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19 informes realizados 524 indicadores monitorizados

+ 20 colaboracións establecidas con outras entidades    45 boletíns informativos             

+1.800 subscritores en liña

64.701 visitas á web OSIMGA   

5.391 visitas medias mensuais da web

205 noticias e análises publicadas na web

O OSIMGA en cifrasO OSIMGA en cifras11
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Triplicáronse o nº medio 
de visitas da web

Evolución do OSIMGA desde a súa creación

O OSIMGA en cifrasO OSIMGA en cifras11
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17
19

Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012

NÚMERO DE INFORMES 
REALIZADOS Triplicáronse o 

número de informes

Período 2010 - 2012
Nº DE INDICADORES 

MONITORIZADOS
O número de indicadores 

monitorizados  quintuplicouse

Período 2010 - 2012

100

313

524

Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012

NÚMERO MEDIO 
MENSUAL DE VISITAS 
DA WEB DO OSIMGA

1733

2914

5391

Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012

Período 2010 - 2012 Nº DE ANÁLISES E 
NOTICIAS

141 143

205

Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012

As análises elaboradas 
polo OSIMGA 

aumentaron un 45,4 %

Período 2010 - 2012
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Que proxectos realizamos?Que proxectos realizamos?22

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empresas 

 

 

 

Fogares 

eAdministración Sector TIC 

Liña 1 – INFORMES DE  CARÁCTER XERAL

COLECTIVOS ANALIZADOS



MEMORIA OSIMGA 2012

6

� Caboración do IGE

� 1.692 enquisas

� A través do IGE, xa se 
iniciou a recollida de 
datos para unha nova 
edición, que se 
publicará en maio

� Especial atención ás 
microempresas (1.057 
enquisas)

� 629 enquisas ás 
empresas de 10 e máis 
empregados/as. 

 

2.1 Observacións de carácter xeral

Que proxectos realizamos?Que proxectos realizamos?22

� Estudo de referencia 
do sector empresarial 
TIC galego

�Indicadores incluídos 
no IV Plan Galego de 
Estatística 2012 – 2016

� 445 enquisas ás 
empresas TIC

� 2 estudos sobre a 
eAdmon na Xunta de 
Galicia e concellos

� eXunta: no marco do 
OBSAE *

� eConcellos: no  marco 
do Plan eConcellos

�Incluídas no IV Plan 
Galego de Estatística 

* OBSAE: Observatorio de Administración Electrónica do Ministerio de 
Facenda e Administracións Públicas 
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Que proxectos realizamos?Que proxectos realizamos?22

Liña 2 – Estudos temáticos 
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2.2 Estudos tem áticos (I)

Que proxectos realizamos?Que proxectos realizamos?22

�1º estudo específico no 
ámbito das TIC entre os 
autónomos galegos 

�Colaboración de FEAGA

� Máis de 500 enquisas 
realizadas neste colectivo. 

�Inclúe análise sectorial 

Realizado no marco da:

� O sector TIC galego resiste o 
envite da crise económica e 
mantén o mesmo volume de 
emprego directo desde o 
ano 2009

� Compleméntase con 
información sobre as 
iniciativas desenvolvidas pola 
Xunta de Galicia nesta 
materia.

A situación do emprego no 
sector TIC e no sector da 

economía do coñecemento. 
Ano 2012

� No sector TIC galego 
traballan un 38% de mulleres -
ano 2012 

� Datos actualizados do uso 
das TIC en: 

� poboación
� empresas 
� universidades galegas 
desde a perspectiva de 
xénero.
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2.2 Estudos tem áticos (II)

Que proxectos realizamos?Que proxectos realizamos?22

� 2 informes específicos sobre a banda 
larga nos fogares e nas empresas 
galegas. 

� As actuacións realizadas no marco do 
Plan de Banda Larga 2010-2013, teñen o 
seu reflexo nos avances na contratación 
de banda larga.

A Banda Larga nos fogares galegos
11

A Banda larga nas Empresas 22

O Software Libre nas Pemes
11

O Software Libre nas Empresas 
Informáticas

22

O Software Libre nos Concellos33

� 3 estudos específicos para 
analizar o avance do Software Libre 
en empresas e Administración.

�Realizados estudos desde o ano 
2006 que indican que a tendencia 
no uso do software libre continúa a 
ser moi positiva
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Que proxectos realizamos?Que proxectos realizamos?22

Liña 3 – PROXECTOS EN COLABORACIÓN CO IGE E NO 
MARCO DO IV PLAN GALEGO DE ESTATÍSTICA 2012-2016

O OSIMGA acadou o 100% de execución nas catro 
operacións e actividades estatísticas incluídas no Programa 
Estatístico Anual correspondente ao ano 2012

Sinatura dun Convenio de colaboración para 
optimizar a recollida de datos a fogares e empresas, , 
o que suporá un aforro estimado de máis de 50.000 

euros anuais

Inclusión da “Enquisa ás empresas TIC ”
no IV Plan Galego de Estatística 2012-2016

Algúns resultados desta intensa colaboración entre a Amtega, a través do OSIMGA, e o IGE son:
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2.3 Proxectos en colaboración co IGE  

Que proxectos realizamos?Que proxectos realizamos?22

Convenio de colaboración 
Amtega – IGE

para optimizar a recollida de datos

� Asinado: 19 de outubro de 2012
� Publicitado: DOG 20 de marzo de 2013

Cales son os beneficios deste convenio?

� Aforro de máis de 50.000 euros anuais e 
evítase duplicidade das enquisas

� Aumento de mostra de 7.000 enquisas a 
fogares

� Integración anual de indicadores sobre novas 
tecnoloxías na Enquisa “Condicións de Vida 
das Familias” - ECV -

� Módulo amplo sobre novas tecnoloxías na 
ECV cada cinco anos

� O IGE facilitará ao Osimga os resultados sobre 
o uso das TIC e o comercio electrónico nas 
empresas galegas, procedentes de enquisas 
INE

� Obtención, a través do IGE, de datos das 
empresas multilocalizadas

Actualización do “Sistema de Indicadores 
da Sociedade da Información de Galicia 
Enquisa ás empresas TIC ” Edición 2012
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Que proxectos realizamos?Que proxectos realizamos?22

Liña 4 – SISTEMA DE INFORMACIÓN E VIXILANCIA 

O portal web do OSIMGA recibiu 64.701 visitas, 
un 85% máis que o ano anterior e o seu boletín 
semanal conta con máis de 1.800 
subscriptores

34.96834.968 64.70164.701

20112011 20122012

TOTAL de visitas 
anuais

TOTAL de visitas 
anuais
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Que proxectos realizamos?Que proxectos realizamos?22

Liña 5 – COLABORACIÓNS
Colaboracións e sinerxias establecidas con 

Institutos Estafísticos, outros observatorios ou entidades

Aportacións de datos para o 
seguimento e toma de decisións de 

Plans estratéxicos ou proxectos da Xunta 
de Galicia e atención da demanda da 

información da sociedade




