Informes OBSI – Obsímetre 5: La signatura digital

Obsímetre 5: La signatura digital
La signatura digital és la informació xifrada que identifica l'autor d'un document electrònic i
autentifica la seva identitat. A l'igual que les firmes manuscrites, és única i específica d'un usuari.

Espanya:
L'informe publicat per l'ONTSI, La Sociedad en Red, afirma que continua l'expansió de l'ús de la
signatura digital a les empreses, arribant al 62,8% que en fan ús. D'altra banda, el 30,9% de les
microempreses també l'utilitzen. L'ús de la firma digital per a la comunicació amb agents externs per
part de pimes i grans empreses, es veu intensificat en el seu alt ritme de creixement en l'últim any, al
augmentar 7,1 punts fins arribar al 62,8% de les companyies de 10 i més empleats. Les diferències en
l'ús entre les mitjanes i les grans empreses (83,3% i 93,6% respectivament) es redueixen respecte de
les petites (58,9%), ja que aquestes han augmentat 7,5 punts interanuals el 2011, front a les petites i
les grans que han augmentat 2,8 punts unes i 5 les altres. L'informe de red.es també parla d'aquest ús,
que segons es diu a l'estudi, s'utilitza preferentment per contactar amb l'Administració Pública (96,8%
del total d'empreses que va utilitzar la firma digital en alguna comunicació enviada des de la seva
empresa).
Pel que fa a les microempreses (de 0 a 9 empleats) connectades a Internet, l'ús de la signatura
digital ha arribat el 2011 al 30,9%, fet que ha suposat un increment de 4,2 punts. Amb un 35,1% a les
microempreses de 3 a 9 empleats, l'increment internanual es concentra especialment en les de 0 a 2
empleats, que passen d'un 24,2% el 2010 a un 28,7% el 2011. El motiu que predomina és la relació
amb l'Administració Pública (90,9%).

Illes Balears:
A les Illes disposam de les dades que publica l'INE cada any. Durant aquest any 2011, el
percentatge d'empreses que ha utilitzat la signatura digital en alguna comunicació enviada des de la
seva empresa ha estat del 58,7%, mentre que la dada per Espanya és del 70,7%. A les Illes Balears
estam 12 punts per davall de la mitjana en aquest sentit.
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D'altra banda, el 26,4% de les empreses de Balears va utilitzar la signatura digital per
relacionar-se amb clients i/o proveïdors, i un 91,2% la van emprar per relacionar-se amb
l'Administració Pública, també ho va fer un 96,8% del total nacional.

Us de la signatura digital (%):

58,7

Van utilitzar la signatura digital

La van utilitzar per relacionar-se amb clients/ proveïdors

La van utilitzar per relacionar-se amb l'Administració Pública
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70,7

Illes Balears
Total Nacional

26,4
25,1
91,2
96,8
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