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INTRODUCIÓN 

 
O OSIMGA presenta o seguimento e a avaliación anual dunha serie de indicadores relativos ao tecido 

empresarial galego, de xeito que permite determinar a situación e a evolución da dixitalización das 

empresas galegas 

O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), é o responsable de realizar a análise 

que se presenta neste Diagnóstico sobre o equipamento e uso das TIC. Este proxecto ven enmarcado 

dentro dos obxectivos e estratexias da Estratexia Galicia dixital 2030. Dento do obxectivo de 

“desenvolvemento do ecosistema dixital en Galicia”, a EGD2030 define numerosas actuacións 

enmarcadas na “dixitalización empresarial, cambios dos procesos organizativos”. Moitos deses 

avances poden ser medidos e avaliados a través dos datos que se difunden neste informe. 

O estudo analiza en detalle información cuantitativa tanto de microempresas como de empresas de 

10 ou máis traballadores/as, relacionada co equipamento TIC e conectividade a Internet, xestión 

empresarial a través do uso de ferramentas TIC, dispoñibilidade de páxina web e os crecentes 

fenómenos das redes sociais e as tecnoloxías disruptivas. Tamén se detén en cuestións relacionadas 

co comercio electrónico e a interacción coas Administracións Públicas a través de Internet.  

Ofrécese información diferenciada para dous segmentos empresariais:   

 Empresas con sede en Galicia 

 Empresas con actividade en Galicia, aínda que a súa sede non se estableza na Comunidade Galega. 

Este diagnóstico inclúe tamén información desagregada segundo o número de empregados/as, 

actividade económica e unha análise por provincias. Ademais, a fin de obter un enfoque da evolución 

dos indicadores e a súa repercusión e avance entre as empresas, inclúense gráficas comparativas 

daqueles indicadores ou variables máis significativas.  

O informe actualízase con novos indicadores cada ano, segundo o vai facendo a fonte da que proveñen 

os datos. Nesta edición cabe subliñar a inclusión ou ampliación de contidos nos apartados dedicados 

a Internet das cousas, teletraballo , Intelixencia Artificial, ciberseguridade, Big Data. 

Maior eficiencia e coordinación da actividade estatística  

Este estudo foi elaborado no marco do convenio de colaboración, asinado entre a Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), o Instituto Galego de Estatística (IGE) e o Instituto 

Nacional de Estatística (INE) para optimizar a recollida dos datos relativos á Sociedade da Información 

nas empresas galegas. 
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O acordo de colaboración asinado permite que os datos deste estudo procedan da Enquisa de uso 

TIC e comercio electrónico nas empresas, que realiza o INE e son transferidos a través do IGE. 

Ademais, o acordo establece a ampliación dos datos que publica o INE no que se refire a: 

   Ampliación de datos relativos ás microempresas galegas 

  Explotación específica realizada polo IGE de datos relativos ao uso do Comercio Electrónico nas 

empresas galegas. 

  Obtención, a través do IGE, de datos das empresas con sede fóra de Galicia pero que desenvolven 

parte da súa actividade na nosa comunidade, ofrecendo datos complementarios aos que actualmente 

proporciona o INE. 

Con este convenio de colaboración evítase a duplicidade de enquisas, atendendo aos criterios de 

máxima eficiencia, eficacia e austeridade na estrutura organizativa da actividade estatística da 

Administración autonómica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

I. CARACTERIZACIÓN DO SECTOR 

EMPRESARIAL GALEGO 
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I. Caracterización do sector empresarial galego 
 

Este primeiro capítulo detalla as características das empresas galegas como o seu tamaño, a 

actividade que desenvolven ou a condición xurídica na que se inscriben, tomando como fonte de 

información o Directorio de Empresas e unidades locais (DIRCE) do Instituto Nacional de Estatística 

(INE). 

O total de empresas galegas durante o ano 2021 acada as 194.657. A gran maioría das empresas 

galegas son microempresas (96,4%), teñen de 0 a 9 empregados /as. 

C.1  Empresas con sede en Galicia 

(Total de Empresas) 

 

Fonte: INE, Directorio central de empresas 2021 

 

 

  

Total 194.657

Sen asalariados/as 103.784

De 1 a 2 asalariados/as 58.306

 De 3 a 5 asalariados/as 18.489

De 6 a 9 asalariados/as 6.962

De 10 a 19 asalariados/as 3.936

De 20 a 49 asalariados/as 2.086

De 50 a 99 asalariados/as 596

De 100 a 199 asalariados/as 281

De 200 ou máis asalariados/as 217
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G.1. Estrato de Asalariados/as 

 

Fonte: INE, Directorio central de empresas 2021 

 

Ao longo do informe e, co obxectivo de facilitar a exposición da información, consideráranse dous 

estratos de emprego: as empresas de 0 a 9 traballadores/as (o 96,4%) e as de 10 ou máis 

asalariados/as (3,6%).  

Compararase tamén a dixitalización das empresas segundo a ubicación xeográfica da súa sede, 

destacando que o 41,2% das empresas galegas teñen a súa sede na provincia da Coruña, e o 35% na 

de Pontevedra. 
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C.2  Empresas con sede en Galicia  

(Total de Empresas) 

  

Fonte: INE, Directorio central de empresas 2021 

 

C.3  Estrato de Asalariados/as por Provincia.  

(Total de Empresas con sede en Galicia) 

 

Fonte: INE, Directorio central de empresas 2021 

 

O 79,8% das empresas galegas dedícanse ao sector Servizos. Dentro deste sector, destacan as 

relacionadas coas actividades de Comercio por xunto e ao retallo e reparación de vehículos de motor 

e motocicletas (44.091 empresas). 

 

G.2. Actividade principal da empresa 

  
Fonte: INE, Directorio central de empresas 2021 

  

DE 0 A 9 

TRABALLADORES/AS

10 OU MÁIS 

TRABALLADORES/AS
TOTAL

A CORUÑA 77.258 2.975 80.233

LUGO 23.319 740 24.059

OURENSE 21.660 662 22.322

PONTEVEDRA 65.304 2.739 68.043

TOTAL 187.541 7.116 194.657

DE 0 A 9 

TRABALLADORES/AS
10 OU MÁIS 

TRABALLADORES/AS
TOTAL

A CORUÑA 39,7% 1,5% 41,2%

LUGO 12,0% 0,4% 12,4%

OURENSE 11,1% 0,3% 11,4%

PONTEVEDRA 33,5% 1,4% 35,0%

TOTAL 96,4% 3,6% 100,0%
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C.4  Empresas con sede en Galicia 

 

Fonte: INE, Directorio central de empresas 2021 

 

O 58,6% das empresas galegas clasifícanse como persoas físicas, a forma xurídica máis frecuente, 

mentres que no 41,4% dos casos trátase de sociedades e outras formas xurídicas. 

 

G.3. Condición Xurídica 

 
 

Fonte: INE, Directorio central de empresas 2021 

 

Total 194.657

INDUSTRIA 11.851

B-Industria extractiva 195

C-Industria manufactureira 11.010

D-Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 423

E-Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e contaminación 223

F-CONSTRUCCIÓN 27.427

SERVIZOS 155.379

G- Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 44.091

H - Transporte e almacenamento 11.919

I - Hostalaría 17.924

J - Información e comunicacións 2.665

K - Actividades financeiras e de seguros 4.842

L - Actividades inmobiliarias 7.921

M - Actividades profesionais, científicas e técnicas 21.382

N - Actividades administrativas e servizos auxiliares 9.846

P - Educación 7.054

Q - Actividades sanitarias e de servizos sociais 8.230

R - Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 6.498

S - Outros servizos 13.007



 

 

 

 

 

 

 

  

II. USO DAS TIC E COMERCIO 

ELECTRÓNICO NAS EMPRESAS 

GALEGAS 
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II. Uso das TIC e Comercio Electrónico nas empresas 

galegas 
 

Neste capítulo abordarase o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación nas empresas 

galegas, analizando diversos aspectos relacionados coas TIC e o comercio electrónico:  

 

Os resultados que proporcionaremos de seguido, estrutúranse en estratos agrupados por volume 

de traballadores/as das empresas:  

 Microempresas (de 0 a 9 traballadores/as)  

 Empresas de 10 ou máis traballadores/as con sede en Galicia  

 Empresas de 10 ou máis traballadores/as con sede e/ou actividade en Galicia.  

A serie temporal que se detalla a modo de comparativas de evolución vai en xeral do ano 2018 ata o 

2021. 

  

4. Tecnoloxías 
disruptivas 
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II.I Equipamento e Conectividade 

II.I.I. Uso de Ordenadores 

Os ordenadores están presentes na práctica totalidade de empresas de 10 ou máis empregados/as e 

nas microempresas segue a tendencia alcista deste equipamento. No 2021 este equipamento está 

presente no 82,7% das microempresas galegas, crecendo a súa presenza nun 2,5% desde a anterior 

edición. 

 

G.4. Empresas que dispoñen de ordenadores 

Fonte: INE (2021) 

G.5. Evolución do Indicador. Empresas que teñen ordenadores: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 
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G.6. Evolución do Indicador. Empresas que teñen ordenadores: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

O uso dos dispositivos portátiles que permiten a conexión móbil a Internet para uso empresarial 

crece respecto ao ano anterior, tanto nas microempresas como nas grandes empresas con actividade 

e/ou sede na nosa Comunidade. 

Se no ano 2020, o 40,2% dos empregados/as nas empresas de 0 a 9 empregados/as tiñan á súa 

disposición un dispositivo portátil para conectarse a Internet para uso empresarial, no 2021 este 

indicador acada o 44%, o que supón un crecemento do 9,5%. 

G.7. Persoal ao que se lle proporcionou un dispositivo portátil que permitía a conexión móbil a 

internet para uso empresarial 

 

Fonte: INE (2021) 
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Tanto nas microempresas como as empresas con 10 ou máis traballadores/as con actividade en 

Galicia, a porcentaxe de persoal ao que se lle entregou un dispositivo portátil para ter conexión móbil 

con fins empresariais é superior á media estatal. No primeiro caso, en Galicia este indicador acada 

un 44%, cunha vantaxe de 5,5 puntos porcentuais sobre a media estatal (38,5%). 

 

G.8. Evolución do Indicador. Persoal ao que se lle proporcionou un dispositivo portátil que 

permitía a conexión móbil a Internet para uso empresarial: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

G.9. Evolución do Indicador. Persoal ao que se lle proporcionou un dispositivo portátil que 

permitía a conexión móbil a Internet para uso empresarial: Galicia e España 

  

Fonte: INE (2021) 

Con respecto ás empresas nas que se facilitaron dispositivos portátiles ao persoal con conexión móbil 

de uso empresarial, nas empresas con 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia, 

o indicador sitúase no 82,7%, 2,3 puntos porcentuais por riba da media estatal. 
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G.10. Empresas que proporcionaron aos seus empregados dispositivos portátiles que permiten 

a conexión móbil para uso empresarial 

 
Fonte: INE (2021) 

G.11. Evolución do Indicador. Empresas que proporcionaron aos seus empregados dispositivos 

portátiles que permiten a conexión móbil para uso empresarial: Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021) 

G.12. Evolución do Indicador. Empresas que proporcionaron aos seus empregados dispositivos 

portátiles que permiten a conexión móbil para uso empresarial: Galicia e España 
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II.I.II. Conectividade 

Ao igual que se ven observando nos últimos anos, a contratación da Internet, no 2021, acada a 

práctica totalidade das empresas de 10 ou máis empregados/as. Pola súa banda, entre as 

microempresas, a porcentaxe de contratación de Internet sitúase no 80,7%, o que supón un 

crecemento do 2,7% no último ano. 

G.13. Acceso a Internet contratado 

 

Fonte: INE (2021) 

G.14. Evolución do Indicador. Empresas que teñen acceso a Internet contratado: Galicia e 

España 

  

Fonte: INE (2021) 

G.15. Evolución do Indicador. Empresas que teñen acceso a Internet contratado: Galicia e 

España 

 

Fonte: INE (2021) 
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A conexión de banda larga fixa a través de redes de cable ou fibra óptica continúa sendo a máis 

contratada polas empresas galegas con conexión a Internet, tanto nas empresas de 10 ou máis 

empregados/as como nas microempresas. 

 

G.16. Tipo de conexión a Internet – Banda Larga Fixa 

 
Fonte: INE (2021) 

 

Na evolución das modalidades de conexión de banda larga fixa, cabe salientar o crecemento das 

“Redes de cable e fibra óptica” entre as microempresas galegas, que experimentan un crecemento 

do 23,7% no último ano. 
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G.17. Evolución do tipo de conexión a Internet a través de banda larga fixa: Evolución. 

Empresas de 10 ou máis empregados/as con sede en Galicia. 

 
Fonte: INE  

 

G.18. Evolución do tipo de conexión a Internet a través de banda larga fixa: Evolución. 

Empresas de 0 a 9 empregados/as. 

 
Fonte: INE  

 

En canto á velocidade contratada, a maioría de empresas dispoñen dunha velocidade contratada 

maior ou igual que 100 Mb/seg. En todos os estratos, máis do 60% das empresas galegas teñen 

contratada unha velocidade superior ou igual a 100 Mb/seg.  
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G.19. Velocidade Contratada 

 
Fonte: INE (2021) 

 

Ao igual que vimos observando nos últimos anos, o aumento da velocidade contratada é notorio 

tanto nas microempresas como nas empresas de 10 ou máis empregados.  

As microempresas que dispoñen de velocidade de máis de 100 Mbps increméntase nun 12,7% e pasan 

neste último ano do 54,3% ao 61,2%. No caso das empresas de 10 e máis empregados/as con sede en 

Galicia, o incremento foi do 5,2%, pasando do 63,7% no ano 2020 ao 67% no ano 2021. 
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G.20. Velocidade Contratada: Evolución. Empresas de 10 ou máis empregados/as con sede en 

Galicia. 

 
Fonte: INE (2021) 

 

G.21. Velocidade Contratada: Evolución. Empresas de 0 a 9 empregados/as. 

 
Fonte: INE (2021) 

 

Respecto da contratación da Banda Larga móbil, cabe destacar o seu crecemento sostido nos últimos 

anos, acadando porcentaxes por riba do 75% nas microempresas e do 80% nas grandes empresas. 

  



A sociedade da información nas empresas de Galicia 

 

24 

 

G.22. Empresas con acceso a Internet por banda larga móbil 3G ou superior  

 
Fonte: INE (2021) 

G.23. Empresas con acceso a Internet por banda larga móbil 3G ou superior. Empresas de 10 ou 

máis empregados/as: Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021)-Nota: No ano 2020 non se facilitou este indicador 

G.24. Empresas con acceso a Internet por banda larga móbil 3G ou superior. Empresas de 0 a 9 

empregados/as: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021)-Nota: No ano 2020 non se facilitou este indicador 
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II.II. Talento Dixital: especialistas e perfís TIC  

Unha de cada cinco empresas de 10 ou máis empregados/as con sede ou actividade en Galicia contan 

con especialistas TIC. No caso das microempresas, a súa presenza é pouco significativa, en termos 

similares aos valores que rexistra o resto do Estado. 

G.25. Empresas que empregan especialistas TIC 

 

Fonte: INE (2021) 

G.26. Evolución do indicador. Empresas que empregan especialistas TIC: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

G.27. Evolución do indicador. Empresas que empregan especialistas TIC: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 
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No 2021, crece a proporción de mulleres especialistas TIC nas empresas galegas. O 52,3% das 

empresas galegas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia que contan con 

perfís TIC emprega mulleres especialistas TIC o que supón un crecemento relativo do 20%. No caso 

das microempresas, a contratación de mulleres especialistas TIC acada 41,7% fronte ao 22,8% do ano 

2020, rexistrando un incremento do 82,9%. 

En todos os estratos, nas empresas que empregan perfís TIC, a contratación de mulleres 

especialistas TIC supera o 40%. 

Neste indicador destaca o feito de que tanto as microempresas como as empresas de 10 ou máis 

empregados/as galegas superan á media estatal. 

G.28. Empresas con mulleres especialistas TIC 

 

Fonte: INE (2021) 

G.29. Evolución do indicador. Empresas con mulleres especialistas TIC: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

G.30. Evolución do indicador. Empresas con mulleres especialistas TIC: Galicia e España 
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Fonte: INE (2021) 

O 13,6% das empresas galegas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia 

contrataron ou tentaron contratar especialistas en TIC, superando a media estatal (10,3%). 

G.31. Empresas que contrataron ou tentaron contratar especialistas en TIC 

 

Fonte: INE (2021) 

G.32. Evolución do indicador. Empresas que contrataron ou tentaron contratar especialistas 

en TIC: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

G.33. Evolución do indicador. Empresas que contrataron ou tentaron contratar especialistas 

en TIC: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 
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No ano 2021, o 5,3% das empresas con 10 ou máis empregados/as con sede ou actividade en Galicia 

tiveron dificultade para cubrir algunha vacante de especialista en TIC fronte ao 2,5% da media 

estatal. 

G.34. Empresas que tiveron dificultade para cubrir algunha vacante de especialista en TIC 

 
Fonte: INE (2021) 

G.35. Evolución do indicador. Empresas que tiveron dificultade para cubrir algunha vacante de 

especialista en TIC: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

G.36. Evolución do indicador. Empresas que tiveron dificultade para cubrir algunha vacante de 

especialista en TIC: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 
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Unha das principais dificultades que se atopan as empresas galegas para cubrir postos de traballo 

de especialistas TIC é as expectativas salariais dos solicitantes, sobre todo nas microempresas 

galegas (97,3%). 

Entre as empresas de 10 ou máis traballadores/as, a falta de experiencia laboral é o obstáculo máis 

sinalado para cubrir algunha vacante de especialistas en TIC. 

G.37. Dificultades para cubrir algunha vacante de especialista en TIC 

 

Fonte: INE (2021) 
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No 2021, o 21% das empresas de 10 ou máis empregados/as con sede ou actividade en Galicia 

proporcionaron accións formativas TIC ao seu persoal. Cabe salientar que entre as microempresas 

galegas, as actividades formativas experimentaron un leve incremento respecto a ano anterior e 

supérase a media estatal. 

G.38. Actividades formativas TIC aos seus empregados /as 

 

Fonte: INE (2021) 

G.39. Evolución do Indicador. Empresas que proporcionaron actividades formativas TIC aos 

seus empregados /as. Comparación Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021) 

G.40. Evolución do Indicador. Empresas que proporcionaron actividades formativas TIC aos 

seus empregados /as: Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021)  
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Como se ven observando nas edicións anteriores, no 2021 as actividades formativas foron facilitadas 

en maior medida a persoal que non se adica especificamente a tarefas TIC. Nas empresas de 10 e 

máis asalariados/as con sede ou actividade en Galicia destaca a formación proporcionada ao persoal 

especialista en TICs (55,3%).  

 

G.41. Actividades formativas: desglose por tipo de persoal que recibiu a formación 

 
Fonte: INE (2021)  
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II.III. Dixitalización da organización e xestión das empresas 

II.III.I. Servizos web 

No 2021, un 80,5% das empresas galegas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en 

Galicia teñen web propia fronte ao 78,3% da media estatal. No caso das microempresas galegas, a 

porcentaxe sitúase no 28,3%, en valores similares á media estatal (29,4%). 

G.42. Dispoñibilidade de Páxina Web 

 

Fonte: INE (2021) 

G.43. Evolución do Indicador. Dispoñibilidade de Páxina Web: Galicia e España 

  

Fonte: INE (2021) 

G.44. Evolución do Indicador. Dispoñibilidade de Páxina Web: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 
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A presentación da empresa e a declaración de política de intimidade ou as certificacións relacionadas 

coa seguridade do sitio web, continúan sendo os dous servizos con maior presenza nas web das 

empresas galegas.  

En terceiro lugar, cun crecemento superior ao resto de servizos web, sitúanse os vínculos aos perfís 

da empresa en redes sociais. 

G.45. Servizos dispoñibles na Páxina Web 

 

Fonte: INE (2021) 
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II.III.II. Teletraballo  

No 2021 incorpórase ao análise desta enquisa o indicador do teletraballo. Máis da metade das 

empresas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia (53,6%) permiten a 

realización do teletraballo por parte dos seus empregados/as, superando a media estatal (50,6%) en 

3 puntos porcentuais. Entre as microempresas, só o 19,9% das empresas galegas emprega esta 

modalidade. 

G.46. Empresas que permiten a realización de teletraballo por parte dos seus empregados/as 

 

Fonte: INE (2021) 

G.47. Empresas que permiten a realización de teletraballo por parte dos seus empregados/as: 

Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

G.48. Empresas que permiten a realización de teletraballo por parte dos seus empregados/as: 

Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 
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A situación do COVID-19 é un dos impulsores do teletraballo. Entre as empresas que empregan o 

teletraballo, a porcentaxe de empresas que o permite só desde que xurdiu a crise sanitaria supera o 

55% entre as grandes empresas, mentres que nas empresas de menos de 10 empregados/as sitúase 

no 28,7%. 

G.49. Empresas que permiten o de teletraballo unicamente debido á situación do Covid-19 

 

Fonte: INE (2021) 

G.50. Empresas de 10 ou máis empregados/as que permiten o teletraballo debido unicamente 

á situación do Covid-19: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

G.51. Empresas de 0 a 9 empregados/as que permiten o teletraballo debido unicamente á 

situación do Covid-19: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 
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O 46,6% das empresas de 10 e máis empregados/as con sede ou actividade en Galicia sinala que, con 

motivo da pandemia do COVID-19, incrementaron o seu persoal en teletraballo, superando así a 

media estatal (44,4%). 

G.52. Empresas con máis empregados/as en teletraballo debido ao Covid-19 

 

Fonte: INE (2021) 

G.53. Empresas de 10 ou máis empregados/as con máis persoal en teletrabllo debido ao Covid-

19: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

G.54. Empresas de 0 a 9 empregados/as con máis persoal en teletraballo debido ao Covid-19: 

Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 
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Se temos en conta as características do teletraballo, o 25,3% das empresas con 10 ou máis 

traballadores/as con sede ou actividade en Galicia teñen empregados/as con máis do 30% da súa 

xornada laboral en réxime de teletraballo. 

 

G.55. Características do teletraballo 

 

Fonte: INE (2021) 
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II.III.III. Sinatura Dixital 

No 2021, o 84,6% das empresas de 10 ou máis traballadores/as con sede e/ou actividade en Galicia 

posúen sinatura dixital, situándose por riba da media estatal (82%). 

Nas microempresas, galegas o uso da sinatura dixital acada o 56%, preto da media estatal (58,3%) 

G.56. Sinatura Dixital 

 
Fonte: INE (2021) 

G.57. Evolución do Indicador. Empresas que utilizaron sinatura dixital nalgunha comunicación 

enviada pola súa empresa: Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021) 

G.58. Evolución do Indicador Empresas que utilizaron sinatura dixital nalgunha comunicación 

enviada pola súa empresa: Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021) 

A sinatura dixital é empregada maioritariamente para as comunicacións coas diferentes 

Administracións Públicas. Non obstante, cabe salientar que nas empresas de 10 ou máis 
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traballadores/as con sede e/ ou actividade en Galicia o uso da sinatura dixital para relacionarse con 

clientes ou provedores é dun 46,8%. 

 

G.59. Usos da sinatura Dixital 

 
Fonte: INE (2021) 
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II.III.IV. Redes Sociais  

O uso de redes sociais con fins empresariais segue a súa liña ascendente. No 2021, o 40,3% das 

microempresas galegas ten presenza nas redes sociais, aumentando un 22,5% no último ano e 

superando a media estatal en catro puntos porcentuais. Entre as empresas galegas de 10 ou máis 

traballadores/as con sede ou actividade en Galicia acádase o 67,8%, e o incremento foi dun 1,2%, 

situándose por riba da media estatal (66,6%).  

G.60. Redes Sociais  

 

Fonte: INE (2021) 

 

G.61. Evolución do Indicador. Empresas que utilizaron redes sociais: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 
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G.62. Evolución do Indicador. Empresas que utilizaron redes sociais: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

 

Facebook, Linkedin, Twiter, Instagram, etc., son as redes sociais máis empregadas polas empresas 

galegas. Entre as  microempresas con presenza nas redes socias, utilízanse nun 93,8%, superando a 

media estatal (92,8%). Nas empresas de máis de 10 empregados, a utilización destas redes sociais 

sitúase por riba do 86%, o que as consolida como as redes sociais preferidas polas empresas galegas 

para relacionarse cos seus clientes. 

 

G.63. Redes sociais (Facebook, Linkedln, Twitter...) 

 

Fonte: INE (2021) 
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G.64. Evolución do Indicador. Empresas que utilizaron Redes sociais (Facebook, Linkedln, 

Twitter...): Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

 

G.65. Evolución do Indicador. Empresas que utilizaron Redes sociais (Facebook, Linkedln, 

Twitter...): Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

 

Os websites onde comparten contidos multimedia son outros das redes sociais más empregados 

polas empresas galegas. No 2021 son empregados polo 56% das empresas de 10 ou máis 

traballadores/as con sede e/ou actividade en Galicia, e por un 42,2% das microempresas de 0 a 9 

empregados/as. 
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O uso de Blogs de empresas ou microblogs está máis estendido nas empresas de maior tamaño, 

especialmente entre as que teñen sede e/ou actividade en Galicia, mantendo a tendencia observada 

dende a edición anterior. 

 

G.66. Emprego doutros medios sociais 

 

Fonte: INE (2021) 
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II.III.V. Intercambio de información por medios electrónicos 
dentro da empresa 

As ferramentas ERP para compartir información entre as diferentes áreas de negocio da empresa 

son usadas por máis da metade das empresas de 10 ou máis empregados/as con sede ou actividade 

en Galicia. O 58,8%, dispón de ferramentas informáticas ERP, fronte ao 51,7% das empresas estatais. 

Entre as microempresas, esta ferramenta está menos estendida (13%) pero supera en máis de 3 

puntos porcentuais a media estatal (9,7%) 

 

G.67. Empresas que dispoñían de ferramentas ERP para compartir información entre 

diferentes áreas de negocio da empresa 

 

Fonte: INE (2021) 

 

G.68. Evolución do Indicador. Empresas que dispoñían de ferramentas ERP: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

Non dispoñible o indicador para os anos 2018 e 2020 
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G.69. Evolución do Indicador. Empresas dispoñían de ferramentas ERP: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

Non dispoñible o indicador para os anos 2018 e 2020 

 

A dispoñibilidade de ferramentas CRM para xestión de información de clientes dentro da empresa 

aumentou nesta edición entre as empresas de 10 e máis asalariados/as con actividade en Galicia, 

chegando ata o 42,6%, superando o uso de CRM das empresas estatais, situado no 41,8%. Tamén no 

caso das microempresas, o uso desta ferramenta (12,4%) supera a media estatal (10,4%) 

 

G.70. Empresas con algunha aplicación de CRM para xestionar información de clientes 

 

Fonte: INE (2021) 

 

G.71. Evolución do Indicador. Empresas que dispoñían de ferramentas CRM: Galicia e España  

 

Fonte: INE (2021) 

Non dispoñible o indicador para os anos 2018 e 2020 
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G.72. Evolución do Indicador. Empresas dispoñían de ferramentas CRM: Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

Non dispoñible o indicador para os anos 2018 e 2020 

 

Entre as empresas que empregan CRM, o seu uso principal é a captura, o almacenamento e a 

compartición de información sobre clientes, superando o 90% en todos os estratos de asalariados/as. 

 

G.73. Tipoloxía de ferramentas CRM nas empresas 

 

Fonte: INE (2021) 
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II.III.VI. Comercio electrónico 

O 35,1% das empresas galegas de 10 ou máis traballadores/as con sede ou actividade en Galicia 

compraron a través de Internet, superando a media estatal (32,3%) 

Entre as microempresas galegas, o 19,4% realizou compras por internet fronte ao 16,8% no ano 2020, 

o que representa un crecemento do 15,5%. 

 

G.74. Compras por Internet no último ano 

 
Fonte: INE (2021) 

 

G.75. Evolución do Indicador. Empresas que compraron a través de Internet no último ano 

Comparación Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021) 
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G.76. Evolución do Indicador. Empresas que compraron a través de Internet no último ano 

Comparación Galicia e España 

 
 Fonte: INE (2021) 

 

No relativo ás vendas por Internet, o 9,4% das microempresas galegas vendeu a través da Rede e, no 

caso das empresas de 10 ou máis empregados/as con actividade en Galicia, a porcentaxe sitúase no 

24,2%, cun crecemento do 10% respecto ao ano 2020. 

 

G.77. Vendas por Internet no último ano 

 
Fonte: INE (2021) 
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G.78. Evolución do Indicador Empresas que venderon a través de Internet no último ano 

Comparación Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021) 

 

G.79. Evolución do Indicador. Empresas que venderon a través de Internet no último ano 

Comparación Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

 

En canto á procedencia dos clientes das vendas por Internet, a maioría corresponde ao territorio 

español. Non obstante, cabe salientar que o 27,3% da vendas en liña das empresas de 10 ou máis 

traballadores/as con sede na nosa Comunidade producíronse en países da Unión Europea. 
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G.80. Distribución de vendas segundo a área xeográfica 

 

Fonte: INE (2021) 
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II.IV. Tecnoloxías disruptivas 

II.IV.I. O Internet das cousas (IoT) 

O Internet das Cousas (IoT) afiánzase nas empresas galegas. No 2021, o 26,4% das empresas de 10 

ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia emprega dispositivos interconectados 

que poden ser monitorizados ou controlados remotamente a través de Internet (o Internet das 

cousas). 

Nas microempresas o uso desta tecnoloxía ten un aumento do 97,8%, pasando do 4,6% no ano 2020 

ao 9,1% no ano 2021, e superando a media estatal (8,4%). 

 

G.81. Empresas que utilizaron dispositivos interconectados que poidan ser monitorizados ou 

controlados remotamente a través de Internet (IoT) 

 

Fonte: INE (2021) 

G.82. Evolución do indicador. Empresas que utilizaron dispositivos IoT: Comparación Galicia e 

España 

 

Fonte: INE (2021) 
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G.83. Evolución do Indicador. Empresas que utilizaron dispositivos IoT: Comparación Galicia e 

España 

  

Fonte: INE (2021) 

Os dispositivos IoT máis empregados nas empresas con 10 ou máis traballadores/as son os 

destinados á seguridade das instalacións.  

G.84. Dispositivos  IoT utilizados polas empresas 

 

Fonte: INE (2021) 
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II.IV.II. Intelixencia Artificial (IA) 

En Galicia, o 10,2% das empresas de 10 ou máis traballadores/as con sede e/ou actividade nesta 

Comunidade empregan IA, superando en 1,9 puntos porcentuais a media estatal. No caso das 

microempresas, o emprego da IA alcanza ao 7,6% das empresas e supera tamén a media estatal en 

4,1 puntos porcentuais. 

G.85. Empresas que empregan Intelixencia Artificial (IA) 

 

Fonte: INE (2021) 

G.86. Empresas que empregan IA: Comparación Galicia e España 

 

Fonte: INE (2021) 

G.87. Empresas que empregan IA: Comparación Galicia e España 

  

Fonte: INE (2021) 
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As solucións de IA máis empregadas polas empresas con 10 ou máis traballadores/as son as de 

automatización de fluxos de traballo ou axuda na toma de decisións. 

A IA nas empresas galegas tamén está presente en solucións de análise da linguaxe escrita, converter 

a linguaxe falada en formato lexible por unha máquina ou na análise de datos. 

 

G.88. Solucións de IA nas empresas 

 

Fonte: INE (2021) 
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Os usos de IA nas empresas de 10 ou máis traballadores céntranse sobre todo nos procesos de 

produción, a seguridade das TIC e no marketing ou vendas. 

Nas microempresas, os usos da IA céntranse, principalmente, na organización de procesos de 

administración de empresas e no marketing ou vendas. 

 

G.89. Usos de IA nas empresas.  

 

Fonte: INE (2021) 
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Nas empresas con 10 ou máis traballadores/as que utilizan IA, habitualmente teñen contratados 

paquetes de IA a provedores externos para desenvolver/modificar os sistemas de IA, ou ben, compran 

paquetes de IA listos para usar. No caso das microempresas, optan principalmente por esta segunda 

opción. 

 

G.90. Tipoloxía de paquetes de IA nas empresas 

 

Fonte: INE (2021) 
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A adquisición de IA por parte das empresas é aínda incipiente, o que se traduce no feito de que só 

1,7% das microempresas considerasen comprar algunha tecnoloxía de IA, e entorno ao 6% das 

empresas de 10 ou mais traballadores/as contemplaran esta posibilidade. 

 

G.91. Empresas que consideraron adquirir algunha tecnoloxía de Intelixencia Artificial (IA) 

 

Fonte: INE (2021) 

G.92. Empresas que consideraron adquirir algunha tecnoloxía de IA: Comparación Galicia e 

España 

 

Fonte: INE (2021) 

G.93. Empresas que empregan IA: Comparación Galicia e España 

  

Fonte: INE (2021) 
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As empresas galegas non indican ningún motivo salientable para non usar IA xa que ningún dos 

posibles obstáculos acada o 6%. 

 

G.94. Empresas que no usan IA: Motivos para non utilizar IA 

 

Fonte: INE (2021) 
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II.IV.III. Big Data 

No ano 2021, a evolución das empresas que analizaron Big Data segue a ser positiva. Respecto ao ano 

anterior, tanto as empresas de máis de 10 traballadores/as como nas microempresas incrementouse 

ou mantívose a análise de Big Data. 

O maior incremento rexístrase entre as empresas de 10 ou máis asalariados/as con sede ou actividade 

en Galicia: o seu uso de Big Data foi do 13,8%, un 11,3% máis que o ano anterior e superando en 2,7 

puntos porcentuais a media estatal. 

G.95. Empresas que analizaron Big Data 

 

Fonte: INE (2021) 

 

G.96. Evolución do Indicador. Empresas que analizaron Big Data no último ano. Comparación 

Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021) 
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G.97. Evolución do Indicador. Empresas que analizaron Big Data no último ano. Comparación 

Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021) 

Na seguinte gráfica pódense observar as diferentes tipoloxías de Big Data presentes nas empresas. 

Entre as microempresas destaca o uso de datos xerados por redes sociais (48,8%) e os datos por 

xeolocalización a partir de dispositivos portátiles (39,6%). 

Entre as grandes empresas, as tipoloxías máis utilizadas son os datos de xeolocalización a partir de 

dispositivos portátiles (57,7% nas empresas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade 

en Galicia). 

 

G.98. Tipoloxía de Big Data analizada polas empresas por fonte.  

 

Fonte: INE (2021) 
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II.IV.IV. Cloud Computing 

No 2021 a compra de servizos de Cloud Computing aumentou nun 66,6% nas empresas de 0 a 9 

asalariados/as, acadando o 12,3% e superando a media estatal (10,2%). No caso das grandes 

empresas, unha de cada tres comprou este servizo e o seu crecemento foi do 8,5%. 

G.99. Compra de servizos de Cloud Computing. 

 
Fonte: INE (2021) 

G.100. Evolución do Indicador. Empresas que compraron servizos de Cloud Computing: Galicia 

e España  

 
Fonte: INE (2021) 

G.101. Evolución do Indicador. Empresas que compraron servizos de Cloud Computing: Galicia e 

España. 

  

Fonte: INE (2021) 
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Nas empresas de 10 ou máis asalariados/as con sede ou actividade en Galicia que compraron servizos 

de Cloud Computing, as solucións máis empregadas son as de correo electrónico e o almacenamento 

de ficheiros.  

As solucións de Cloud Computing máis destacadas nas microempresas son as de almacenamento de 

ficheiros, correo electrónico e o servidor de bases de datos da empresa. 

 

G.102. Solucións de Cloud Computing: desglose  

 

Fonte: INE (2021) 
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II.V. Ciberseguridade 

O uso das medidas de ciberseguridade están máis estendidas nas grandes empresas que entre as 

microempresas galegas. Se ben, cabe salientar que se rexistra u maior crecemento nas segundas 

dende o 2018, pasando do 41,6% no ano 2018 ao 54,4% en 2021, o que supón un crecemento do 30,8%. 

Entre as empresas de 10 ou máis traballadores/as con sede ou actividade en Galicia este indicador 

sitúase no 92,3%, aumentando un 8,2% respecto ao ano 2018. 

 

G.103. Empresas con Medidas de Seguridade TIC 

 

Fonte: INE (2021) 
Nota: o indicador, antes referíase a sistemas internos de seguridade 

 

G.104. Evolución do Indicador Empresas con medidas de seguridade TIC: Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021) 

Nota: En edicións anteriores o indicador referíase a sistemas internos de seguridade.  
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G.105. Evolución do Indicador. Empresas con medidas de seguridade TIC: Galicia e España 

 
Fonte: INE (2021) 

Nota: o indicador, antes referíase a sistemas internos de seguridade.  

 

As medidas de seguridade TIC empregadas con maior frecuencia polas empresas galegas de maior 

tamaño son a dispoñibilidade do Software actualizado e ter unha copia de seguridade de datos. No 

caso das microempresas, obsérvase que a medida máis estendida é a dispoñibilidade de Software 

actualizado, seguido da autenticación mediante contrasinal forte. 

G.106. Tipoloxía de Medidas de Seguridade 

 
Fonte: INE (2021)  
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II.VI. Gasto en TIC 

 

Durante o ano 2020 o gasto total en materia TIC das empresas galegas aumentou en máis de 88 

millóns de euros respecto ao ano anterior, pasando duns 457 aproximadamente a máis de 545 millóns 

de euros. 

 

 

A distribución dos gastos en TIC amosan grandes contrastes entre as microempresas e as empresas 

de 10 e máis empregados/as. Así, as microempresas destinan o seu maior orzamento TIC ao gasto en 

bens tecnolóxicos, mentres o gasto principal das empresas de 10 ou máis empregados/as é o gasto 

en servizos e consultas TIC. 

G.107. Gasto en TIC das empresas durante o ano 2020 

 

Fonte: INE (2021) 

 

No 2020, o gasto en bens TIC incrementouse nas microempresas galegas,  a cifra aumentou en máis 

de 60 millóns de euros no último ano. 
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G.108. Evolución do gasto en bens TIC das empresas durante o ano 2020:  

 

Fonte: INE (2021) 

 

O gasto en Software, estándar ou a medida, tamén se incrementou nas microempresas galegas en 

máis de 1 millón de euros . 

 

G.109. Evolución do gasto en TIC das empresas: Gasto Total en Software estándar o a medida 

 

Fonte: INE (2021) 
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No ano 2020 increméntase o gasto en servizos e consultas TIC nas empresas de 10 ou máis 

traballadores/as. Estas empresas incrementaron o seu gasto en máis de 42 millóns de euros. 

 

G.110. Evolución do gasto en TIC das empresas: Gasto Total en Servizos en consultas TIC 

 

Fonte: INE (2021) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

III. ANÁLISE SECTORIAL 
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III. Análise Sectorial 
Este capítulo céntrase na análise dos indicadores expostos dende a perspectiva do sector de 

actividade das empresas. 

III.I Equipamento e Conectividade 

III.I.I. Uso de Ordenadores 

A dispoñibilidade de ordenadores está xeneralizada entre as empresas galegas de 10 ou máis 

empregados/as. As microempresas do sector da construción teñen unha menor dispoñibilidade de 

ordenadores, acadando aínda así o 70%. 

 

G.111. Empresas que dispoñen de ordenadores segundo a actividade 

 

Fonte: INE (2021) 
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III.I.II. Conectividade 

No referente á contratación da Internet, obsérvanse as seguintes diferenzas entre as microempresas 

galegas no ano 2021 segundo a súa rama de actividade: O 83,6% das micorempresas do sector 

Servizos contan con Internet contratado fronte ao 70% do sector da Construción. No caso das 

grandes empresas, a contratación de Internet acada a práctica totalidade deste segmento 

empresarial. 

 

G.112. Empresas que dispoñen de conexión a Internet segundo a actividade 

 

Fonte: INE (2021) 

 

En canto á velocidade contratada, independentemente do tamaño da empresas, as pertencentes ao 

sector Servizos son as que, en maior medida, dispoñen dunha velocidade de conexión a Internet 

superior a 100 Mb/seg. No caso das microempresas, o 64% supera os 100 Mb/seg. e nas grandes 

empresas o indicador sitúase no 73,4% para as que teñen sede en Galicia e no 77,6% para as que 

teñen sede e/ou actividade en Galicia. 
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G.113. Velocidade de conexión contratada segundo a actividade 

 
 

Fonte: INE (2021) 
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III.II. Talento Dixital: especialistas e perfís TIC nas 
empresas 

Cabe salientar que as empresas de 10 ou máis traballadores/as do sector Servizos e Industrial son as 

que máis empregan especialistas TIC. 

 

G.114. Empresas que empregan especialistas TIC segundo a actividade 

 

Fonte: INE (2021) 

 

As empresas do sector Servizos son as que proporcionan, en maior medida, actividades formativas 

aos seus empregados/as. 

 

G.115. Actividades formativas TIC aos seus empregados/as segundo a actividade 

 

Fonte: INE (2021) 
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A análise detallada segundo a CNAE para as empresas de 10 ou máis empregados/as mostra que a 

actividade empresarial onde se desenvolveron accións formativas en maior medida, foi a relacionada 

coa Información e Comunicación (43,5%). 

 

G.116. Actividades formativas TIC aos seus empregados/as segundo CNAE 

 

Fonte: INE (2021) 

Nota: Non se presentan os valores desagregados segundo CNAE para microempresas por falta de representatividade estatística.   
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III.III. Dixitalización da organización e xestión das 
empresas 

III.III.I. Servizos web 

A dispoñibilidade de páxina web é bastante parella ao comparar os distintos sectores de actividade 

nas empresas de 10 ou máis empregados/as. Pola contra, nas microempresas o indicador varía 

considerablemente segundo o sector de actividade. As microempresas industriais posúen web no 

38,7% dos casos fronte a só o 4,1% nas empresas do mesmo tamaño do sector da Construción. 

 

G.117. Dispoñibilidade de Páxina Web segundo a actividade 

 
Fonte: INE (2021) 

 

A totalidade de empresas galegas de 10 ou máis empregados/as dedicadas a Aloxamento e a 

Información e comunicación, posúen páxina web, situándose na outra banda as empresas adicadas ás 

Actividades Inmobiliarias, cunha dispoñibilidade de páxina web do 55,6%. 

G.118. Dispoñibilidade de Páxina Web segundo o CNAE 

 

Fonte: INE (2021) Nota: Non se presentan os valores desagregados segundo CNAE para microempresas por falta de representatividade 

estatística.   
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III.III.II. Teletraballo 

A presenza do teletraballo nas empresas de 10 ou máis empregados en Galicia supera o 50%, a 

excepción do sector industrial onde o teletraballo se sitúa no 42,3%. 

No caso das microempresas, destaca a incorporación do teletraballo no sector Servizos (26,5%) 

fronte ao 1,8% das microempresas do sector da Construción. 

 

G.119. Empresas que permiten a realización de teletraballo por parte dos seus empregados/as 

segundo actividade 

 

Fonte: INE (2021) 

 

Entre as grandes empresas destacan as pertencentes ao sector información e comunicación, onde o 

95,1% das empresas permiten a seus traballadores a opción do teletraballo. 

G.120. Empresas que permiten a realización de teletraballo por parte dos seus empregados/as 

segundo o CNAE 

  
Fonte: INE (2021) Nota: Non se presentan os valores desagregados segundo CNAE para microempresas por falta de representatividade 

estatística. 
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O impulso do teletraballo debido á COVID-19 é máis intensa no sector Servizos, onde o 52,8% das 

empresas de 10 ou máis empregados/as con sede ou/actividade en Galicia ten máis persoal nesta 

modalidade a raíz da crise sanitaria. 

G.121. Empresas con máis empregados/as en teletraballo debido ao COVID-19 segundo 

actividade 

 

Fonte: INE (2021) 

 

As grandes empresas do sector Información e Comunicación son as que contan con máis 

empregados/as en teletraballo debido á COVID-19 (89,7%), seguidas das empresas que se dedican ás 

Actividades Inmobiliarias (77,8%). Po otra outra banda, obsérvase que só o 9,8% das empresas de 

máis de 10 empregados/as teñen máis traballadores/as en teletraballo pola situación da crisis 

sanitaria. 

 

G.122. Empresas con máis empregados/as en teletraballo debido ao COVID-19 segundo o CNAE 

  
Fonte: INE (2021) Nota: Non se presentan os valores desagregados segundo CNAE para microempresas por falta de representatividade 

estatística.   
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III.III.III. Sinatura Dixital 

Con respecto á sinatura dixital, as empresas de 10 ou máis empregados/as do sector da Construción 

son as que acadan as porcentaxes máis elevadas de uso da sinatura dixital, con valores superiores ao 

90%. 

Nas empresas de 0 a 9 traballadores/as do sector Servizos é onde se observa unha maior porcentaxe 

de empresas que empregan sinatura dixital nas súas comunicacións (59,1%) 

G.123. Sinatura dixital segundo a actividade 

 

Fonte: INE (2021) 

Entre as empresas de máis de 10 traballadores/as, o uso da sinatura dixital nas comunicacións acada 

á práctica totalidade das empresas dedicadas á Enerxía e Auga (96,5%) e Actividades Profesionais e 

Científicas (95,1%). 

G.124. Sinatura dixital segundo CNAE 

 
Fonte: INE (2021) 

Nota: Non se presentan os valores desagregados segundo CNAE para microempresas por falta de representatividade estatística.   
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III.III.IV. Redes Sociais 

O uso de redes sociais segundo o tamaño e a actividade da empresa vaise afianzando no 2021. Tanto 

nas microempresas como nas empresas de 10 ou máis empregados/as, hai unha maior penetración 

do uso das redes no sector Servizos: o 42,8% das microempresas con conexión a Internet e o 70,7% 

das empresas de 10 ou máis empregados/as do sector Servizos utilizan redes sociais 

G.125. Uso das redes sociais segundo a actividade 

 
Fonte: INE (2021) 

 

As empresas de 10 ou máis empregados/as adicadas ao sector do Aloxamento son as que rexistran 

un maior uso das redes sociais mentres que, no lado oposto, situaríanse as dedicadas a Transporte e 

Almacenamento, cun 51,1%. 

G.126. Uso das redes sociais segundo o CNAE 

 

Fonte: INE (2021). Nota: Non se presentan os valores desagregados segundo CNAE para microempresas por falta de representatividade 

estatística  
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III.III.V. Intercambio de información por medios electrónicos 
dentro da empresa 

 

No sector Servizos é onde se observa unha maior dispoñibilidade de ferramentas ERP para compartir 

información entre diferentes áreas de negocio da empresa, tanto nas microempresas (16%) como nas 

empresas de 10 ou máis traballadores/as (62,6%). 

 

G.127. Empresas que dispoñían de ferramentas ERP segundo actividade 

 

Fonte: INE (2021) 

As empresas dedicadas aos produtos informáticos (61,6%), Información e Comunicación (59,9%), e 

venda e reparación de vehículos (59,6%) son as que dispoñen en maior medida de ferramentas ERP. 

G.128. Empresas que dispoñían de ferramentas ERP segundo CNAE 
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Fonte: INE (2021) 

As microempresas e as empresas de 10 ou máis empregados/as do sector Servizos son as que 

destacan polo maior uso das ferramentas CRM. 

 

G.129. Empresas con algunha aplicación de CRM para xestionar información de clientes 

segunda actividade.  

 

Fonte: INE (2021) 

O 66% das empresas dedicadas á Coquería de refino e ao sector Aloxamento empregan ferramentas 

CRM, mentres que noutras actividades, como a Metalurxía, só o 18,2% das empresas dispoñen destas 

ferramentas. 

G.130. Empresas con algunha aplicación de CRM para xestionar información de clientes 

segundo CNAE 

 

Fonte: INE (2021) 
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III.III.VI. Comercio electrónico 

As empresas galegas de 10 ou máis traballadores/as que desenvolven a súa actividade no sector 

Servizos son as que máis compras efectuaron durante o último ano a través de comercio electrónico 

(39,2%). Neste sector destacan as empresas galegas de 10 ou máis traballadores/as que con sede na 

nosa Comunidade, onde o 38,6% comprou a través de Internet no último ano. 

No caso das microempresas galegas, as dedicadas ao sector Servizos e á Industria son as que máis 

compras a través de Internet realizaron no último ano (23% e 12,7% respectivamente), situándose 

moi por riba da porcentaxe de empresas da Construción (9,8%). 

G.131. Empresas que compraron a través de Internet no último ano segundo a actividade.  

 

Fonte: INE (2021) 

Unha de cada tres empresas de 10 ou máis empregados/as do sector Servizos realizou vendas a través 

de Internet. No caso das microempresas, destacan tamén as empresas do sector Servizos (11,2%). 

G.132. Empresas que venderon a través de Internet no último ano segundo a actividade 

 

Fonte: INE (2021) 
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III.IV. Tecnoloxías disruptivas 

III.IV.I. O Internet das Cousas (IoT) 

 

As empresas de 10 ou máis traballadores/as do sector Servizos son as que empregaron en maior 

medida dispositivos interconectados que poden ser monitorizados ou controlados remotamente a 

través de Internet (IoT). No caso das microempresas, o uso da IoT tamén está máis estendido no 

sector Servizos. 

 

G.133. Empresas que utilizaron dispositivos interconectados que poidan ser monitorizados ou 

controlados remotamente a través de Internet ( IoT) segundo a actividade 

 

Fonte: INE (2021) 
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III.IV.II. Intelixencia Artificial (IA) 

 

No uso da intelixencia artificial (IA) destacan as empresas galegas de máis de 10 empregados/as do 

sector Servizos como aquelas que máis empregaron este tipo de solucións no último ano.  

Por outra banda, entre as microempresas que empregaron IA sobresaen as que pertencen ao sector 

da Construción cun 10,3%, fronte a o sector Industria onde só o 1,2% empregou IA neste último ano. 

 

G.134. Empresas que empregan Intelixencia Artificial (IA) segundo a Actividade 

 

Fonte: INE (2021) 
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III.IV.III. Big Data 

Aínda que a análise de Big Data estase empregando incipientemente nas empresas galegas, cabe 

salientar a súa maior implantación entre as empresas de 10 ou máis empregados/as do sector 

Servizos (19,2%).  

 

G.135. Empresas que analizaron Big Data segundo a actividade 

 
 Fonte: INE (2021) 
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III.IV.IV. Cloud Computing 

 

As empresas galegas dedicadas ao sector Servizos son as que, en maior medida, compraron solucións 

relacionadas co Cloud Computing durante o último ano, tanto entre as microempresa (16,5%) como 

entre as empresas de 10 ou máis traballadores/as (37%). 

 

G.136. Compra de Servizos Cloud Computing segundo a Actividade 

 

Fonte: INE (2021) 

 

Entre as empresas galegas de 10 ou máis traballadores/as, cabe salientar que o 56,8% das dedicadas 

ao Sector da Información e comunicación empregaron solucións Cloud computing durante o último 

ano. 

 

G.137. Compra de servizos de Cloud Computing segundo CNAE 

 

 

Fonte: INE (2021) 

Nota: Non se presentan os valores desagregados segundo CNAE para microempresas por falta de representatividade estatística.    
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III.V. Ciberseguridade 

 

As empresas de 10 ou máis traballadores/as do sector da Construción son as que empregaron máis 

medidas de seguridade relacionadas coas TIC durante o último ano, mentres que  no caso das 

microempresas, son as do sector Servizos as que máis medidas de seguridade empregaron no 2021. 

 

G.138. Empresas con medidas de seguridade TIC segundo a actividade 

 

Fonte: INE (2021) 

 

 

 



 

 

 

 

  

IV. ANÁLISE POR PROVINCIAS 
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IV. Análise por provincias 
Este capítulo céntrase na análise dos indicadores expostos dende a perspectiva provincial. 

IV.I  Equipamento e Conectividade 

IV.I.I. Uso de Ordenadores 

Entre as empresas de 10 ou máis traballadores/as, as diferenzas na dispoñibilidade de ordenadores 

segundo a provincia son mínimas.  

No caso das microempresas, o 88% das empresas con sede en Pontevedra posúen ordenadores fronte 

ao 67,6% das empresas do mesmo tamaño situadas na provincia de Lugo. 

 

G.139. Empresas que dispoñen de ordenadores segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 
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IV.I.II. Conectividade 

A práctica totalidade das grandes empresas de Galicia teñen contratado Internet. Con respecto ás 

microempresas, o 84,3% das que teñen sede en Pontevedra dispoñen de conexión a Internet en 2021. 

Pola contra, as microempresas con sede en Lugo son as que rexistran a menor porcentaxe de 

contratación de Internet. 

 

G.140. Empresas que dispoñen de conexión a internet  segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 

 

Como mínimo o 63% das empresas de 10 ou máis traballadores, independentemente da provincia, 

dispoñen dunha velocidade contratada maior ou igual que 100 Mb/seg.  

No caso das microempresas, o 67% das empresas con sede na provincia da Coruña teñen contratada 

una velocidade de conexión a Internet igual ou superior a 100 Mb/seg. Só Ourense queda por debaixo 

da metade das empresas con máis de 100 Mb/seg, xa que o 45,9% supera esa velocidade de conexión. 
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G.141. Velocidade de conexión contratada segundo a provincia. 

 
Fonte: INE (2021) 
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IV.II. Talento Dixital: especialistas e perfís TIC nas 
empresas 

No 2021, a contratación de especialistas TIC segundo a localización da empresa rexistra lixeiras 

diferenzas. Entre as empresas de 10 ou máis traballadores/as, a porcentaxe máis elevada rexístrase 

na provincia da Coruña (16,9%), mentres que a contratación de especialistas TIC entre as 

microempresas é aínda pouco significativa. 

G.142. Empresas que empregan especialistas TIC segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 

 

Con respecto ás actividades formativas, obsérvase que na provincia da Coruña é onde maior 

porcentaxe (17,7%) de empresas de 10 ou máis asalariados/as proporcionaron actividades formativas 

TIC. Na provincia de Ourense rexístrase a maior porcentaxe de microempresas que realizaron algún 

tipo de acción formativa ao seu persoal relacionada coas TIC (7,8%). 

G.143. Actividades formativas TIC aos seus empregados  segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 
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IV.III. Dixitalización da organización e xestión das 
empresas 

IV.III.I. Servizos web 

 

A dispoñibilidade de páxina web por ámbito xeográfico presenta disparidades segundo o número de 

empregados/as. Entre as empresas de 10 ou máis empregados/as con sede en Galicia, destacan as 

que están afincadas na provincia da Coruña cun 81,7%. No caso das microempresas, sobresaen as que 

teñen sede en Pontevedra (34,6%) 

 

G.144. Dispoñibilidade de Páxina Web  segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 
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IV.III.II. Teletraballo 

O teletraballo está máis estendido entre as empresas afincadas na provincia da Coruña. Nas 

empresas coruñesas de 10 ou máis empregados/as, máis da metade (50,4%) permite esta modalidade 

e o 24,1% das microempresas desta provincia optan polo teletraballo. 

 

 

G.145. Empresas que permiten o teletraballo segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 
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IV.III.III. Sinatura Dixital 

O uso de sinatura dixital é moi significativo nas empresas de 10 ou máis empregados da provincia de 

Pontevedra e A Coruña (84,8% e 84,7% respectivamente), especialmente se as comparamos co uso 

de sinatura dixital das empresas do mesmo tamaño da provincia de Ourense (52,9%).  

Nas microempresas, a sinatura dixital emprégase en máis da metade das empresas 

independentemente da provincia onde desenvolven a súa actividade e non se observan diferenzas 

significativas segundo a súa ubicación provincial. 

 

G.146. Sinatura dixital  segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 
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IV.III.IV. Redes Sociais 

Respecto ao uso de redes sociais con fins empresariais obsérvase que tanto as empresas de 10 ou 

máis traballadores/as coma as microempresas da provincia de A Coruña rexistran a porcentaxe máis 

elevada (64,1% nas grandes empresas e 46% nas microempresas).  

 

G.147. Uso das Redes Sociais  segundo a provincia 

 
Fonte: INE (2021) 
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IV.III.V. Intercambio de información por medios electrónicos 
dentro da empresa  

En relación ao uso de ferramentas ERP, as microempresas de Ourense (16,2%) son as que as teñen 

implementadas en maior medida. Por outro lado, entre as empresas de 10 ou máis traballadores/as, 

destacan as ubicadas en Pontevedra (60,8%). 

 

G.148. Empresas que dispoñían de ferramentas ERP segundo provincia.  

 

Fonte: INE (2021) 

No referente ás ferramentas CRM, rexístranse diferencias no ámbito provincial e tamaño das 

empresas, destacando as microempresas de Ourense (18,2%) fronte ás de Lugo (4,9%.). Nas empresas 

de 10 ou máis traballadores/as destaca o uso de ferramentas CRM das empresas ubicadas en 

Pontevedra (44%). 

G.149. Empresas con algunha aplicación de CRM para xestionar información de clientes 

segundo provincia 

 

Fonte: INE (2021) 
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IV.III.VI. Comercio electrónico 

En canto ás compras a través de comercio electrónico, obsérvase que nas microempresas destacan 

as da Coruña (24,7%) e nas empresas de 10 ou máis traballadores/as sobresae a provincia de 

Pontevedra (37,8%). 

 

G.150. Empresas que compraron a través de Internet no último ano  segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 

 

Ao analizar as vendas realizadas a través de internet polas empresas galegas obsérvanse diferenzas 

significativas por ámbito xeográfico e por tamaño. Nas empresas de 10 ou máis empregados/as cabe 

salientar que o 23,1% das empresas de Coruña venderon a través de Internet, e nas microempresas, 

destaca o 13% das ubicadas en Pontevedra. 

 

G.151. Empresas que venderon a través de Internet no último ano  segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 
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IV.IV. Tecnoloxías disruptivas 

IV.IV.I. O Internet das Cousas (IoT) 

O Internet das cousas está máis estendido nas empresas de 10 ou máis empregados/as que nas 

microempresas, aínda así obsérvanse diferenzas entre provincias. É a provincia de Pontevedra (12,7%) 

onde o uso desta tecnoloxía está máis implantado nas microempresas. Pola outra banda, o uso do 

IoT está implantado en maior medida entre as empresas de 10 ou máis traballadores/as con sede en 

Lugo (36,1%). 

 

G.152. Empresas que utilizaron dispositivos interconectados que poidan ser monitorizados ou 

controlados remotamente a través de Internet ( IoT)  segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 
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IV.IV.II. Intelixencia Artificial (IA) 

No relativo ao uso da intelixencia artificial (IA) destacan as empresas da provincia da Coruña por 

seren as que máis empregan esta tecnoloxía independentemente do seu tamaño. 

 

G.153. Empresas que empregan Intelixencia Artificial (IA) segundo provincia 

 

Fonte: INE (2021) 
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IV.IV.III. Big Data 

No referente ao uso de Big Data, as empresas de 10 ou máis traballadores/as ubicadas na provincia 

da Lugo e as microempresas de Pontevedra foron as que máis empregaron Big Data no último ano 

na comparativa provincial. 

 

G.154. Empresas que analizaron Big Data  segundo a provincia 

 
 Fonte: INE (2021) 
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IV.IV.IV. Cloud Computing 

Na compra de servizos relacionados con Cloud Computing cabe destacar especialmente as empresas 

afincadas na provincia de Ourense, onde o 16,1% das microempresas e o 34,1% das empresas de 10 

ou máis traballadores/as compran este tipo de servizos.  

 

G.155. Compra de servizos Cloud Computing  segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 
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IV.V. Ciberseguridade 

 

No último ano, a práctica totalidade das empresas de 10 ou máis asalariados/as empregaron algunha 

medida de seguridade TIC. Neste mesmo período, o 61,1% das microempresas galegas situadas en 

Pontevedra empregaron algún tipo de medidas de seguridade TIC fronte ao 47,2% e o 46,6% que 

rexistran as microempresas con sede en Lugo e Ourense respectivamente. 

 

G.156. Empresas con medidas de seguridade TIC  segundo a provincia 

 

Fonte: INE (2021) 
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Conclusións 
Caracterización do sector empresarial  

 No ano 2021, a cifra de empresas activas en Galicia foi de 194.657. As microempresas (de 0 a 

9 empregados/as) representan o 96,4% da totalidade.  

 

 A provincia que rexistra unha maior porcentaxe de empresas galegas é A Coruña (41,2%), 

seguida da de Pontevedra (35%).  

 

 A gran maioría de empresas sitúase no sector Servizos, onde se encadra o 79,8% das empresas 

galegas.  

 

 En canto á condición xurídica da empresa, o 58,6% teñen a consideración de “persoa física”. 

Contratación de Internet  

 A práctica totalidade das empresas de 10 ou máis traballadores/as teñen contratado Internet. 

Entre as microempresas galegas incrementouse a contratación da internet nun 2,7% 

acadando unha porcentaxe de 80,7%  

 

 As microempresas que dispoñen de velocidade de máis de 100 Mbps increméntase nun 12,7% 

e pasan neste último ano do 54,3% ao 61,2%. No caso das empresas de 10 e máis 

empregados/as con sede en Galicia, o incremento foi do 5,2%, pasando do 63,7% no ano 2020 

ao 67% no ano 2021. 

 

Dixitalización da organización empresarial  

 No ano 2021 segue a consolidarse a dispoñibilidade de páxina web entre as microempresas 

galegas (28,3%). A porcentaxe de empresas galegas de 10 ou máis asalariados/as que posúen 

páxina web é do 80,5%. 

 

 Respecto ao uso das redes sociais con fins empresariais, segue a súa liña ascendente. O 40,3% 

das microempresas galegas ten presenza nas redes sociais, cun crecemento do 22,5% no 

último ano e supera en 4 puntos a media estatal (36,3%). Con respecto ás grandes empresas, 

o crecemento foi máis moderado (1,2%), acadando o 67,8% e superando tamén a media estatal 

(66,6%) 

 

 O 84,6% das empresas de 10 ou máis traballadores posúe sinatura dixital, situándose por riba 

da media estatal (82%). Nas microempresas galegas o uso da sinatura dixital acada o 56%, 

preto da media estatal (58,3%) 

 

 As ferramentas ERP para compartir información entre as diferentes áreas de negocio da 

empresa son usadas por máis da metade das empresas de 10 ou máis empregados/as. O 

58,8%, dispón de ferramentas informáticas ERP, fronte ao 51,7% das empresas estatais. Entre 

as microempresas, esta ferramenta está menos estendida (13%) pero supera en máis de 3 

puntos porcentuais a media estatal (9,7%) 
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 A dispoñibilidade de ferramentas CRM para xestión de información de clientes dentro da 

empresa aumentou nesta edición entre as empresas de 10 e máis asalariados/as, chegando 

ata o 42,6%, superando o uso de CRM das empresas estatais, situado no 41,8%. Tamén no 

caso das microempresas, o uso desta ferramenta (12,4%) supera a media estatal (10,4%) 

 

 O 9,4% das microempresas galegas vende a través da Rede, cifra similar á media estatal 

(10,1%). No caso das empresas de 10 ou máis empregados/as con actividade en Galicia, a 

porcentaxe sitúase no 24,2%, cun crecemento do 10% respecto ao ano anterior. 

 

Talento Dixital e Teletraballo 

 Nas empresas galegas de 10 ou máis empregados/as, un 21,9% conta con perfís TIC, superando 

a media estatal (16,4%) en 5,5 puntos porcentuais. 

 

 Entre as empresas galegas de 10 ou más empregados/as que contan con perfís TIC, un 52,3%  

emprega mulleres especialistas TIC e, no caso das microempresas, a porcentaxe sitúase no 

41,7%, apreciándose no 2021 un incremento da contratación de mulleres especialistas TIC, 

tanto a nivel estatal como en Galicia. 

 

 Máis da metade (53,6%) das empresas de 10 ou máis traballadores/as emprega o teletraballo. 

Esta porcentaxe sitúase no 19,9% no caso das microempresas galegas. 

 

Tecnoloxías disruptivas 

 O 26,4% das empresas galegas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en 

Galicia emprega dispositivos interconectados que poden ser monitorizados ou controlados 

remotamente a través de Internet (o Internet das cousas). Nas microempresas o uso desta 

tecnoloxía (9,1%) supera á media estatal (8,1%). 

 

 No 2021, o 7,6% das microempresas galegas utilizan Intelixencia artificial, superando en 4 

puntos porcentuais a media estatal (3,5%). No caso das empresas de 10 ou máis 

empregados/as, a porcentaxe sitúase no 10,2%, superando tamén a media estatal (8,3%) 

 

 No 2021 increméntase lixeiramente a porcentaxe de empresas galegas que analizan Big data. 

O maior incremento rexístrase entre as empresas galegas de 10 ou máis asalariados/as, onde 

a análise de Big Data sitúase no 13,8%, 2,7 puntos máis que a media estatal. 

 

 No 2021 a compra de servizos de Cloud Computing aumentou nun 66,6% nas empresas de 0 a 

9 asalariados/as, acadando o 12,3% e superando a media estatal (10,2%). No caso das grandes 

empresas, unha de cada tres comprou este servizo e o seu crecemento foi do 8,5%. 

 

Ciberseguridade  

 Entre as microempresas galegas, o 54,4% utiliza algún tipo de sistema de seguridade e, nas 

empresas de 10 ou máis traballadores/as con sede ou actividade en Galicia, este indicador 

sitúase no 92,3%. 
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Gasto en TIC  

 Durante o ano 2020 o gasto total en materia TIC das empresas galegas aumentou en máis de 

88 millóns de euros respecto ao ano anterior, pasando duns 457 millóns a máis de 545 millóns 

de euros. A distribución dos gastos amosa unha distribución desigual entre as microempresas 

e as empresas de 10 e máis empregados/as. Así, as microempresas destinan o seu maior 

orzamento TIC ao gasto en bens tecnolóxicos, mentres o gasto principal das empresas de 10 

ou máis empregados/as é o gasto en servizos e consultas TIC. 
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ANEXO: DESCRICIÓN DE CNAES 2009 
 

1. Total Industria:  

1.1. Alimentación, bebidas, tabaco, textil, pezas de vestir, coiro e calzado, madeira e 

cortiza, papel, artes gráficas e reprodución de soportes gravados (CNAE 10-18)  

1.2 Coquería e refino de petróleo, produtos farmacéuticos, caucho e plásticos, produtos 

minerais non metálicos (CNAE 19-23)  

1.3 Metalurxia fabricación de produtos metálicos ( CNAE 24-25)  

1.4. Produtos informáticos, electrónicos e ópticos, material e equipo eléctrico, maquinaria 

e equipo, vehículos a motor, material de transporte, mobles e outras industrias 

manufactureiras, reparación de maquinaria e equipo (CNAE 26-33)  

1.5. Enerxía e auga (CNAE 35-39)  

2. Construción (CNAE 41-43)  

3. Total Servicios: (excluídas CNAE 56: servizos de comidas e bebidas, CNAE 75 e 

financeiras)  

3.1. Venda e reparación de vehículos de motor, comercio polo xunto e polo miúdo (CNAE 

45-47)  

3.2. Transporte e almacenamento (CNAE 49-53)  

3.3. Servizos de aloxamento (CNAE 55)  

3.4. Información e comunicacións (CNAE 58-63)  

3.5. Actividades inmobiliarias (CNAE 68)  

3.6. Actividades profesionais, científicas e técnicas (agás as veterinarias) (CNAE 69-74)  

3.7. Actividades administrativas e servizos auxiliares (incluídas axencias de viaxes) (CNAE 

77-82)  

4. Sector TIC (261-264, 268, 465, 582, 61, 6201, 6202, 6203, 6209, 631, 951)  

 

 

 

 



 

 

 

 


