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Persones que utilitzen Internet habitualment
Paraules clau
Transparència, Informació pública, Bon govern, Dictamen

El percentatge de persones que utilitzen Internet de forma habitual
segueix creixent i se situa en el 85,1%.
A Catalunya, l’any 2018, 4.704.114 persones han utilitzat Internet almenys 1 cop per
setmana en els darrers tres mesos. El seu creixement entre els anys 2017 i 2018 ha
estat del 5,2% i representa el 16,5% d’aquest col·lectiu al conjunt de l’Estat. La
proporció d’internautes habituals respecte de la població entre 16 i 74 anys és del
85,1%, un percentatge lleugerament superior al que presenten el conjunt de l’Estat i
la UE-28.
Davalla l’ús d’Internet a partir dels 55 anys, sent les polítiques digitals
essencials per millorar aquesta situació.
En relació amb el perfil dels internautes habituals es constata, però, una davallada
de l’ús d’Internet a partir dels 55 anys, que es manifesta amb certa rellevància en
una bretxa digital respecte dels internautes de més edat de la UE-25. Les polítiques
digitals són essencials per millorar aquesta situació.
Quant al gènere, s’aprecia una aproximació de les taxes entre homes i dones. En
relació amb l’hàbitat, al conjunt de l’Estat s’identifica una disminució clara i
sistemàtica de la utilització d’Internet a mesura que es redueix la dimensió dels
municipis, fet que no es dona a Catalunya. S’ha de posar en valor que la utilització
d’Internet és superior a Catalunya amb relació a Espanya per a totes les dimensions
poblacionals i que aquestes diferències augmenten a mesura que es redueix la
dimensió dels municipis.
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Persones que han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els darrers
tres mesos. Catalunya, Espanya i UE-28, 2016-2018

Unitats: percentatge respecte del total d'individus entre 16 i 74 anys.
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.
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