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5 de juliol del 2012 
 
 

Enquesta territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars. 2011 

 

L’Anoia i el Garraf són les comarques amb més proporció de llars amb accés a Internet 
 

3 de cada 4 comarques catalanes superen Europa en el percentatge  
de llars connectades a Internet a través de banda ampla 

 
 

L’any 2011, l’Anoia i el Garraf són les comarques catalanes amb la proporció més elevada de llars que 

disposen de connexió a Internet, amb percentatges del 76,5% i 76,3% respectivament, més de 5 punts 

per sobre de la mitjana catalana (71,0%). Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el 

Departament d’Empresa i Ocupació, totes les comarques catalanes excepte el Pallars Jussà i el 

Montsià superen la mitjana espanyola (63,9%) de llars amb connexió a Internet. 

 
La Ribera d’Ebre, amb un 75,2% de llars que disposen de connexió a Internet per banda ampla, 

encapçala el grup de 32 comarques catalanes amb un percentatge de llars que tenen aquest 

equipament superior a la mitjana europea. En el conjunt de Catalunya, la banda ampla és el principal 

tipus de connexió a Internet, ja que l’utilitza el 69,3% de les llars catalanes, percentatge superior al de 

la Unió Europea, que se situa en el 67,0%. 

 

 
 
L’Anoia, comarca amb la proporció més elevada de llars amb accés a Internet, també és la que ha 

registrat més incidències amb el proveïdor d’aquest servei (23,7% de les llars). Altres comarques amb 

nivells elevats d’incidències són les costaneres la Selva, el Tarragonès i el Baix Empordà; a les de 

muntanya l’Alt Urgell, i a les d’interior el Solsonès, que és l’única de les comarques centrals i de 

Ponent que han registrat proporcions d’incidències superiors a la mitjana catalana (16,9%). 
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En relació amb l’any anterior, es registra una millora dels equipaments TIC al conjunt de llars 

catalanes, i les comarques de Ponent són les que més han millorat en equipaments TIC amb 

increments entre 4 i 10 punts percentuals. L’única comarca catalana que empitjora en relació amb 

l’any anterior en pràcticament tots els equipaments TIC a les llars és el Montsià. 

 
L’anàlisi de l’ús de les TIC per part de persones de 16 a 74 anys mostra que el correu electrònic és un 

servei d’Internet molt estès, ja que és utilitzat per un 66,8% de la població. En tres de cada quatre 

comarques s’ha incrementat l’ús d’aquest servei en el darrer any, i s’ha situat en la majoria dels casos 

per sobre de la mitjana espanyola de 59,1%. Tot i així, continua presentant diferències força elevades 

entre les comarques. Així, el Segrià és la comarca on més persones utilitzen el correu electrònic 

(72,0%) mentre que el Priorat és on menys s’utilitza (52,0%). Aquesta diferència s’ha mantingut al 

voltant dels 20 punts percentuals igual que en l’any 2010, en què la comarca que presentava un ús 

més elevat era el Baix Camp amb 69,7% i el més baix era del Montsià amb 50,6%. 

 
Pel que fa a la població de 16 a 74 anys que declara haver comprat alguna vegada a través de la 

xarxa, cal destacar el comportament de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, que se situen 

molt per sobre de la mitjana catalana (39,1%), i presenta en tots els casos percentatges superiors al 

45%. A la banda inferior es troben les comarques de les Terres de l’Ebre amb percentatges al voltant 

del 35%, encara que superen la mitjana espanyola de 31,8%. 

 
Àmbit Metropolità  

Les llars de l’àmbit Metropolità registren proporcions similars o lleugerament superiors a les mitjanes 

catalanes tant en equipament com en l’ús de les TIC. El comportament de les cinc comarques que 

formen aquest àmbit és molt similar. Destaca que totes es troben per sobre de la mitjana europea 

(67,0%) quant a les llars connectades per banda ampla a Internet. 

 
Pel que fa a l’ús de les TIC per part de les persones de 16 a 74 anys, és sempre superior a la mitjana 

catalana. L’anàlisi de les comarques d’aquest àmbit mostra que són les que presenten els 

percentatges més elevats pel que fa a l’ús d’Internet (al voltant del 73% en l’ús en els darrers 3 

mesos). Destaca també el Maresme, amb una de les taxes més elevades de Catalunya d’ús del correu 

electrònic (69,5%).  

 
Comarques Gironines  

Les Comarques Gironines en conjunt es troben per sota de la mitjana catalana en quasi totes les 

categories d’ús i d’equipament TIC i registren una proporció força elevada d’incidències amb el 

proveïdor d’Internet (19,1% per al conjunt de Comarques Gironines, mentre que la mitjana de 

Catalunya és de 16,9%). L’anàlisi de cadascuna de les comarques d’aquest àmbit mostra que hi ha 

pocs casos en què les Comarques Gironines superin les proporcions mitjanes de Catalunya. Entre 

aquests hi destaquen el Gironès i el Baix Empordà, que compten amb el 41,6% i el 41,3%, 

respectivament, de la població de 16 a 74 anys que ha realitzat compres a través de la xarxa. 



                                               Nota de premsa 
 

Enquesta territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació a les llars. 2011.  3/6 
 

 
Camp de Tarragona 

El Camp de Tarragona en conjunt es comporta de manera similar a Catalunya, però és un àmbit on es 

registren comportaments molts dispars entre les seves comarques. Entre elles destaca l’Alt Camp que 

mostra la segona taxa més elevada de tot Catalunya en llars que disposen d’algun tipus d’ordinador 

(80,1%) i una de les més altes en disponibilitat de connexió a Internet (74,7%) i de banda ampla 

(72,2%), mentre que el Priorat mostra proporcions molt baixes d’equipaments i ús de les TIC a les llars 

(el 73,5% de les llars disposen d’ordinador i el 61,5% tenen connexió a Internet de banda ampla). 

 
Terres de l’Ebre 

Les comarques de les Terres de l’Ebre, tot i haver millorat respecte de l’any 2010 en equipament TIC a 

les llars, encara es troben per sota de les mitjanes catalanes en la majoria d’indicadors. Malgrat això, 

destaca la comarca de Ribera d’Ebre amb un percentatge de llars amb equipament TIC molt elevats 

(un 79,4% de llars amb ordinador, un 75,2% de llars amb Internet i un 75,2% amb banda ampla) per 

sobre les mitjanes catalanes respectives. 

 
Comarques Centrals 

L’equipament i ús de les TIC a les llars de les Comarques Centrals és superior a les mitjanes 

catalanes de la majoria d’indicadors. En conjunt, el 79,2% de llars disposen d’ordinador, el 73,6% 

d’Internet i el 70,9% de banda ampla, i se situen respectivament 3,5 punts, 2,6 i 1,6 punts per sobre de 

la dada catalana. D’entre les Comarques Centrals, Osona és la que registra taxes més elevades tant 

d’equipament a les llars com d’ús de les TIC. 

 
Ponent 

Les comarques de Ponent són les que més han millorat de tot Catalunya en equipaments TIC a les 

llars amb increments entre 4 i 10 punts percentuals respecte a l’any 2010. Destaca el Segrià amb un 

74,8% de llars connectades a Internet, una de les dades més elevades de les comarques catalanes. 

Pel que fa a l’ús de les TIC per part de la població de 16 a 74 anys, el Segrià també destaca per ser la 

comarca amb la dada més elevada en ús del correu electrònic (72,0%) i la quarta comarca catalana en 

ús d’ordinador en els darrers 3 mesos (75,1%). 

 
Alt Pirineu i Aran 

L’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, juntament amb les Terres de l’Ebre, són els territoris de Catalunya que 

registren els nivells més baixos d’equipament TIC a les llars, encara que en qualsevol cas superen les 

mitjanes d’Espanya. Pel que fa a l’ús de les tecnologies de la informació per part de les persones de 

16 a 74 anys, registra taxes molt semblants a les mitjanes catalanes, en què destaca en el percentatge 

de realització de compres a través d’Internet (45,9%), més de 6 punts per sobre de la dada de 

Catalunya. 

 
 



                                               Nota de premsa 
 

Enquesta territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació a les llars. 2011.  4/6 
 

Penedès 

L’àmbit del Penedès assoleix els nivells més elevats de Catalunya pel que fa al percentatge de llars 

connectades a Internet (74,3%) i aquelles que disposen de banda ampla (72,9%). A més, és el segon 

territori amb la taxa de disponibilitat d’ordinador més elevada (79,1%). Destaca la comarca de l’Anoia 

pel fet de ser la que presenta la dada més alta de Catalunya en tinença d’ordinador i d’Internet, amb 

un 81,6% i un 76,5%, respectivament. La comarca que registra els valors més baixos d’aquest àmbit 

és la del Baix Penedès. 

 
L’anàlisi dels indicadors d’ús de TIC per part de la població de 16 a 74 anys indica que, en la majoria 

dels casos, les comarques d’aquest àmbit no superen la mitjana catalana. El Baix Penedès és la 

comarca d’aquest àmbit on la població realitza menys ús de les TIC, mentre que el Garraf assoleix les 

proporcions més elevades de l’àmbit en la realització de compres a través de la xarxa amb un 42,0% 

(2,9 punts per sobre de la mitjana catalana). 

 
 
http://www.idescat.cat/premsa/ 
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Equipament TIC a la llar. Any 2011
Catalunya, àmbits i comarques

% de llars amb algun membre de 16 a 74 anys

Ordinador Mòbil Internet

accés a 
internet a 
través de 

banda ampla

Incidències amb el 
proveïdor 

d'Internet durant el 
darrer any

Baix Llobregat 75,8 96 71,6 69,9 18,8
Barcelonès 73,7 96,9 70,4 69,0 17,7
Maresme 76,3 96,4 70,5 69,5 16,6
Vallès Occidental 77,4 96,9 71,6 70,3 13,5
Vallès Oriental 75,1 95,5 70,4 67,5 11,1

Metropolità 75,0 96,6 70,8 69,3 16,5
Alt Empordà 76,2 94,5 68,9 67,2 18,7
Baix Empordà 75,6 94,5 69,6 67,5 20,3
Garrotxa 75,5 94,5 68,9 67,2 16,8
Gironès 73,5 94,8 68,4 66,3 17,1
Pla de l'Estany 75,5 94,2 69,3 67,2 17,3
Ripollès 74,5 94,5 69,0 67,3 17,2
Selva 74,6 94,0 68,5 66,9 22,8

Comarques Gironines 74,9 94,5 68,8 66,9 19,1
Alt Camp 80,1 95,8 74,7 72,2 12,8
Baix Camp 75,4 93,7 72,4 69,0 12,9
Conca de Barberà 78,0 95,3 70,2 68,3 18,5
Priorat 73,5 94,7 65,8 61,5 15,3
Tarragonès 78,6 95,3 73,8 69,6 21,1

Camp de Tarragona 77,5 94,7 73,1 69,4 17,3
Baix Ebre 76,2 96,0 69,7 69,2 19,2
Montsià 64,6 94,3 54,7 52,4 15,6
Ribera d'Ebre 79,4 94,3 75,2 75,2 20,1
Terra Alta 71,4 93,7 66,7 62,8 18,1

Terres de l'Ebre 71,7 95,0 64,2 62,9 17,8
Garrigues 75,9 95,4 71,4 69,2 16,6
Noguera 76,5 95,8 69,6 68,1 16,5
Pla d'Urgell 77,3 95,1 72,0 69,3 16,8
Segarra 78,5 95,8 71,4 69,9 16,3
Segrià 78,5 95,8 74,8 72,7 16,3
Urgell 77,6 95,8 72,0 68,8 16,3

Ponent 77,9 95,7 73,2 71,0 16,4
Bages 79,5 95,5 73,5 70,7 15,6
Berguedà 77,8 95,4 71,9 68,5 10,6
Osona 79,5 95,4 74,3 72,1 12,4
Solsonès 77,8 95,5 72,3 68,5 20,9

Comarques Centrals 79,2 95,4 73,6 70,9 14,0
Alt Urgell 73,2 92,8 65,3 61,3 20,6
Alta Ribagorça 74,7 94,5 69,9 69,2 18,7
Cerdanya 75,1 93,4 66,1 63,0 17,0
Pallars Jussà 72,8 92,8 62,7 59,7 17,7
Pallars Sobirà 75,0 94,0 66,7 65,4 16,5
Val d'Aran 76,4 95,1 69,8 69,1 14,8

Alt Pirineu i Aran 74,3 93,5 66,0 63,4 17,8
Alt Penedès 79,8 94,8 74,7 73,7 19,5
Anoia 81,6 94,5 76,5 73,9 23,7
Baix Penedès 73,7 93,9 67,7 67,7 16,5
Garraf 80,0 94,5 76,3 74,3 17,7

Penedès 79,1 94,5 74,3 72,9 19,3
Catalunya 75,7 96,0 71,0 69,3 16,9

Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació.
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Ús de les TIC i de determinats serveis d'Internet. Any 2011
Catalunya, àmbits i comarques

% de llars amb algun membre de 16 a 74 anys

Baix Llobregat 68,9 39,1
Barcelonès 67,1 39,3
Maresme 69,5 39,3
Vallès Occidental 69,1 39,1
Vallès Oriental 68,2 39,2

Metropolità 68,1 39,2
Alt Empordà 58,9 37,7
Baix Empordà 61,8 41,3
Garrotxa 66,2 40,6
Gironès 67,7 41,6
Pla de l'Estany 67,1 40,2
Ripollès 58,7 38,5
Selva 57,7 39,4

Comarques Gironines 62,2 40,0
Alt Camp 65,9 44,2
Baix Camp 69,5 36,4
Conca de Barberà 60,8 41,4
Priorat 52,0 33,5
Tarragonès 63,2 43,2

Camp de Tarragona 65,5 40,4
Baix Ebre 57,8 35,3
Montsià 57,8 34,4
Ribera d'Ebre 58,2 34,9
Terra Alta 57,4 35,1

Terres de l'Ebre 57,8 34,9
Garrigues 57,3 37,1
Noguera 61,0 37,9
Pla d'Urgell 64,9 38,8
Segarra 68,5 37,3
Segrià 72,0 38,1
Urgell 61,9 37,1

Ponent 68,1 38,0
Bages 67,4 36,2
Berguedà 66,6 39,0
Osona 67,2 39,6
Solsonès 66,4 37,2

Comarques Centrals 67,2 37,9
Alt Urgell 68,6 45,1
Alta Ribagorça 67,3 46,9
Cerdanya 66,7 45,7
Pallars Jussà 65,6 45,3
Pallars Sobirà 68,6 47,1
Val d'Aran 67,4 47,3

Alt Pirineu i Aran 67,4 45,9
Alt Penedès 65,4 36,9
Anoia 66,2 35,8
Baix Penedès 59,5 35,8
Garraf 68,3 42,0

Penedès 65,2 38,0
Catalunya 66,8 39,1

Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació.

72,3 71,2
71,3 70,0
73,6 71,8

73,1 72,1
71,4 71,3
68,0 64,5

74,2 71,9
73,9 72,3
73,4 71,8

75,0 73,1
72,9 71,5
71,8 70,5

72,9 71,5
75,0 72,8
74,0 72,3

74,4 72,4
74,4 72,7
76,0 73,3

75,1 73,5
70,5 69,2
73,8 72,4

70,4 70,6
72,6 71,7
74,5 72,1

65,2 64,3
65,3 64,7
73,9 72,0

65,4 64,7
65,2 64,6
65,6 64,8

62,8 61,7
72,9 69,1
73,5 70,4

74,6 70,5
74,9 72,6
71,6 68,5

66,4 65,7
68,7 64,9
71,4 68,0

76,1 73,7
72,9 70,4
75,3 71,3

70,3 64,7
72,1 69,4

74,5 73,0
74,6 73,0
74,4 72,9

74,5 73,0
74,2 72,7

Ús ordinador          
(darrers 3 mesos)

Ús internet            
(darrers 3 mesos)

Ús de correu 
electrònic           

(darrers 3 mesos)

Compres a 
través 

d'Internet 
(alguna vegada)

74,4 72,9


