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PRINCIPAIS DATOS

Sube a velocidade de conexión en tódalas empresas galegas, acadando os 100 Mb/ seg ou máis no 
28,1% das microempresas e no 45,1% das empresas de máis persoal. 

A totalidade das empresas que posúen acceso a Internet dispoñen de banda larga.

Aumenta a banda larga móbil en tódalas empresas, con 5 puntos máis nas microempresas e 5
puntos máis nas de 10 ou máis de traballadores / as.

Aumenta o uso de medios sociais, e o de redes sociais (como Facebook, Linkedln, Tuenti,
Google+, Viadeo, Yammer...) das empresas galegas, supera ao dato da media estatal.

Crece o uso de medidas de seguridade TIC cun crecemento de 9,9 puntos nas
microempresas e de 7,9 puntos nas de 10 ou máis traballadores / as con sede ou
actividade en Galicia

Sube o gasto total en TIC das empresas galegas no 2018, chegando ata os 408 millóns de
euros, crecendo en 44 millóns de euros respecto ao ano anterior
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Principais resultados do estudo “A Sociedade da Información nas empresas deGalicia”, Edición 2019

Incluído no Plan Galego de Estatística 2017 – 2021. Marco estratéxico: Axenda Dixital de Galicia 2020.

Realizado polo Observatorio da Sociedade de Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta de Galicia.

Analizar en detalle, e cunha perspectiva sectorial e provincial,
información cuantitativa tanto de microempresas como das
empresas de 10 e máis traballadores/as galegas

Proporcionar información para avaliar o impacto das iniciativas
impulsadas pola Axenda Dixital de Galicia 2020.

OBXECTIVOS

Fonte de información:

Enquisa sobre uso de TIC e comercio electrónico nas empresas do Instituto
Nacional de Estatística (INE). Foi facilitada a través do Instituto Galego de
Estatística (IGE), en virtude do marco do convenio de colaboración asinado entre
a Amtega, o IGE e o INE.
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Ubicación das empresas

(Total de empresas)

Durante o 2019 a cifra de empresas en Galicia

aumentou en 171 entidades.

As empresas de 0 e 9 traballadores/as supoñen o 96,3%

da totalidade de empresas.

Distribución das empresas segundo número de 
traballadores/as

(% sobre o total de empresas con sede e/ou actividade 
en Galicia)

Fonte: INE, Directorio Central de empresas e unidades locais, 2019
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200.972 empresas

DE 0 A 9 
TRABALLADORES/AS

10 OU MÁIS 
TRABALLADORES/AS TOTAL

A CORUÑA 80.209 3.107 83.313

LUGO 24.005 787 24.792

OURENSE 22.458 708 23.166

PONTEVEDRA 66.855 2.843 69.698

TOTAL 193.527 7.445 200.972
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Forma xurídica das empresas

(% sobre o total de empresas con sede e/ou actividade en Galicia)

Fonte: INE, Directorio Central de empresas e unidades locais, 2018

Actividade das empresas

(% sobre o total de empresas con sede e/ou actividade en Galicia)

O 79% das empresas galegas pertencen ao sector

Servizos.

A forma xurídica de Persoa física é a do 57,6% das

empresas galegas.
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Contratación de Internet
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A práctica totalidade das empresas galegas ten 

contratado conexión a Internet e totalidade ten 

banda larga.

A Banda larga móbil, nas empresas de 10 ou 

máis traballadores é de entorno ao 85% e dun 

77,2% nas microempresas, experimentando un 

crecemento de 4,6% no último ano. 

A banda larga móbil aumenta nas empresas 

galegas, superando tanto nas microempresas 

como nas de máis persoal á media estatal. 

Nas microempresas crece en 5 puntos e nas de 

10 ou máis traballadores / as crece 4 puntos. 

Conexión a Internet a través de Banda larga móbil: 

Empresas de 10 e máis empregados/as

(% sobre o total de empresas)

Fonte: INE

Fonte: INE

Base: Empresas con conexión a Internet

Conexión a Internet a través de Banda larga móbil.

Comparación Galicia e España.

(% sobre o total de empresas de 0 a 9 empregados /as con conexión a Internet)
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Nas microempresas o 

crecemento de acceso a 

Internet con velocidades de 

100 Mb / seg ou máis, 

aumentou 12,3 puntos 

no último ano.

Nas empresas de 10 ou máis 

traballadores / as, a 

velocidade de conexión máis 

alta de 100 mb/ seg ou máis, 

pasou do 32,7% ao 45,1%, 

uns 12,4 puntos máis 

no 2019. 

Velocidade de conexión a Internet contratada. Galicia

Fonte: INE

Base: Empresas con conexión a Internet

(% sobre o total de empresas de 0 a 9 empregados/as con conexión a Internet e banda larga fixa)

(% sobre o total de empresas de 10 empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia e con conexión 
a Internet e banda larga fixa)
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Visibilidade na Rede e 
vendas a través de Internet
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Páxina web e redes sociais

Sube o uso de medios sociais e redes sociais nas 

empresas galegas. A porcentaxe de empresas de 10 

ou máis traballadores / as con sede ou actividade en 

Galicia (54,6%) supera ao dato da media nacional 

(52,9%). 

No 2019 incrementóuse a dispoñibilidade de 

páxina web nas empresas de 10 ou máis 

asalariados / as, especialmente nas que 

teñen sede ou realizan a súa actividade 

en Galicia (81,6%), superando ao dato 

nacional (78,2%). 

Fonte: INE

Dispoñibilidade de páxina web

(% sobre o total de empresas con conexión a Internet)

Fonte: INE

Empresas que utilizaron medios sociais

(% sobre o total de empresas con conexión a Internet)
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Publicidade e vendas a través de Internet

A publicidade dirixida en Internet aumentou entre as empresas de 10 ou máis empregados /as, especialmente 

nas que teñen sede ou actividade en Galicia,  superando á media estatal. 

As vendas a través de Internet subiron tanto nas 

microempresas galegas como nas de máis persoal 

superando ao dato de vendas online das empresas a nivel 

estatal.

Suben compras e vendas a través de Internet

Compras
nas

empresas de 10 ou 
máis traballadores / as con 

Sede e/ou actividade en Galicia

+ 8,4
puntos

no último ano

Vendas 
nas

microempresas

+ 2,5
puntos

no último ano

Vendas 
nas

empresas de 10 ou 
máis traballadores / as con 

Sede e/ou actividade en Galicia

+ 4,7
puntos

no último ano
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Big Data e formación en TIC
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As fontes de Big Data que utilizan as empresas galegas difiren por tamaño de empresa: nas microempresas o 95,3%

das empresas que analizaron Big Data manexa datos xerados por medios sociais.

O uso de Big data nas empresas galegas de 

10 ou máis traballadores/as é superior ao 

dato de España.

(% sobre o total de empresas que analizaron Big Data)

Fonte: INE

Fonte de datos Big Data

(% sobre o total de empresas de 10 ou máis empregados / as)

Empresas que analizaron Big Data no último ano

Fonte: INE
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A importancia do Big data nas empresas manifestase nos indicadores anteriores, tres de cada catro 

microempresas manexa software libre para analizar os datos.

A formación específica en Big Data tamén aumentou no último ano, especialmente nas empresas de 10 ou 

máis empregados / as, e superando a ao dato da media estatal. 

(% sobre o total de empresas de 10 ou máis empregados / as 
que analizaron Big Data) 

Uso de software libre para o analise de Big data

(% sobre o total de empresas que analizaron Big Data)

Fonte: INE

Empresas con formación específica en Big Data

Fonte: INE
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Xestións coas 
Administracións Públicas
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O indicador das empresas que interactuaron coas Administracións Públicas no último ano a través de Internet, 

amosa a forte  implantación deste indicador.

En tódalas empresas independentemente do seu tamaño, o indicador supera ao dato da media estatal. 

A interacción coas Administracións Públicas a 

través de Internet entre as microempresas supera 

ao dato estatal en 1,3

puntos. 

Empresas que interactuaron  coas AAPP a través de 
Internet no último ano

Comparación Galicia e España

(%sobre o total de empresas de 10 ou máis empregados/as con conexión a 
Internet)

Fonte: INE

Empresas que interactuaron  coas AAPP a través de Internet 
no último ano

Comparación Galicia e España

(%sobre o total de empresas con conexión a Internet)

Fonte: INE
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Política de seguridade e 
gasto en TIC
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Política de seguridade

No 2019 continua o incremento de medidas de seguridade TIC, cun crecemento de  9,9 puntos nas 

microempresas e cun aumento de 7,9 puntos nas empresas de 10 ou máis traballadores / as con sede ou 

actividade en Galicia, superando ademais á media estatal.

EMPRESAS CON MEDIDAS DE SEGURIDADE TIC
(% sobre o total de empresas)

Fonte: INE 

TIPOLOXÍA DE MEDIDAS DE SEGURIDADE
(% sobre o total de empresas que empregan algunha medida de seguridade)

Fonte: INE 



21

Gasto en TIC

O gasto total en TIC das empresas galegas 

no 2018 aumentou en 44 millóns de euros,  

pasando dos 364 aos 408 millóns de euros.

Fonte: INE 

GASTO EN TIC DAS EMPRESAS DURANTE O ANO 2018
(Miles de euros sobre o total de empresas)

GASTO TOTAL EN TIC

408.204.000.-€

EMPRESAS DE 0 A 9 TRABALLADORES/AS

99.320.000-€

EMPRESAS DE 10 OU MÁS TRABALLADORES/AS

308.884.000.-€



Máis información: www.osimga.gal


