cinc números de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO amb 
títols com “La crisi no ha d’aturar l’extensió de les TIC” (núm. 8, 2012); “La crisi no 
frena la implantació de les TIC a les empreses de Balears” (núm. 39, 2014); 
“Equipament i ús de les TIC en els habitatges: cap a la dualització social?” (núm. 
40, 2014); “Modesta utilització d’Internet per a les compres domèstiques” (núm. 44, 
2014); i “La bretxa d’edat i de gènere en l’ús de les TIC” (núm. 46, 2015). 
 
Aquest número 58 és la continuació d’aquesta sèrie i està dedicat a presentar les 
que hem considerat informacions més rellevants de l’Enquesta sobre l'ús de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i del comerç electrònic en 
les empreses durant any 2014 i el primer trimestre de 2015. S’ha d’advertir que 
aquesta enquesta no inclou informació regionalitzada sobre el comerç electrònic i, 
per això no podem incloure en la nostra anàlisi aquest aspecte que, sens dubte, és 
de gran interès. No obstant això, de ben segur l’INE en properes publicacions ens 
oferirà les dades que ens permetran observar l’evolució del comerç mitjançant 
Internet a les Illes Balears. 
 
Val a dir, també, que en pròximes entregues aprofundirem en les variacions anuals 
recents dels indicadors que, en aquesta ocasió, presentam a manera de “foto fixa” 
de la situació a finals de març d’enguany. La presentació de dades que ara fem ens 
permet un cert aprofundiment sectorial sense que TEMES SOCIOECONÒMICS 
GADESO perdi una de les seves característiques: l’exposició de les informacions 
en un format de flaix. 
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1. L'ús de les TIC a les empreses de les Illes Balears 

 
En el gràfic 1 podem observar el panorama general de l’ús empresarial de les TIC. 
S’observa que, gairebé totes les empreses, tenen connexió a Internet, però, de les 
que en tenen, una de cada quatre no té Web, i un poc més del 27% no tenen 
instal·lada banda ampla mòbil. 
 
Tanmateix el fet més sorprenent, i a l’hora preocupant, és que no arriben al 60% 
les empreses que usen la Signatura Digital (fonamental per a relacionar-se amb les 
administracions públiques per via electrònica), que menys de la meitat disposen de 
Mitjans Socials (xarxes socials), i que només un modest 13,7% fan ús de 
l’anomenat Cloud Computing (informàtica en núvol).  
 

Gràfic 1 

 
Font: Elaboració  Fundació Gadeso  a partir de dades de l’Enquesta sobre l’ ús de TIC i 

del comerç electrònic (INE). Any 2014 – Primer trimestre de 2015 
*Percentatge sobre el total d’empreses amb connexió a Internet 

 
De la poca utilització empresarial de les xarxes socials podria inferir-se un cert 
problema de comunicació en un món econòmic tan globalitzat i digitalitzat i amb 
uns consumidors molt connectats a la Xarxa. I, per una altra banda, l’ escàs ús del 
Cloud Computing, podria palesar una mena de relaxació respecte a la seguretat 
d’emmagatzematge de la informació o que el fet de la gran presència de petita i 
molt petita empresa faci que aquesta prestació tecnològica no s’apreciï com a 
fonamental.  
 
A la taula següent presentam els resultats anteriors, excepte el de “banda ampla”1, 
per sectors.  

                                                 
1 A l’enquesta de l’INE no apareix aquesta dada.  
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L’ús de les TIC a les empreses de les Illes Balears per sectors  
Sectors Indústria Construcció Serveis 

Connexió a Internet 91,55 100 100 

Internet i Pàgina Web 63,99 56,69 81,94 

Ús de Signatura Digital 45,15 67,82 59,00 

Ús de Mitjans Socials 37,54 35,14 51,43 

Cloud Computing 7,23 14,06 14,88 
Font: Elaboració  Fundació Gadeso  a partir de dades de l’Enquesta sobre l’ ús de TIC i 

del comerç electrònic (INE). Any 2014 – Primer trimestre de 2015 
 
 
 

Noti’s que el teixit empresarial del sector serveis és el que, en general, fa un major 
ús de totes les TIC.  
 
 

2. El “capital humà” en TIC  
 
Un aspecte molt important relacionat amb l’ús de les TIC a les empreses és el del 
capital humà, tant en el que fa al nombre de persones que les empren en el treball 
i, per tant, per finalitats empresarials; com pel que fa a l’ especialització de les 
plantilles laborals en el maneig i ús de les TIC.  
 
El gràfic 2 ens mostra una dada prou significativa: El percentatge de personal que 
utilitza ordinador per realitzar les seves tasques a l’empresa ja supera a la meitat 
(un 52,06%). Els que empren ordinadors connectats a Internet s’enfila a un més 
que significatiu 46,1%.  
 
Pel que fa a la distribució sectorial es manté, com no podia ser d’altra manera, la 
dinàmica que hem observat a la taula anterior: El personal del sector serveis és el 
que fa més ús d’ordinador i d’Internet.  

 
Gràfic 2 

 
Font: Elaboració  Fundació Gadeso  a partir de dades de l’Enquesta sobre l’ ús de TIC i 

del comerç electrònic (INE). Any 2014 – Primer trimestre de 2015 
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Per una altra banda, en el gràfic 3 podem observar alguns trets relacionats amb 
l’especialització TIC del “capital humà” de les empreses illenques: 
 

 
Gràfic 3 

 
Font: Elaboració  Fundació Gadeso  a partir de dades de l’Enquesta sobre l’ ús de TIC i 

del comerç electrònic (INE). Any 2014 – Primer trimestre de 2015 

 
Un percentatge d’empreses relativament baix (23,54%) va emprar especialistes en 
TIC. Cal suposar que un elevat percentatge d’aquestes empreses té personal 
polivalent que combina altres tasques i funcions relacionades amb les TIC. No 
obstat això, sorprèn el baix percentatge (un 17,78%) d’unitats empresarials que van 
proporcionar formació en TIC als seus empleats. Val a dir que les empreses tenen 
recursos a la seva disposició, com ara la Formació Continuada Bonificada, per 
engegar plans formatius absolutament adaptats a la seva realitat.  
 
Per una altra banda, el gràfic que comentam ens proporciona dues informacions 
més: El 12,26% de les empreses van contractar o, al manc, ho van intentar, 
especialistes en TIC i 2,41% van tenir alguna dificultat per cobrir vacants 
d’especialitats en TIC. Tot plegat, aquests resultats ens estan insinuant que el de 
les persones especialistes en TIC és un col·lectiu d’alta capacitat d’ocupabilitat, o, 
altrament dit, hi ha un cert nínxol d’ocupació associat a l’especialització en TIC. 
 
 

3. Les TIC a les petites empreses 
 
El gràfic 4 ens mostra un panorama substancialment diferent del que hem observat 
en els dos apartats anteriors: Els percentatges d’ús de les TIC a empreses amb 
menys de 10 empleats és molt baix. Hom pot dir que, més d’un 29% sense 
ordinador; gairebé un 36% sense connexió a Internet, i d’aquestes més del 66% 
sense Web ni participació en les xarxes socials; i només un 7,27% d’empreses que 
hagin emprat especialistes en TIC són unes dades que posen el dit en una de les 
nafres de la poca capacitat competitiva de les empreses de petita i/o molt petita 
mida. 
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Gràfic 4 

 
Font: Elaboració  Fundació Gadeso  a partir de dades de l’Enquesta sobre l’ ús de TIC i 

del comerç electrònic (INE). Any 2014 – Primer trimestre de 2015 
  (1)Percentatge sobre el total d’empreses amb connexió a Internet 

 
 

4. Conclusions  
 

 La presència de les TIC en el teixit empresarial de les Illes Balears és, en 
termes generals, acceptable, però manifestament insuficient en la petita 
empresa i la microempresa. Quant a l’ús de les TIC, la petita mida de 
l’empresa esdevé un entrebanc més per a la millora de la productivitat.  
 

 Sembla pertinent insistir en la formació d’especialistes en TIC, tant des 
de la perspectiva ocupacional, com de la formació continua en el si de les 
empreses.  
 

 
 


