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

 

EVOLUCIÓ DE LES TIC EN ELS 
HABITATGE DE BALEARS (2008-2015)  

 
 
 
Amb aquest número 59 de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO arribam al setè 
de la sèrie dedicada a copsar la situació de l’ús de les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació (TIC) a les Illes Balears. En el número anterior (disponible aquí) 
presentàvem les darreres dades més rellevants de les TIC en el teixit empresarial 
illenc, i ara ho fem amb en el que fa referència als habitatges (i a les persones de 
16 a 74 anys i als nins i nines de 10 a 15 anys).  
 
Val a dir, per una banda, que gairebé totes les dades d’aquests TEMES 
SOCIOECONÒMICS GADESO provenen de l’Enquesta sobre equipament i l'ús de 
les TIC en les llars que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Els resultats, 
publicats l’1 d’octubre de 2015, corresponen a entrevistes realitzades en el primer 
trimestre de l’any. Per una altra banda, cal recordar que una de les característiques 
d’aquesta publicació és la presentació de la informació en un format de flaix. En 
aquesta ocasió oferim l’ evolució durant el període 2008-2015 –d’ençà que 
començà la crisi fins ara- d’una selecció de l’abundant informació que el treball de 
l’INE ofereix.  
 
Tal com afirmàvem a la presentació del número 43 de TEMES SOCIO-
ECONÒMICS GADESO, de l’ús que en fan les persones de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació depèn en gran mesura l’ organització social actual. 
Fins i tot, pot ser un indicador prou important per a avaluar el grau d’igualtat i/o de 
cohesió social. En aquest sentit paga la pena recordar que recentment el sindicat 
UGT ha presentat una publicació (“La brecha digital en España. Estudio sobre la 
desigualdad postergada”), en la que analitza l’ anomenada “bretxa digital” de la 
població espanyola concloent que aquesta és una nova forma d’exclusió social i 
desigualtat. La desigualtat entorn de l’ús de les TIC en els habitatges, i de l’ús que 
la gent en fa, és polièdrica i afecta a gairebé tots els àmbits de la vida perquè, en 
paraules del catedràtic de Ciència Política de la UAB, Joan Subirats, “molts dels 
canvis que Internet i l'era digital generen transformen el que fèiem, com ho fèiem i 
amb qui ho fèiem”. Convé doncs, observar el grau i evolució d’aquesta bretxa i, si 
s’escau, prendre les mesures polítiques i socials per combatre-la. 
 
 

http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/mytable_temas/ca_58.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/BRECHADIGITAL_WEB.pdf
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1. Equipament de TIC en els habitatges 

 
Pel que fa als productes TIC en els habitatges de les Illes Balears, en el gràfic 1 es 
pot observar una tendència alcista del percentatge d’habitatges que disposen 
d’ordinador. Val a dir que les baixades de 2013 i d’enguany cal associar-les, mol 
probablement, a l’ evolució de les carències materials que pateixen les llars 
illenques (Vegeu aquí el Temes Socioeconòmics Gadeso 53). 
 
No obstant l’anterior, el que cal posar més en relleu és que encara ara hi ha un 
22,5% d’habitatges sense ordinador.  
 

Gràfic 1 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades de l’Enquesta sobre Equipament i Ús de TIC en les llars.(INE). Any 2015 

 
En els gràfics 2 i 3 es visualitza que, en els habitatges que disposen d’algun 
ordinador, malgrat la crisi i exceptuant l’any 2013, cada any són més els que 
disposen d’accés a Internet i de Banda Ampla.  
 

Gràfic 2 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades de l’Enquesta sobre Equipament i Ús de TIC en les llars.(INE). Any 2015 

 

http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/mytable_temas/ca_53.pdf
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Gràfic 3 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades de l’Enquesta sobre Equipament i Ús de TIC en les llars.(INE). Any 2015 

                       * ADSL, Xarxa de cable, etc. 

 
El gràfic 4 ens mostra que, tot i que resisteixen en un percentatge elevat (77,9%), 
la proporció d’ habitatges amb telèfons fixos va a la baixa, mentre que el 
d’habitatges amb telèfon mòbil no deixa de créixer. 
 

Gràfic 4 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades de l’Enquesta sobre Equipament i Ús de TIC en les llars.(INE). Any 2015 

 
 

2. L'ús de les TIC per les persones  
 
El més rellevant quant a ús de TIC per part de les persones de 16 a 74 anys, és 
que gairebé una de cada quatre persones no utilitzà ordinador.  
 
També cal posar en relleu el relatiu daltabaix -més de tres punts percentuals- en la 
utilització d’ordinador. No es disposa d’informació addicional que ens permeti 
interpretar les causes, però, a tall d’hipòtesi, no és desbaratat pensar que el 
percentatge de persones que no pot permetre's disposar d'un ordinador personal 
segueixi en augment, tal com, segons l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV), ha 
succeït en els darrers anys i es pot observar en el gràfic 5. 
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Gràfic 5 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades de l’Enquesta sobre Equipament i Ús de TIC en les llars.(INE). Any 2015 

 
Gràfic 6 
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Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades de ECV 2014.(INE IBESTAT) 

 
Pel que fa al percentatge de les persones que sí que han utilitzat ordinador, el 
gràfic 7 ens mostra una tendència alcista quant a utilització d’Internet i en compres 
mitjançant Internet. Tot i així, el percentatge de persones usuàries del comerç 
electrònic és relativament baix i no arriba a quatre de cada deu.  
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Gràfic 7 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades de l’Enquesta sobre Equipament i Ús de TIC en les llars.(INE). Any 2015 

 
 

3. L'ús de les TIC per part dels nins i nines  
 
En el gràfic 8 podem observar que en el període 2008-2015, el percentatge de 
persones de 10 a 15 anys que utilitza ordinador supera sempre el 92%. Però s’ha 
d’observar que en el 2015 es registra el segon percentatge més baix del període. 
Una qüestió que pot tenir a veure amb el manteniment d’episodis de pobresa 
infantil.  
 

Gràfic 8 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades de l’Enquesta sobre Equipament i Ús de TIC en les llars.(INE). Any 2015 

 
I tanmateix, el que sembla més preocupant és que el percentatge d’aquest 
col·lectiu que són usuaris d’Internet és en el 2015 inferior que en el 2010. Una dada 
que ens indica, si més no, el nul avanç de la utilització d’Internet a l’escola.  
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Gràfic 9 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades de l’Enquesta sobre Equipament i Ús de TIC en les llars.(INE). Any 2015 

 
 
L’últim gràfic ens informa de l’evolució de l’ús que del telèfon mòbil fan els nis i les 
nines de 10 a 15 anys. Després d’anys de percentatges descendents, el 2015 
mostra un canvi de tendència. En qualsevol cas, que més d’un terç d’aquesta 
població no disposi de telèfon mòbil pot ser un indicador de les carències materials 
a les llars i illenques i, alhora, de bretxa en l’ús de les TIC. 
 
 

Gràfic 10 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades de l’Enquesta sobre Equipament i Ús de TIC en les llars.(INE). Any 2015 
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4. Conclusions 

 
 A les Illes Balears hi ha símptomes de bretxa digital per raons de renda. 

Per això cal dissenyar estratègies per evitar l’agreujament de les carències 
materials que operen com autèntiques barreres a l’accés de tothom a l’ús de 
les TIC en igualtat d’oportunitats.  

 
 En la lògica del Plan Nacional de Inclusión Tecnológica que, en la 

publicació citada en la introducció, proposa el sindicat UGT, convindria 
dissenyar i implementar un Pla d’eradicació de la bretxa digital en l’ àmbit de 
les Illes Balears que, entre altres coses, contemples una tarifa d’Internet 
especial per a les persones en risc d’exclusió digital.  

 


