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INTRODUCIÓN 

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

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

optimizar a recollida dos datos relativos á Sociedade da Información e a dixitalización nos fogares 

galegos. O acordo de colaboración permite evitar a duplicidade de enquisas, atendendo aos criterios 

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

Administración autonómica. 

 

No presente informe recóllense os resultados dos principais indicadores da Sociedade da Información 

nos fogares galegos, elaborados polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización 

de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Este 

organismo é o responsable de realizar o procesamento estatístico e a análise que se presenta neste 

Diagnóstico, que forma parte das iniciativas impulsadas pola Estratexia Galicia Dixital 2030 da Xunta 

de Galicia. 

 

Medición da evolución das TIC nos Fogares 

A información que se amosa neste diagnóstico procede dun módulo da Enquisa Estrutural de fogares. 

No ano 2020 a enquisa recolleu información de 8.028 fogares nos que residise cando menos unha 

persoa de 16 a 74 anos. Abrangue así un total de 16.682 persoas de 16 a 74 anos de idade. 

 

O diagnóstico constitúe unha síntese dos resultados da evolución da Sociedade da Información en 

Galicia; mídese a dixitalización a través da descrición do equipamento e usos das TIC nos fogares 

galegos nos que residen persoas de 16 a 74 anos de idade. En concreto, ofrécese información sobre 

a dispoñibilidade de ordenador e outros dispositivos electrónicos, Internet contratado e banda larga. 

Ademais, avalíase a utilización do ordenador e Internet por parte das persoas, a adquisición dalgún 

ben ou servizo a través de Internet e o uso da administración electrónica.  

 

A enquisa achega datos desagregados por subconxuntos de idade, sexo, áreas xeográficas, hábitat, 

número de membros do fogar, convivencia no fogar con nenos/as, ingresos do fogar, nivel de estudos 

e situación socio-laboral, obtendo unha perspectiva comparativa dos diferentes contornos 

socioeconómicos que coexisten en Galicia. 

 

 



 

 

  

O 76,4% dos fogares galegos posúen algún tipo 

de ordenador (ordenador de sobremesa, 

ordenador portátil, tablet ou PDA).  

 

O tipo de ordenador con maior presenza nos 

fogares galegos é o ordenador portátil, presente 

no 57,9% dos fogares. 

 

O 94,8% dos fogares galegos con nenos/as en 

idade escolar contan con dispositivos 

electrónicos. 

 III. EQUIPAMENTO 

TECNOLÓXICO 

NOS FOGARES 

GALEGOS 
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I. Equipamento tecnolóxico nos fogares 
galegos  

 

Este capítulo avalía o nivel de dixitalización da poboación galega, cunha revisión dos dispositivos 

electrónicos dispoñibles no fogar en que residen. Na análise do equipamento tecnolóxico inclúense os 

ordenadores (sobremesa e portátiles, tablets, PDA), smartphones e outros dispositivos domésticos 

con conexión a internet (smart TV e consola de xogos con capacidade de acceso a Internet).  

En 2020 seguiu incrementándose a presenza de ordenadores nos fogares galegos respecto ao ano 

anterior. Nesta edición, un 76,4% dos fogares galegos dispón dalgún tipo de ordenador (sobremesa, 

portátiles, tablets ou PDA), un 2,4% máis que no ano anterior. A nivel estatal, o incremento foi do 0,6% 

neste mesmo período. 

G.1. Fogares con ordenadores (inclúense ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets ou 

PDA) 

 

Base: Total de fogares onde reside unha persoa de 16 a 74 anos 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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G. 2. Evolución dos fogares con ordenadores e Comparativa coa Media Estatal e Europea 

 

  

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE(2017-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2017-2020) 

Nota: non se dispón de datos europeos para o ano 2018,  2019  

e 2020. A súa periodicidade non concorda cos datos para 

España e Galicia. 

 

Novamente, o ordenador portátil é o tipo de ordenador con máis presenza nos fogares galegos. No 

ano 2020, o 57,9% dos fogares dispón deste tipo de ordenador. Ocupa o segundo posto a PDA ou 

tablet, dispoñible nun 40,1% das vivendas en Galicia. Tal e como se ven observando nas pasadas 

edicións, este dispositivo supera xa ao ordenador de sobremesa, presente no 30,1% dos fogares.  

G. 3. Fogares con ordenadores. Desagregación por tipoloxía 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020)  

Incremento no período 2017 - 2020 

Galicia: 6,3% España: 3,8%  
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Tendo en conta a distribución por provincias, outro ano máis, nos fogares da Coruña detéctase un 

nivel de dixitalización máis elevado ca no resto. Nesta ocasión, o 80,3% dos fogares da provincia da 

Coruña ten algún tipo de ordenador (o que supón un incremento do 3,7%). En segundo lugar sitúanse 

os fogares de Pontevedra, cun 76,6%. A continuación situaríanse os fogares de Lugo, onde a 

presenza de ordenadores (sobremesa, portátiles ou PDAs e tablets) é dun 69,4% e, por último, os de 

Ourense, co 68,8%. 

G. 4. Fogares con ordenadores segundo a provincia de residencia 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Unha das principais variables que se relacionan de xeito significativo coa dispoñibilidade de 

ordenadores nos fogares é o tamaño do concello de residencia. No ano 2020 volvemos observar que 

as vivendas situadas nos concellos de máis de 20.000 habitantes son as que acadan porcentaxes 

superiores ás da media autonómica, mentres que nos concellos de menor poboación, a presenza de 

ordenadores sitúase nun 60,3%, pero cabe salientar que, precisamente, tamén son os que presentan 

un maior crecemento, rexistrando un aumento do 6,7% respecto ao ano 2019. 

G. 5. Fogares con ordenadores segundo o tipo de hábitat 

 

Fonte: OSIMGA+IGE (2020)  
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Nas áreas de Santiago (84,3%), A Coruña (84,3%), A Mariña (83,2%), Pontevedra (82,2%), Ferrol-

Eume-Ortegal (81,3%), A Barbanza-Noia (81%). e Vigo (78,1%) a dixitalización é máis intensa. 

Reafírmanse os datos anteriores, xa que nas zonas onde existen núcleos con maior poboación 

cóntase con maior presenza  de ordenadores. Aínda así, só unha zona (Ourense Sur) está por baixo 

do 60%, cando en 2019 eran 4 as zonas que se situaban por baixo dese valor. 

G. 6. Fogares con ordenadores segundo a Área 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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No mapa pódese apreciar que a maior presenza de ordenadores sitúase principalmente en áreas 

próximas a zonas urbanas como Santiago, Pontevedra, Vigo, Ferrol ou A Coruña. 

.  

M.1. Mapa de Fogares con ordenadores segundo a Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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A continuación, analízanse os valores para os sete concellos con maior poboación de Galicia, case 

todos eles superan a media autonómica (76,4%), sendo Santiago de Compostela (86,7%) e A Coruña 

(85,7%) os concellos que presentan unha maior porcentaxe de ordenadores (sobremesa, portátiles, 

tablets e PDAs) pero situándose todos eles nun rango moi estreito, por riba do 75%. 

G. 7.Fogares con ordenadores nos Concellos con maior poboación 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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O número de persoas que conviven no fogar tamén resulta ser un factor que incrementa a 

dispoñibilidade de ordenadores, acadando os seus máximos valores nos fogares de 4 membros e de 5 

ou máis, superando o 92% no primeiro caso e chegando ao 89,1% nos fogares de 5 ou máis 

membros. 

 

 G. 8.Fogares con ordenadores segundo o número de persoas no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Outra variable que tamén incide de xeito directo neste indicador é o volume de ingresos do fogar. Nos 

fogares onde as rendas son máis altas, disponse dalgún tipo de ordenador no 94,7% dos casos, 

mentres que nos de menor volume de ingresos descende ata o 45,7%. 

Cabe salientar que en 2020, os fogares que máis incrementaron no último ano a dispoñibilidade de 

ordenadores son os que teñen ingresos inferiores a 1.100 euros mensuais. Así, un 45,7% dos fogares 

con ingresos mensuais inferiores a 600 euros contan con algún tipo de ordenador fronte ao 39,1%do 

ano 2019, o que representa un incremento do 16,9% no último ano. No caso dos fogares con ingresos 

mensuais comprendidos entre os 600 e os 1.100 euros, o aumento da dispoñibilidade dalgún tipo de 

ordenador no último ano foi do 5,5% e sitúase no 51,8%.  
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G. 9.Fogares con ordenadores segundo volume total de ingresos no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

A presenza de menores en idade escolar repercute de xeito positivo tamén na dispoñibilidade de 

ordenadores no fogar. Destácase que o 94,8% das vivendas onde conviven menores de 3 a 16 anos 

posúen algún tipo de ordenador, fronte ao 70,8% onde non residen rapaces destas idades. 

 

G. 10.Fogares con ordenadores segundo a convivencia con nenos / as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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A continuación analízase a dispoñibilidade no fogar de equipamento tecnolóxico de entretemento: a 

Smart TV e a consola de xogos con capacidade de acceso a Internet 

O 40,5% dos fogares galegos contan cun televisor intelixente no ano 2020, duplicando practicamente 

a porcentaxe (21,1%) que se rexistraba no ano  2017. 

 

G. 11.Fogares con Smart TV 

 

Base: Total de fogares onde reside unha persoa de 16 a 74 anos 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

 

G. 12. Evolución dos fogares con SMART TV en Galicia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Ao igual que se observaba nos fogares con ordenadores, nos fogares da Coruña obsérvase unha 

maior presenza de televisores intelixentes no 2020: no 45,3% dos fogares da provincia da Coruña ten 

este tipo de equipamento nos seus fogares. En segundo lugar sitúanse os fogares da provincia de 

Pontevedra, cun 39%. 

 

G. 13. Fogares con SMART TV segundo a provincia de residencia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Como vimos observando, unha das principais variables que se relacionan coa dispoñibilidade de 

dispositivos electrónicos nos fogares é o tamaño do concello de residencia. No caso da 

dispoñibilidade de televisores intelixentes nos fogares observamos que a medida que o tamaño do 

concello é maior, increméntase a tenencia deste equipamento. Os concellos de máis de 20.000 

habitantes son os que acadan os maiores porcentaxes, superiores ás da media autonómica.  

 

G. 14. Fogares con SMART TV segundo o tipo de hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Nas áreas de Barbanza-Noia (59,5%), A Coruña (50,6%), Ferrol-Eume-Ortegal (49,5%), Pontevedra 

(49,1%), e Pontevedra Nororiental (43,8%) a presenza de televisores intelixentes é máis elevada. Tal 

e como se observaba coa dispoñibilidade de ordenadores nos fogares, as zonas onde existen núcleos 

con maior poboación contan con maior presenza  deste tipo de equipamento.  

 

G. 15. Fogares con SMART TV segundo a Área 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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No mapa pódese apreciar que a maior presenza de televisores intelixentes sitúase en áreas próximas 

a zonas urbanas como Santiago, Pontevedra, Ferrol ou A Coruña. 

M.2. Mapa de Fogares con SMART TV segundo a Área 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020)  
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Os valores para os sete concellos con maior poboación de Galicia,  amosan que case todos eles 

superan a media autonómica (40,5%), sendo Santiago de Compostela (54%) e A Coruña (53,4%) os 

concellos que presentan unha maior porcentaxe de televisores intelixentes nos fogares. 

 

G. 16.Fogares con SMART TV nos Concellos con maior poboación 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Outro factor que incrementa a dispoñibilidade deste equipamento nos fogares é o número de persoas 

que conviven no fogar. Neste caso a presenza de televisores intelixentes nos fogares acada os seus 

máximos valores nos fogares de 4 membros (54%) e de 5 ou máis membros (47,7%)  

 

 G. 17.Fogares con SMART TV segundo o número de persoas no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

O volume de ingresos do fogar tamén incide de xeito directo neste indicador. Nos fogares que 

dispoñen de rendas máis altas, un 59,7% conta con Smart TV, mentres que esta porcentaxe descende 

ao 19,2% nos fogares con menor volume de ingresos mensuais. 

 

G. 18.Fogares con SMART TV segundo volume total de ingresos no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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A convivencia nos fogares con nenos/as en idade escolar tamén repercute de xeito positivo na 

dispoñibilidade televisores intelixentes. Deste xeito destácase o 57,2% das vivendas onde conviven 

menores de 3 a 16 anos dispón dun Smart TV, fronte ao 35,4% onde non residen rapaces destas 

idades. 

 

G. 19.Fogares con SMART TV segundo a convivencia con nenos / as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Outro dispositivo electrónico do que dispoñen os fogares galegos é a consola de xogos con 

capacidade de acceso a Internet. Neste caso a presenza deste dispositivo é menor que os anteriores 

nos fogares xa que só o 19,9% indica que dispón deste equipamento.  

 

G. 20. Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet 

 

Base: Total de fogares onde reside unha persoa de 16 a 74 anos 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Dende 2017 obsérvase a mesma tendencia da presencia de consola de xogos nos fogares galegos, e, 

a priori, está fortemente determinado pola presenza de nenos e nenas nos fogares. 

 

G. 21. Evolución dos fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet en 

Galicia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Tendo en conta a distribución por provincias obsérvase unha presenza similar en todas elas deste 

dispositivo electrónico. Destaca a provincia da Coruña, onde o 22,3% dos fogares indican que posúen 

consola de xogos con capacidade de acceso a Internet. No polo oposto atopamos os fogares 

ourensáns, onde só o 15,9% dispón deste tipo de dispositivo. 

G. 22. Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo a provincia 

de residencia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Segundo o tamaño do concello de residencia, obsérvase que a medida que se incrementa a 

poboación, tamén aumenta a dispoñibilidade de consolas de xogos con capacidade de acceso a 

Internet. Desde xeito, as vivendas situadas nos concellos de máis de 20.000 habitantes son as que 

acadan porcentaxes superiores ás da media autonómica. Nos concellos de menos de 5.000 

habitantes encóntranse moi por baixo da media. 

 

G. 23. Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo o tipo de 

hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

En relación co tamaño do concello, nas áreas de Ferrol -Eume – Ortegal (28,6%), A Mariña (25,8%), A 

Coruña (24,6%), A Barbanza – Noia (24,2%), Ourense (22%), Vigo (20,1%) e Pontevedra (17,5%) a 

dispoñibilidade de consolas de xogos con capacidade de acceso a Internet é maior. 
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G. 24. Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo a Área 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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No mapa pódese apreciar que a maior presenza das consolas de xogos con capacidade de acceso a 

Internet sitúase en áreas próximas a zonas urbanas como Santiago, Pontevedra, Vigo; Ferrol ou A 

Coruña e en toda a costa norte (A Mariña).  

M.3. Mapa de Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet 

segundo a Área 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Tendo en conta os concellos con maior poboación, case todos eles superan a media autonómica 

(19,9%) sendo os concellos de A Coruña, Ferrol, e Santiago de Compostela os que dispoñen en maior 

medida nos seus fogares deste tipo de dispositivo electrónico de entretemento. 

 

G. 25.Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet nos Concellos con 

maior poboación 

 
 

 Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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O tamaño do fogar é un factor que incrementa a dispoñibilidade deste dispositivo de entretemento nos 

fogares. Nos fogares de 4 membros (37,5%) e de 5 ou máis (37,4%) é onde máis presenza teñen as 

videoconsolas, superando a media galega. 

 

 G. 26. Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo o número 

de persoas no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

O volume de ingresos no fogar  tamén inflúe directamente neste indicador: os fogares onde as rendas 

son máis altas dispoñen en maior medida de consola de xogos mentres que a menor volume de 

ingresos menos probabilidade de ter este dispositivo nos fogares. 

 

G. 27.Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo volume 

total de ingresos no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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A presenza de menores en idade escolar é a variable que mellor explica a dispoñibilidade das 

consolas de xogos nos fogares. O 41,5% das vivendas onde conviven menores de 3 a 16 anos dispón 

de videoconsolas, fronte ao 13,3% onde non residen rapaces destas idades. 

G. 28.Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo a 

convivencia con nenos / as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

.



 

 

 

 

 

  

O 90,3% dos fogares galegos contan 

con Internet contratado, o que supón 

un incremento do 2,5% respecto ao ano 

2019. 

 

No último ano incrementouse nun 14,3% 

os fogares que contan cunha 

velocidade de Internet contratada 

superior aos 100 Mbps, acadando así o 

27,2%. 

IV. FOGARES CON 

INTERNET 

CONTRATADO 
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II. Fogares con Internet contratado  

 

No ano 2020, o 90,3% dos fogares galegos contan con Internet contratado. Esta porcentaxe supón un 

incremento do 2,5% respecto ao último dato obtido no ano 2019. Como ocorría en anos anteriores, 

novamente o tipo de conexión é, na súa totalidade, de banda larga, xa que a velocidade de conexión a 

Internet contratada acada sempre velocidades iguais ou superiores a 1Mbps. 

 

G. 29.Fogares con Internet contratado 

 

Base: Total de fogares onde reside unha persoa de 16 a 74 anos 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

A evolución de fogares con Internet contratado en Galicia presenta un ascenso superior ao observado 

a nivel europeo, acadando un incremento do 7,4% no período 2017-2020 fronte ao 4,6% de aumento 

da media europea nese mesmo período. 
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G. 30.Fogares con internet contratado. Evolución Galicia 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2016-2020) 

G. 31.Fogares con internet contratado. Comparación Galicia, España e UE 

 

Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2016-2020) 
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En termos absolutos, 853.460 fogares galegos onde reside algunha persoa de 16 a 74 anos ten 

contratado Internet, o que representa un incremento de máis de 63.400 fogares nos últimos catro 

anos. 

C.1 . Fogares nos que reside unha persoa de 16 a 74 anos con Internet contratado. 

Evolución Galicia 2017-2020 (Valores Absolutos) 

Fogares con Internet 

2017 2018 2019 2020 

Incremento no 
período 2017-

2020 

790.046  803.438  827.252  853.460  63.414 

  
Fonte: OSIMGA + IGE (2017-2020) 

 

As provincias de Pontevedra e A Coruña contan cun nivel de dixitalización superior ao resto, ao 

presentar as maiores porcentaxes de fogares con conexión a Internet, mentres que os fogares das 

provincias de Lugo e Ourense sitúanse por baixo da media galega. 

G. 32.Fogares con Internet contratado segundo a provincia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Como vimos observando, os fogares situados nos hábitats máis poboados acadan porcentaxes 

superiores de dixitalización. Así, a conexión de Internet sitúase por riba do 90% nos concellos de máis 

de 20.000 habitantes.  

Non obstante, cabe salientar que a contratación de Internet nos concellos de menos de 10.000 

habitantes aumentou máis dun 6% no último ano e sitúase no 84% nos caso dos concellos de menos 

de 5.000 habitantes e no 88,4% nos concellos de 5.001 a 10.000 habitantes. 

 

 

 



Diagnóstico 2020. A Sociedade da Información nos fogares galegos 

 

33 

 

G. 33.Fogares con Internet contratado segundo o tipo de hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

En valores absolutos, o crecemento dos fogares con Internet contratado é máis significativo nos 

concellos de menos de 10.000 habitantes. Así, nos concellos con menos de 5.000 habitantes, o 

incremento rexistrado no período 2017-2020 foi do 14% e nos concellos que teñen entre 5.001 e 

10.000 habitantes, o incremento na contratación de Internet supera o 18% 

Tamén cabe salientar que nos últimos catro anos a contratación de Internet aumentou un 10,1% nos 

concellos de 20.000 a 50.000 habitantes. 

C.2  Fogares nos que residen persoas de 16 a 74 anos con Internet contratado 

segundo tipo de hábitat. Evolución Galicia 2017-2020 (Valores Absolutos) 

Fogares con Internet segundo tipo de hábitat 
Valores Absolutos 

  2017 2020 

Incremento no 
período 2017-

2020 

Ata 5.000 hab. 98.523  112.361  14,0% 

De 5.001 a 10.000 hab. 93.885  110.875  18,1% 

De 10.000 e 20.000 hab. 148.363  141.557  -4,6% 

De 20.000 e 50.000 hab. 132.760  146.126  10,1% 

Máis de 50.000 hab. 316.515  342.540  8,2% 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Na liña dos datos anteriores, nas áreas circundantes ás grandes cidades da provincia da Coruña e 

Pontevedra é onde maior porcentaxe de fogares teñen Internet contratado. Neste sentido, obsérvase 

que o 93% dos fogares na área da Coruña, o 92,8% na área de Pontevedra, o 92,3% da área de Vigo 

e o 92,2% dos fogares da área de Santiago teñen internet contratado nos seus fogares. 

 

 G. 34. Fogares con Internet contratado segundo a Área 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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M.4. Mapa de  Fogares con Internet contratado segundo a Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Na análise do volume de fogares con Internet contratado nos sete concellos de maior poboación, 

destaca o feito de que todos os concellos superan o 90% de fogares conectados, e xa supera o 95% 

na Coruña. 

 

G. 35.Fogares con Internet contratado nos 7 concellos de maior poboación 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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O número de persoas que residen no fogar repercute en xeral na dixitalización e, en particular na 

contratación da internet. En Galicia, os fogares con máis de 4 ou máis de 5 membros son os que 

presentan a maior porcentaxe de contratación, co 98,7% e 98,1% respectivamente-. Na outra banda, 

os fogares unipersoais son que rexistran a menor porcentaxe de contratación de Internet (77,1%) pero 

tamén son os que presentan un maior incremento, un 6,3% con respecto ao ano 2019. 

G. 36.Fogares con Internet contratado segundo o número de persoas no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Outro factor que crece co aumento da contratación de Internet é a renda familiar. O fogares con 

ingresos máis altos son máis dixitais, tal e como amosa o gráfico 37. O 99,3% de fogares que se 

sitúan no tramo máis alto de ingresos (máis de 3.500 euros) teñen contratado Internet. 

 

G. 37.Fogares con Internet contratado segundo o volume total de ingresos no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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A convivencia con nenos/as en idade escolar (dos 3 aos 16 anos) tamén reflicte un dato positivo na 

dixitalización. Nestes fogares, a porcentaxe de contratación de Internet acada o 99,6%, 9,3 puntos 

porcentuais por riba da media galega. 

G. 38.Fogares con Internet contratado segundo a convivencia con nenos / as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

En canto á velocidade de conexión a Internet, todos os fogares galegos contan con banda larga (máis 

de 1 Mbp). O 41,6% dos fogares con conexión a internet, contan cunha velocidade de conexión de 1 a 

30 Mbps, seguida do 31,2% dos fogares con conexión de 30 a 100 Mbps, e finalmente o 27,2% dos 

fogares contan cunha velocidade de conexión a Internet superior aos 100 Mbps. No último ano a 

porcentaxe de fogares con velocidades de conexión a Internet contratada superior aos 100Mbps 

incrementouse un 14,3% respecto ao ano anterior. 

G. 39.Velocidade de conexión nos fogares 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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O 58,4% dos fogares galegos con conexión a internet contan cunha velocidade de Internet contratada 

superior aos 30 Mbps, o que supón un incremento do 82,5% respecto ao ano 2017, amosando a 

rápida evolución de velocidade de conexión nos fogares galegos. 

 

G. 40. Velocidade de conexión superior a os 30 Mbps nos fogares 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

G. 41.Evolución da velocidade de conexión superior a 30 Mbps 2017-2020 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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A porcentaxe de fogares con velocidade de conexión a Internet contratada superior a 100 Mbps 

triplicouse no período 2017 a 2020, situándose no 27,2% fronte ao 9,9% que rexistraba no ano 2017. 

  

G. 42.Evolución da velocidade de conexión superior a 100 Mbps 2017-2020 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 
Máis de 232.500 fogares galegos contan con velocidades de conexión a Internet contratada 

superiores aos 100 Mbps fronte aos 78.500 do ano 2017. Así, nos catro últimos anos, o número de 

fogares con este tipo de velocidade de conexión a Internet aumento en máis de 154.000 fogares. 

 

C.3 . Fogares nos que residen persoas de 16 a 74 anos con velocidade de Internet 

contratada de 100 Mbps ou superior. Evolución Galicia 2017-2020 (Valores 

Absolutos) 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

  

2017 2020

Incremento no 

periódo 2017-2020

78.518 232.537 196,0%

Fogares con velocidade de Internet contratada de 100 

Mpbs ou superior. Evolución 2017 -2020 

Valores Absolutos
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Os principais motivos que alegan os fogares galegos para non dispoñer de Internet son a percepción 

da falta de necesidade (54,9% dos fogares sen conexión) e a falta de coñecementos para usalo, 

citada por un 50,5% dos casos. 

G. 43.Motivos polos que non dispoñen de Internet contratado 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Na análise por provincias destaca o feito de que na de Ourense é onde resulta máis frecuente que os 

usuarios non contraten acceso a Internet na súa vivenda porque consideran que non o necesitan, 

cunha porcentaxe superior ao 70%. 
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C.4 . Motivos polos que non dispoñen de Internet contratado segundo a provincia 

 
Base: Fogares sen conexión a Internet 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Cando o nivel de ingresos no fogar é menor, a porcentaxe de fogares que indican que os principais 

obstáculos para contratar Internet son os custos, tanto de conexión como de equipamento, elévase 

por riba do 26%,, duplicando a media autonómica que se sitúa no 12%. 

 

C.5 . Motivos polos que non dispoñen de Internet contratado segundo a provincia 

 
Base: Fogares sen conexión a Internet 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Motivacións A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total (%)

Non a necesitan 49,5% 45,0% 70,5% 59,4% 54,9%

Non a queren 31,8% 44,0% 61,3% 57,7% 46,0%

Non lles resulta útil 36,1% 32,7% 47,0% 48,4% 41,1%

Non a coñecen 17,1% 27,5% 29,6% 45,8% 29,7%

Teñen poucos coñecementos para usala 44,9% 38,0% 61,8% 58,2% 50,5%

Custos altos dos equipos 11,5% 8,6% 7,1% 16,1% 12,0%

Tarifas de conexión demasiado elevadas 12,8% 10,9% 8,5% 15,6% 12,8%

Relativa á seguridade ou a privacidade 0,0% 1,9% 0,7% 3,6% 1,6%

Téñena noutro lugar (traballo, centro de estudos...) 5,0% 4,8% 0,0% 2,8% 3,6%

Non é posible contratala no lugar onde está a súa vivenda 0,0% 1,3% 0,0% 2,3% 0,9%

Provincia (%)

Motivacións

Menos de 

601 €

Entre 601 € 

e 1.100 € 

Entre 1.101 

€ e 1.800 €

Entre 1.800 

€ e 2.700 €

Entre 2.701 

€ e 3.500 €

 Máis de 

3.500 € Total (%)

Non a necesitan 49,4% 49,3% 54,4% 64,1% 70,7% 46,4% 54,9%

Non a queren 36,6% 44,1% 43,4% 61,1% 45,1% 27,7% 46,0%

Non lles resulta útil 34,1% 38,3% 39,4% 53,6% 34,1% 44,4% 41,1%

Non a coñecen 19,9% 30,9% 32,1% 34,5% 17,7% 13,6% 29,7%

Teñen poucos coñecementos para usala 43,9% 53,2% 52,8% 48,9% 46,1% 52,6% 50,5%

Custos altos dos equipos 26,0% 14,3% 7,6% 7,8% 7,1% 7,0% 12,0%

Tarifas  de conexión demasiado elevadas 29,5% 13,8% 8,3% 8,3% 8,1% 11,5% 12,8%

Relativa á seguridade ou a privacidade 1,2% 1,2% 2,4% 1,3% 0,0% 0,0% 1,6%

Téñena noutro lugar (traballo, centro de estudos...) 1,4% 4,2% 2,5% 2,2% 17,3% 22,0% 3,6%

Non é posible contratala no lugar onde está a súa vivenda 0,0% 1,0% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,9%

Volume total de ingresos no fogar (%)



 

 

 

 

 

 

  

O 91,3% dos galegos/as utilizaron algún tipo 

de dispositivo electrónico nos últimos tres 

meses  

III. PERSOAS QUE UTILIZARON OS 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

NOS ÚLTIMOS TRES MESES 
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III. Persoas que utilizaron os dispositivos 
electrónicos nos últimos tres meses 

Este capítulo aborda os usos e hábitos dixitais da poboación galega no seu ámbito persoal. En 

primeiro lugar, analízase o uso de dispositivos electrónicos nos tres últimos meses (ordenadores 

smartphone, e outros dispositivos móbiles – tablets ou PDA). 

Nove de cada dez galegos/as (91,3%) utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses, un 

4,1% máis que no ano 2019 

G. 44.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos tres últimos meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: Total de persoas 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

G. 45.Evolución  do uso de dispositivos electrónicos nos tres últimos meses en Galicia.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020)  

                                                

 
1 No ano 2017 produciuse un cambio metodolóxico neste indicador, incluíndo tamén o uso de Smartphone. 
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O uso de dispositivos electrónicos non rexistra diferenzas significativas con respecto ao sexo pero a 

idade xoga un papel importante na dixitalización e o uso de dispositivos electrónicos. Así, a fenda 

entre os usuarios/as máis novos e os/as de maior idade respecto ao uso de dispositivos electrónicos é 

significativa, acadando o 99,3% de utilización entre a poboación galega de 16 a 24 anos fronte ao 

65% no tramo de idade de 65 a 74 anos. Neste grupo de idade produciuse o incremento máis 

significativo no uso de dispositivos electrónicos con respecto ao ano 2019, cun 22,6%, seguido do 

tramo de 55 as 64 anos, que crece un 7,8%. 

 

 G. 46.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o sexo 

 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

G. 47.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a idade 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Ademais da idade, o nivel formativo incide directamente no nivel de dixitalización da poboación 

galega, de modo que a porcentaxe de usuarios de dispositivos electrónicos sitúase sempre por riba do 

89% entre as persoas con educación secundaria ou superior. 

G. 48.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o nivel 

de estudos 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Estudantes e ocupados/as constitúen os estratos da poboación que máis utilizan o ordenador e os 

dispositivos móbiles, mentres que a porcentaxe entre xubilados/as sitúase nun 68,1%. Cabe salientar 

o incremento significativo do nivel de dixitalización de varios colectivos: o uso de ordenadores e 

dispositivos móbiles incrementouse máis dun 20% entre os xubilados/as e as persoas con algún tipo 

de discapacidade e un 7,1% entre as persoas dedicadas ás tarefas do fogar. 

 G. 49. Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a 

situación socio-laboral 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Novamente son as provincias da Coruña e Pontevedra as que se sitúan por riba da media galega no 

uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses pero neste caso as diferenzas co resto son 

mínimas. 

 

 G. 50.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a 

provincia 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Tendo en conta o tamaño de hábitat, o uso de dispositivos electrónicos, acada a súa maior porcentaxe 

nos concellos de máis de 10.000 habitantes, con valores iguais ou superiores ao 90%. 

No ano 2020, o uso de dispositivos electrónicos nos municipios de menos de 20.000 habitantes 

incrementouse significativamente respecto ao ano anterior, especialmente nos concellos pequenos de 

ata 5.000 habitantes onde se pasou do 76,6% no 2019 ao 85,7% no ano 2020, o que supón un 

incremento do 11,9% no último ano. 

 

 G. 51.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o tipo 

de hábitat 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020)  
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As áreas de Ourense (94,5%), A Coruña (94,4%), Pontevedra (94,4%), O Morrazo (93,5%), Ourense 

Central (92.6%), Santiago (92,6%), e Vigo (92,6%) son as que contan con maior proporción de 

usuarios de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses.  

Porén, o nivel de dixitalización é cada ano máis homoxéneo e xa só en 3 áreas, as máis rurais, non 

superan o 85% de persoas que utilizaron dispositivos electrónicos no último ano. O ano pasado eran 

9, e 4 delas estaban por debaixo do 80% (este ano ningunha). 

 

 G. 52.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a Área 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

  



Diagnóstico 2020. A Sociedade da Información nos fogares galegos 

 

49 

 

 

M.5. Mapa de persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses 

segundo a Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Entre os 7 concellos con maior poboación de Galicia, A Coruña é o que conta cun maior uso de 

dispositivos electrónicos, cun 95,4%, seguida de Vigo co 95,1%.  

 

G. 53.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses nos 7 concellos 

con maior poboación 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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As persoas que conviven en fogares de catro membros son os que contan cun maior uso de 

dispositivos electrónicos nos últimos tres meses, cun 96,2%. Os que máis crecen respecto ao ano 

2019 son  as persoas que residen en fogares unipersoais (+7,7%) e de dous membros (+6,9%). 

 

G. 54.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o 

número de persoas no fogar 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

O nivel de ingresos no fogar relaciónase co uso de dispositivos electrónicos. Cabe subliñar que existe 

unha maior dixitalización en fogares con ingresos superiores, sendo as persoas que conviven nos 

fogares cun maior nivel de ingresos os que rexistran un maior nivel de uso de dispositivos nos últimos 

tres meses (96,5%). 

 

 G. 55.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o 

volume total de ingresos no fogar 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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A presenza de nenos en idade escolar obrigatoria no fogar tamén incide claramente no uso de 

dispositivos electrónicos por parte dos residentes, superando en 8,3 puntos porcentuais á media que 

se rexistra nos fogares onde non conviven con nenos/as. 

 

 G. 56.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a 

convivencia con nenos / as 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

A continuación analízanse os tipos de dispositivos electrónicos empregados pola cidadanía galega. O 

dispositivo máis estendido entre os galegos/as é o teléfono móbil con capacidade de acceso a Internet 

(smartphone): o 90,8% da poboación galega emprega un smartphone e un 86,6% utilízao para 

conectarse a Internet. 

 

G. 57. Persoas que utilizaron o teléfono móbil con capacidade de acceso a Internet 

(smartphone) nos últimos tres meses  

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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En segundo lugar analízase o uso do ordenador (de sobremesa ou portátil), O 64% dos galegos/as 

empregan o ordenador, o que constata que o seu uso está menos estendido que o smartphone. 

 

G. 58. Persoas que utilizaron ordenador (de sobremesa ou portátil) nos últimos tres meses  

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

En terceiro lugar, sitúase o uso doutros dispositivos móbiles (tablet, PDA ou netbooks). O 35,9% dos 

galegos/as empregan este tipo de dispositivos, sendo o seu uso maioritario para conectarse a Internet. 

 

G. 59. Persoas que utilizaron outros dispositivos móbiles (tablet, PDA ou netbooks) nos 

últimos tres meses  

  
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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A continuación, analízase o uso do smartphone, ordenadores e tablets segundo as distintas variables 

socioeconómicas. 

Desde a perspectiva de xénero, o uso de dispositivos electrónicos móbiles non rexistra disparidades 

significativas, sendo máis as mulleres as que utilizan o Smartphone (91%) e as Tablets (36,4%), 

mentres que os homes utilizan máis os ordenadores (65,3%). 

As diferenzas significativas obsérvanse ao ter en conta a idade, variable que inflúe directamente na  

evolución deste indicador. A fenda entre os usuarios/as máis novos e os/as de maior idade é notable 

no uso do smartphone, os ordenadores e as tablets.  

No caso do smartphone obsérvase un nivel de uso superior ao 99,1% nas persoas de 16 a 34 anos, 

mentres que, entre as persoas maiores de 65, o uso é do 64,3%. A mesma tendencia obsérvase no 

uso do ordenador (portátil ou sobremesa) e no uso das tablets, PDA o netbooks, onde por exemplo o 

52,6% dos mozos galegos/as utilizan este dispositivo fronte ao 13,3% dos galegos/as que teñen 

idades comprendidas entre os 65 e 74 anos. 

 

C.6 . Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o 

sexo 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

C.7 . Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos nos últimos tres meses segundo 

idade 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

  

Smartphone

Ordenador de 

sobremesa ou 

portátil

Tablets, PDA e 

netbooks

Home 90,6% 65,3% 35,6%

Muller 91,0% 62,7% 36,4%

TOTAL 90,8% 64,0% 35,9%

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo 

o sexo (%)

Smartphone

Ordenador de 

sobremesa ou 

portátil

Tablets, PDA e 

netbooks

De 16 a 24 anos 99,1% 91,7% 52,6%

De 25 a 34 anos 99,1% 80,4% 45,6%

De 35 a 44 anos 98,7% 77,4% 46,8%

De 45 a 54 anos 96,3% 67,8% 38,3%

De 55 a 64 anos 88,8% 51,5% 26,1%

De 65 a 74 anos 64,3% 26,9% 13,3%

TOTAL 90,8% 64,0% 35,9%

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a idade 

(%)
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A provincias da Coruña sitúase por riba da media galega no nivel de uso de todos os tipos de 

dispositivos electrónicos. No extremo oposto, sitúase a provincia da Lugo. 

 

C.8 .  Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos segundo a provincia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

O tamaño de hábitat é outra variable que inflúe directamente neste indicador. Os concellos de máis de 

20.000 habitantes sitúanse por riba da media autonómica no uso de todos os dispositivos electrónicos. 

Os concellos de menos de 5.000 habitantes rexistran as porcentaxes máis baixas no uso desde tipo 

de equipamento tecnolóxico. 

 

C.9 .  Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos segundo o tipo de hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

  

Smartphone

Ordenador de 

sobremesa ou 

portátil

Tablets, PDA e 

netbooks

A Coruña 91,4% 67,3% 41,6%

Lugo 88,7% 57,9% 30,1%

Ourense 90,1% 58,7% 34,8%

Pontevedra 90,9% 63,7% 31,7%

TOTAL 90,8% 64,0% 35,9%

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo 

Provincia (%)

Smartphone

Ordenador de 

sobremesa ou 

portátil

Tablets, PDA e 

netbooks

Ata 5.000 hab. 85,2% 48,9% 25,9%

De 5.001 a10.000 hab. 87,6% 56,4% 31,7%

De 10.001 a 20.000 hab. 89,5% 58,0% 28,3%

De 20.001 a 50.000 hab. 91,8% 68,4% 36,5%

Máis de 50.000 hab. 94,1% 73,1% 44,7%

TOTAL 90,8% 64,0% 35,9%

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo Tamaño de Hábitat 

(%)
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Novamente, as persoas que conviven en fogares de catro membros e, en xeral, os de maior tamaño 

son os que contan cun maior uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses. 

 

C.10 .  Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos segundo o número de persoas 

no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

O nivel de ingresos no fogar é outra variable que afecta directamente ao uso deste equipamento 

tecnolóxico. As persoas que conviven en fogares cun maior nivel de ingresos rexistran un maior uso 

tanto do smartphone, como das tablets e os ordenadores. 

 

C.11 Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos segundo o volumen total de 

ingresos no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

  

Smartphone

Ordenador de 

sobremesa ou 

portátil

Tablets, PDA e 

netbooks

Fogares de 1 membro 82,8% 47,9% 24,4%

Fogares de 2 membros 86,4% 56,8% 29,6%

Fogares de 3 membros 92,9% 66,8% 36,6%

Fogares de 4 membros 95,7% 75,8% 47,0%

Fogares de 5 ou máis membros 91,6% 61,3% 35,4%

Total 90,8% 64,0% 35,9%

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo nº de persas no 

fogar (%)

Smartphone

Ordenador de 

sobremesa ou 

portátil

Tablets, PDA e 

netbooks

Menos de 601 € 76,4% 36,3% 15,7%

Entre 601 € e 1.100 € 81,6% 42,3% 15,0%

Entre 1.101 € e 1.800 € 86,7% 51,4% 25,2%

Entre 1.800 € e 2.700 € 91,1% 65,1% 35,4%

Entre 2.701 € e 3.500 € 94,1% 69,9% 39,2%

 Máis de 3.500 € 96,2% 79,4% 53,0%

Total 90,8% 64,0% 35,9%

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo volume total de 

ingresos no fogar (%)
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A presenza de nenos en idade escolar obrigatoria no fogar tamén incide claramente no uso de 

dispositivos electrónicos, superando significativamente á media que se rexistra nos fogares onde non 

conviven con nenos/as. 

 

C.12 Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos segundo a convivencia con 

nenos/as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

 

Smartphone

Ordenador de 

sobremesa ou 

portátil

Tablets, PDA e 

netbooks

Con nenos /as en idade 

escolar obrigatoria
97,0% 75,8% 49,3%

Sen nenos / as en idade 

escolar obrigatoria
88,6% 59,8% 31,3%

TOTAL 90,8% 64,0% 35,9%

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo 

Convivencia con nenos /as estudantes (%)



 

 

  

Os usuarios de Internet nos últimos tres meses en Galicia 

incrementáronse nun 2,5% respecto ao ano anterior, acadando o 

87,7%. 

Incremento significativo do nivel de dixitalización no tramo de 

idade de 65 a 74 anos: preto do 53% xa son usuarios de Internet, o 

que representa un incremento do 13% no último ano 

IV. PERSOAS QUE UTILIZARON 

INTERNET NOS ÚLTIMOS 

TRES MESES 
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IV. Persoas que utilizaron Internet nos últimos 
tres meses 

 

O proceso de dixitalización da poboación galega consolídase e amplíase no contexto da pandemia 

provocada pola COVID-19, impulsada por novos comportamentos e hábitos da cidadanía. As 

videochamadas, a procura de información sobre as circunstancias sanitarias, compras on line ou o 

ocio a través de Internet impulsan os indicadores de dixitalización, e fano máis intensamente entre os 

colectivos que, tradicionalmente, presentaban unha menor inclusión dixital (persoas maiores ou 

residentes no rural). 

O uso de internet por motivos particulares é un dos indicadores máis relevantes do nivel de 

dixitalización. Un ano máis, existe un crecemento continuo do número de internautas galegos/as, 

acadando xa experimentando así un incremento dun 2,5% respecto ao ano anterior. 

 

G. 60.Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses 

 

Base: Total de persoas 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

A evolución de persoas con  uso de Internet nos tres últimos meses en Galicia no período 2017-2020, 

é superior ao crecemento estatal e europeo. Así, Galicia incrementou os usuarios activos de internet 

nun 11,9% dende o ano 2017, fronte ao 10,2% do conxunto de España e o 7,3% da Unión Europea. 
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G. 61.Evolución do uso de internet nos tres últimos meses e Comparativa coa Media Estatal e 

Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2017-2020) 

 

 

Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2017-2020) 

  

 
Incremento no período 2017 - 2020 

Galicia: 11,9%. España: 10,2%. UE: 7,3% 
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En termos absolutos, máis de 1.737.900 galegos/as de 16 a 74 anos utilizaron Internet nos últimos 

tres meses, o que representa un incremento de 169.015 internautas nos últimos catro anos. 

 

C.13 . Persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet nos últimos tres meses. 

Evolución Galicia 2017-2020 (Valores Absolutos) 

Persoas que utilizaron Internet nos últimos 3 meses 

2017 2018 2019 2020 

Incremento 
no período 
2017-2020 

1.568.904  1.580.282  1.695.166  1.737.910  169.015  

  

 

Fonte: OSIMGA -IGE (2017-2020) 

A idade continúa a ser unha variable que afecta de xeito directo ao nivel de dixitalización. A menor 

idade, maior uso da Rede, acadando niveis de uso do 99,3% entre os/as galegos/as máis novos/as. 

Galicia converxe coa media estatal pero, a partir dos 44 anos, os niveis de uso da poboación galega 

son menores, aínda que a fenda redúcese ano a ano. Cabe salientar o incremento no nivel de 

dixitalización no tramo de idade de 65 a 74 anos: o 53% xa son usuarios de Internet, o que representa 

un incremento do 13% no último ano. 

 G. 62.Evolución do uso de internet por idades e Comparativa coa Media Estatal e Europea. 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

  



Diagnóstico 2020. A Sociedade da Información nos fogares galegos 

 

62 

 

O incremento na dixitalización das persoas maiores de 55 anos en Galicia percíbese tamén no 

incremento de internautas nese tramo de idade dende 2017. A porcentaxe de galegos/as de entre 55 

e 64 anos que utilizan Internet aumentou un 37,3% nos últimos catro anos (86,899) , e a porcentaxe 

de galegos/as que teñen entre 65 a 74 anos incrementouse nun 66,4%, pasando de ser 101.905 

persoas no 2017 a 169.561 no ano 2020. Así, nos últimos catro anos, o número de internautas 

galegos de 55 a 74 anos incrementouse en máis de 154.000 persoas. 

C.14 Persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo 

idade. Evolución Galicia 2017-2020 (Valores Absolutos) 

Valores Absolutos 

  2017 2020 

Incremento no 
período 2017-

2020 

De 16 a 24 anos 195.345  198.718  1,7% 

De 25 a 34 anos 275.890  254.016  -7,9% 

De 35 a 44 anos 408.201  388.774  -4,8% 

De 45 a 54 anos 354.426  406.806  14,8% 

De 55 a 64 anos 233.136  320.035  37,3% 

De 65 a 74 anos 101.905  169.561  66,4% 

Fonte: OSIMGA -IGE (2017-2020) 

 

A fenda de xénero, que xa viña sendo mínima, desaparece completamente. Nesta edición obsérvase 

un crecemento importante do uso de Internet entre as mulleres galegas: un 2,9% no último ano e 

considerando o período 2017-2020 o aumento foi do 12,4%. 

G. 63.Persoas que utilizaron Internet nos últimos meses segundo o sexo 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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G. 64.Evolución do uso de internet por sexo e Comparativa coa Media Estatal e Europea 

 
 

 

 
Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2017-2020) 

 

 

Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2016-2019) 
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Detéctase unha maior porcentaxe de utilización de Internet co aumento do nivel formativo, que a partir 

da educación post-Secundaria ou ensinanzas superiores sitúase por enriba do 97%. 

 

 G. 65. Persoas que utilizaron Internet nos últimos meses segundo o nivel de estudos 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

A análise en base á situación socio laboral indícanos que os colectivos con maior nivel de 

dixitalización son os estudantes e ocupados/as. En ambos os dous grupos existe un uso case 

universal de internet, que xa se acadara na edición anterior. Os colectivos que máis aumentan o seu 

nivel de dixitalización son as persoas con algún tipo de discapacidade (+17,8%), as persoas xubiladas 

(+11,4%) e as que realizan tarefas do fogar (+7,5%). 

 

G. 66.Persoas que utilizaron Internet nos últimos meses segundo a situación socio-laboral 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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A Coruña e Pontevedra son as provincias que presentan un maior nivel de uso de Internet nos últimos 

tres meses. Non obstante, cabe salientar que as provincias que presentan un maior ritmo de 

crecemento son  Ourense e Lugo, que en 2019 non chegaban ao 82% de internautas e agora superan 

o 87% e o 84% respectivamente, o que redunda nunha redución da fenda dixital e nunha maior 

cohesión territorial. 

 

G. 67.Persoas que utilizaron Internet nos últimos meses segundo a provincia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

En termos absolutos, as provincias que máis creceron no número de internautas no período 2017-

2020 foron Ourense e Lugo, o que corrobora a redución da fenda dixital territorial entre os internautas 

galegos/as. 

C.15 Persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo a 

provincia. Evolución Galicia 2017-2020 (Valores Absolutos) 

Valores Absolutos 

  2017 2020 

Incremento no 
período 2017-

2020 

A Coruña 667.166  737.633  10,6% 

Lugo 177.699  198.734  11,8% 

Ourense 162.285  187.390  15,5% 

Pontevedra 561.753  614.152  9,3% 

Fonte: OSIMGA -IGE (2017-2020) 

 

O uso de Internet continúa a incrementarse en todos os tipos de hábitat en Galicia. Nos concellos de 

máis de 50.000 habitantes, supera amplamente a media galega (87,7%) e acada unha porcentaxe do 

92,1%. Cabe salientar, especialmente, o incremento do 8,7% no uso de Internet experimentado polos 

concellos de ata 5.000 habitantes no último ano, amosando síntomas de converxencia cos hábitats 

urbanos. 
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G. 68.Persoas que utilizaron Internet nos últimos meses segundo o tipo de hábitat 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

 

Destácase tamén o crecemento dos internautas nos concellos de 20.000 a 50.000 habitantes que no 

período 2017-2020 pasaron de ser 263.828 a 311.290, o que supón un crecemento do 18%, máis de 6 

puntos por riba media autonómica no mesmo período. 

Cabe salientar o crecemento no uso de Internet nos concellos de menos de 10.000 habitantes no 

período 2017-2020, rexistrándose máis de 67.600 internautas novos nestes concellos. Así, o número 

de usuarios/as de Internet nos concellos de ata 5.000 habitantes aumentou un 18,1% e nos concellos 

de entre 5.001 e 10.000 o incremento foi do 17,4%.  

 

C.16 Persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo a 

tipo de hábitat. Evolución Galicia 2017-2020 (Valores Absolutos) 

Valores Absolutos 

  2017 2020 

Incremento no 
período 2017-

2020 

Ata 5.000 hab. 188.547  222.711  18,1% 

De 5.001 a 10.000 hab. 191.697  225.134  17,4% 

De 10.000 e 20.000 hab. 296.882  292.367  -1,5% 

De 20.000 e 50.000 hab. 263.828  311.290  18,0% 

Máis de 50.000 hab. 627.950  686.409  9,3% 

 

Fonte: OSIMGA -IGE (2017-2020) 
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As zonas xeográficas que presentan maior porcentaxe de usuarios de Internet en 2020 son as áreas 

metropolitanas da Coruña (92,8%), Ourense (91,3%), Santiago (90,1%) e Vigo (89,7%). No extremo 

contrario, sitúanse de Lugo Oriental, cunha porcentaxe do 76,1%, sendo a única por debaixo do 80% 

(en 2019 eran 6 as áreas que non chegaban ao 80%). 

 

G. 69.Persoas que utilizaron Internet nos últimos meses segundo a Área 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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M.6. Mapa de Persoas que utilizaron Internet nos últimos meses segundo a Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Todos os grandes concellos de Galicia superan a media autonómica de internautas (87,7%), a 

excepción de Ferrol, que se queda a unha décima. Todos os demais superan o 90% e o Concello da 

Coruña, co 94%, é o que rexistra a maior porcentaxe de usuarios de Internet nos últimos tres meses. 

 

 G. 70.Persoas que utilizaron Internet nos últimos meses nos 7 concellos con maior poboación 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Segundo a composición do fogar, a porcentaxe de usuarios de Internet máis elevada sitúase nos 

fogares de 4 membros, onde se rexistra o máximo de 94,1%. 

 

 G. 71.Persoas que utilizaron Internet nos últimos meses segundo o número de persoas no 

fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020)  
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O nivel de ingresos no fogar, como acontece con outros indicadores da dixitalización, tamén é un 

factor determinante á hora de utilizar a Rede. A partir dos fogares con rendas superiores a 1.800 € 

comeza a superarse a media autonómica. 

 

 G. 72.Persoas que utilizaron Internet nos últimos meses segundo o volume total de ingresos 

do fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

O feito de convivir ou non con nenos en idade escolar tamén incide de xeito significativo nun maior 

uso de Internet. Na actualidade, a diferenza no uso da internet entre as persoas que viven en fogares 

con nenos en idade escolar e naqueles que non residen rapaces é de 11,1 puntos porcentuais. 

 

 G. 73.Persoas que utilizaron Internet nos últimos meses segundo a convivencia con nenos/as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020)  
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O 89,9% dos galegos que utilizaron internet nos últimos tres meses faino a diario, dato que supera 

lixeiramente a media estatal (89,1%). 

 

G. 74.Frecuencia de Uso de Internet 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

  



 

 

 

 

 

  

O 58,5% dos galegos/as adquiriron algún ben o ou servizo a través de 

Internet, o que supón un crecemento do 31,5% dende 2017. 

 

Os mozos/as con idades comprendidas entre os 25 e 34 anos  acadan a 

maior porcentaxe de compra a través de Internet (88,6%)  

V. PERSOAS QUE 

AQUIRIRON ALGÚN 

BEN OU SERVIZO A 

TRAVÉS DE INTERNET 
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V. Persoas que adquiriron algún ben o servizo 
a través de Internet 

 

O ano 2020 supuxo un punto de inflexión no que e refire ao uso de internet e ás compras on line. O 

impacto da pandemia da COVID-19, as limitacións á mobilidade e as medidas sanitarias aumentaron a 

demanda e o uso dos medios dixitais, e moi especialmente aumentaron as compras. 

O 61,2% dos usuarios/as de internet adquiriu algún ben ou servizo a través da Rede. Respecto ao 

total de persoas, un 58,5% de galegos/as realizaron compras on line, experimentando un crecemento 

do 12,5% no último ano. 

 

G. 75.Persoas que adquiriron algún ben o servizo a través de Internet2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Base:Persoas que utilzaron internet no último ano                                         Base: Todas as persoas de 16 a 74 anos 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

 

  

                                                

 
2
 Para a análise deste indicador considéranse duas bases:  

(1) As persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron internet no último ano, e que compraron a través de Internet no 

último ano, acadando o 61,2%; e  

(2) a segunda as persoas entre 16 e 74 anos que compraron na rede, acadando o 58,5%. Esta última base será a 

que se utilice para todo a análise do capítulo. 
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G. 76.Evolución de persoas que adquiriron bens ou servizos a través de internet e Comparativa 

coa Media Estatal e Europea 

 

 

 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2017-2020) 

 

 
Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2017-2020) 

A compra a través da Rede en función do sexo, amósanos unha lixeira vantaxe de 2,9 puntos 

porcentuais da porcentaxe de homes fronte á que se rexistra entre as mulleres. 

G. 77.. Persoas que adquiriron algún ben o servizo a través de Internet segundo o sexo 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020)  

 
Incremento no período 2017 - 2020 

Galicia: 31,5%. España: 25,5%. UE: 14%  
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Ao igual que no ano anterior, son os mozos/as con idades comprendidas entre os 25 a 34 anos os que 

acadan unha maior porcentaxe de compras a través de Internet (88,6%).  Non obstante, cabe salientar 

que a porcentaxe de compras a través de Internet supera o 83% no tramo de idade de 35 a 44 anos. 

 

G. 78.Persoas que adquiriron algún ben o servizo a través de Internet segundo o grupo de 

idade 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

A porcentaxe de compras a través de Internet increméntase, a medida que a formación académica 

dos galegos/as é máis elevada superando o 84% non caso de persoas con graos universitarios ou 

estudos superiores. 

 

 G. 79.Persoas que adquiriron algún ben o servizo a través de Internet segundo o nivel de 

estudos 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Ao igual que se ven observando noutros indicadores sobre a dixitalización da sociedade galega, os 

estudantes e as persoas ocupadas son os segmentos de poboación que rexistran unha maior 

porcentaxe de compra a través de Internet, superando amplamente a media galega (58,5%). Pero 

novamente os crecementos máis notorios rexístranse entre as persoas con algún tipo de 

discapacidade (+66,3%), as persoas xubiladas (+31,5%) e as que se dedican ás tarefas do fogar 

(+29,8%), polo que se reducen as fendas dixitais nos colectivos con menores niveis de dixitalización. 

 

 G. 80.Persoas que adquiriron algún ben o servizo a través de Internet segundo a situación 

socio-laboral 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

As de Pontevedra e A Coruña son as provincias galegas que acadan unha maior porcentaxe de 

compradores a través da rede pero en todas as provincias galegas obsérvase un crecemento superior 

aos 5 puntos porcentuais no último ano. 

 

G. 81.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo a provincia 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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As porcentaxes máis altas de compras de bens ou servizos a través de Internet son detectadas nos 

concellos con maior número de habitantes. Así, nos concellos con máis de 20.000 habitantes 

supérase xa media autonómica, e no caso dos concellos con máis de 50.000 habitantes acádase unha 

porcentaxe do 68,5%. 

 

 G. 82.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo o tipo de 

hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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As áreas de Vigo e A Coruña, son as que acadan unha maior porcentaxe de compras por internet, cun 

67,1%, e un 64,9% respectivamente.  

Só Lugo Sur sitúase por debaixo do 45% de compradores on line, mentres que o ano pasado eran 8 

zonas, e 4 delas por debaixo do 40%. 

 

 G. 83.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo a Área 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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M.7. Mapa de  Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet 

segundo a Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Entre os concellos con maior volume de poboación, destacan Vigo, A Coruña e Santiago de 

Compostela no indicador de compras a través de internet. 

 

 G. 84.Persoas que adquiriron algún ben o servizo a través de Internet nos 7 concellos con 

maior poboación 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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Con carácter xeral, a medida que aumenta o número de persoas do fogar, o indicador de compra por 

internet increméntase, se ben, a porcentaxe máis alta do indicador acádase nos fogares de 4 

membros, obtendo un 69,3%. 

 

G. 85.Persoas que adquiriron algún ben o servizo a través de Internet segundo o número de 

persoas no fogar 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

Os ingresos nos fogares tamén inflúen nas compras na rede. As compras a través de internet 

increméntanse a medida que os ingresos nos fogares tamén o fan. Desta maneira, os fogares con 

ingresos superiores aos 3.500 euros son os que acadan a porcentaxe máis alta de compras por 

Internet (71,6%). 

 

 G. 86.Persoas que adquiriron algún ben o servizo a través de Internet segundo o nivel de 

ingresos no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 
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A convivencia con nenos/as en idade escolar obrigatoria incrementa a porcentaxe de compradores a 

través da rede en 18,7 puntos porcentuais respecto aos fogares que non contan con menores de 16 

anos. 

 G. 87.Persoas que adquiriron algún ben o servizo a través de Internet segundo a convivencia 

con nenos / as. 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

 

  



 

 

 

 

 

  

O 75% dos internautas galegos interactuaron coas AAPP 

para obter información e o 71,2% para descargar 

formularios 

VI. eADMINISTRACIÓN 
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VI. eAdministración 

 

Unha administración dixital, cun enfoque centrado na cidadanía, permite dar unha resposta eficaz e 

eficiente ás necesidades da poboación galega e achegar máis servizos a máis cidadáns, o que foi 

especialmente importante para xestionar as dificultades provocadas pola pandemia da COVID-19. 

 

A porcentaxe de internautas galegos que interactuaron coas AAPP a través de Internet nos últimos 

doce meses para obter información foi do 75% no ano 2020, o que supón un incremento do 6,2% 

respecto ao ano anterior. 

 

G. 88.Persoas que interactuaron coas AAPP a través de Internet nos últimos 12 meses para 

obter información. 

(meteorolóxica, teléfonos, enderezos, horarios, calendarios, boletíns oficiais, trámites...)  

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano  

 

Tendo en conta a evolución do indicador, o uso da internet para interactuar coas administracións co fin 

de obter información en Galicia continúa a superar os valores medios estatais e europeos. 
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G. 89.Evolución das persoas que interactuaron coas AAPP por internet e Comparativa coa 

Media Estatal e Europea 

 

 

 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2017-2020) 

 

 
Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2017-2020) 

 

 

  

 
Incremento no período 2017 - 2020 

Galicia: 11,3%. España: 5,5%. UE: 8% 
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Outro indicador que mide as interaccións da cidadanía coas administracións é a descarga de 

formularios. No último ano incrementouse 6,3%, acadando un 71,2%. Ademais, afiánzase a vantaxe 

no uso da administración electrónica dos internautas galegos/as sobre a media estatal e europea. 

 

 G. 90.Persoas que interactúan coas AAPP a través de Internet nos  últimos 12 meses para 

descargar formularios. 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano. 
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G. 91.Evolución da interacción coas AAPP e Comparativa coa Media Estatal e Europea 

 

 

 

 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2017-2020) 

 

 

Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2017-2020) 

 

  

 
Crecemento no período 2017 - 2020 

Galicia: 17,5%. España: 6,3%. UE: 11,4% 
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O 70,6% das persoas que utilizaron Internet nos últimos 12 meses  enviaron formularios 

cumprimentados a través da Rede. Este indicador ten incremento dun 5,7% respecto ao ano 2019. 

 G. 92.Persoas que interactuaron coas AAPP a través de Internet nos últimos 12 meses para 

enviar formularios cumprimentados incluíndo a cobertura “on line” 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano  

 

No referente á interacción coas AAPP a través da rede para descargar documentos xerados polas 

propias administracións a petición do cidadáns, acádase un 61,8%, sendo o tipo de interacción que 

máis se incrementou no último ano: un 18,8% respecto ao ano 2019.  

 

 G. 93. Persoas que interactuaron coas AAPP a través de Internet nos últimos 12 meses para 

descargar documentos xerados polas Administracións a petición do cidadán 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano   
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Outro ano máis, A Coruña é a provincia que rexistra a maior porcentaxe de internautas que 

interactuaron coas Administracións Públicas utilizando Internet, aínda que as diferencias 

interprovinciais son menores cada ano. 

 

C.17 . Tipos de interacción coas AAPP a través de internet nos últimos doce meses 

segundo a provincia 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano  

 

O tamaño de hábitat inflúe nos indicadores de interacción coas Administracións Públicas a través de 

Internet, incrementándose en xeral a medida que o fai o número de habitantes do concello. 

 

C.18 . Tipos de interacción coas AAPP a través de internet nos últimos doce meses 

segundo o tipo de hábitat 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano  

 

O nivel de ingresos é outra variable que incide na proporción persoas que interaccionan coas 

administracións a través de internet. A medida que o nivel de ingresos aumenta, aumentan tamén de 

xeito proporcional todos os trámites que realiza a cidadanía coas administracións. 

  

Tipos de interacción coas AAPP a través de 

Internet A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total (%)

Para obter información 77,1% 69,9% 68,7% 76,0% 75,0%

Para descargar formularios oficiais 75,5% 68,4% 61,0% 70,0% 71,2%

Para enviar formularios cumprimentados 74,9% 68,3% 60,9% 69,2% 70,6%

Para descargar documentos persoais 65,7% 60,7% 57,6% 58,6% 61,8%

Provincia (%)

Tipos de interacción coas AAPP a través de 

Internet

Ata 5.000 

hab.

De 5.001 

a10.000 hab.

De 10.001 a 

20.000 hab.

De 20.001 a 

50.000 hab.

Máis de 

50.000 hab. Total (%)

Para obter información 59,5% 75,3% 72,0% 77,2% 80,2% 75,0%

Para descargar formularios oficiais 56,1% 72,5% 66,4% 74,1% 76,4% 71,2%

Para enviar formularios cumprimentados 55,7% 71,6% 66,3% 73,2% 75,8% 70,6%

Para descargar documentos persoais 49,4% 63,7% 59,1% 58,2% 67,9% 61,8%

Tamaño de hábitat (%)
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C.19 .Tipos de interacción coas AAPP a través de internet nos últimos doce meses 

segundo o volume total de ingresos no fogar 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano  

 

Do mesmo xeito que ocorre con todos os indicadores relacionados co uso da internet, a presenza 

nenos/as en idade escolar no fogar incrementa a dixitalización e por tanto tamén a interacción das 

persoas coas AAPP a través de Internet.  

 

C.20 .Tipos de interacción coas AAPP a través de internet nos últimos doce meses 

segundo a convivencia con nenos / as 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano  

 

  

Tipos de interacción coas AAPP a través de 

Internet

Menos de 

601 €

Entre 601 € 

e 1.100 € 

Entre 1.101 € 

e 1.800 €

Entre 1.800 € 

e 2.700 €

Entre 2.701 € 

e 3.500 €

 Máis de 

3.500 €

Total 

(%)

Para obter información 62,6% 58,7% 69,2% 75,6% 77,1% 82,9% 75,0%

Para descargar formularios oficiais 58,1% 54,7% 65,1% 71,3% 73,1% 80,0% 71,2%

Para enviar formularios cumprimentados 57,3% 53,6% 64,2% 71,0% 72,5% 79,6% 70,6%

Para descargar documentos persoais 50,6% 43,8% 55,6% 61,6% 62,9% 71,9% 61,8%

Volume total de ingresos no fogar (%)

Tipos de interacción coas AAPP a través de 

Internet

Con nenos /as en 

idade escolar 

obrigatoria

Sen nenos / as en 

idade escolar 

obrigatoria Total (%)

Para obter información 83,4% 71,7% 75,0%

Para descargar formularios oficiais 79,9% 67,7% 71,2%

Para enviar formularios cumprimentados 78,7% 67,4% 70,6%

Para descargar documentos persoais 69,6% 58,6% 61,8%

Convivencia con nenos /as estudantes (%)
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Por xénero, case non existen diferenzas na intensidade da relación coas administración públicas a 

través de internet, sendo lixeiramente máis alta entre os homes. A fenda non supera en ningún dos 

casos 1,2 puntos porcentuais. 

 

C.21 . Tipos de interacción coas AAPP a través de internet nos últimos doce meses 

segundo o sexo 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano  

 

A interacción dixital coas administracións por idades, amósanos que a poboación no tramo de idade 

de 25 a 34 anos é a que máis interactúa coas Administracións Públicas a través de Internet. 

 

C.22 . Tipos de interacción coas AAPP a través de internet nos últimos doce meses 

segundo a idade 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano  

 

Do mesmo xeito que ocorría en anteriores edicións e con outros indicadores, o nivel formativo do/a 

internauta é, unha vez máis, un factor que inflúe positivamente na interacción coas Administracións 

Públicas con independencia do trámite analizado: a maior nivel de estudos, maior é o uso de Internet 

para relacionarse coas administracións polos medios telemáticos. 

 

  

Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet Home Muller Total (%)

Para obter información 75,6% 74,4% 75,0%

Para descargar formularios oficiais 71,7% 70,7% 71,2%

Para enviar formularios cumprimentados 71,1% 70,1% 70,6%

Para descargar documentos persoais 62,2% 61,4% 61,8%

Sexo (%)

Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet

De 16 a 24 

anos

De 25 a 34 

anos

De 35 a 44 

anos

De 45 a 54 

anos

De 55 a 64 

anos

De 65 a 74 

anos Total

Para obter información 88,0% 90,7% 88,5% 74,1% 58,6% 38,8% 75,0%

Para descargar formularios oficiais 83,8% 86,2% 85,6% 70,8% 54,5% 33,7% 71,2%

Para enviar formularios cumprimentados 81,7% 86,1% 84,8% 70,4% 54,1% 33,8% 70,6%

Para descargar documentos persoais 74,3% 76,5% 73,9% 61,5% 46,1% 27,8% 61,8%

Idade (%)
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C.23 .Tipos de interacción coas AAPP a través de internet nos últimos doce meses 

segundo o nivel de estudos 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano  

 

Os/as estudantes e ocupados/as son os grupos que acadan maiores porcentaxes de interacción coas 

Administracións Públicas a través de Internet. 

 

C.24 Tipos de interacción coas AAPP a través de internet nos últimos doce meses 

segundo a situación socio-laboral 

 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2020) 

Base: total de persoas que usaron Internet no último ano  

Nivel de estudos (%)

Tipos de interacción coas AAPP a través 

de Internet

Sen 

estudos

E. 

Primaria

1º Etapa de 

E. Sec.

2º Etapa E. 

Sec.

E. Post-

Secundaria

FP 

Graos

Uni. De 

240 créd.

Graos 

Univ. > 

240 créd. Doutorado

Total 

(%)

Para obter información 31,1% 27,4% 48,1% 58,6% 83,9% 85,4% 92,3% 94,0% 92,5% 75,0%

Para descargar formularios oficiais 22,2% 24,2% 42,2% 53,7% 79,4% 82,0% 89,5% 93,0% 91,9% 71,2%

Para enviar formularios cumprimentados 20,9% 23,8% 39,7% 53,2% 78,7% 81,6% 89,5% 92,6% 91,9% 70,6%

Para descargar documentos persoais 15,5% 16,2% 30,9% 45,1% 69,9% 70,5% 80,2% 86,0% 81,9% 61,8%

Tipos de interacción coas AAPP a través 

de Internet Ocupado/a Parado/a Xubilado/a

Persoas con 

discapacidade

Tarefas do 

fogar Estudando Total

Para obter información 81,8% 71,3% 43,6% 49,0% 53,5% 89,4% 75,0%

Para descargar formularios oficiais 78,7% 66,5% 37,6% 45,1% 49,2% 84,8% 71,2%

Para enviar formularios cumprimentados 78,2% 66,1% 37,9% 44,4% 48,4% 82,2% 70,6%

Para descargar documentos persoais 68,7% 56,9% 30,9% 37,9% 39,7% 75,8% 61,8%

Ocupación (%)



 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIÓNS 
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Conclusións 

 

No ano 2020 produciuse un significativo aumento da dixitalización en Galicia, especialmente, no que 

se refire á converxencia entre a contorna rural e urbana e ao incremento do uso de Internet entre as 

persoas maiores.  

Os datos desde estudo confirman que o proceso de dixitalización da poboación galega consolídase e 

amplíase no contexto da pandemia provocada pola COVID-19, impulsada por novos comportamentos 

e hábitos da cidadanía. As videochamadas, a procura de información sobre as circunstancias 

sanitarias, compras on line ou o ocio a través de Internet impulsan os indicadores de dixitalización, e 

fano máis intensamente entre os colectivos que, tradicionalmente, presentaban unha menor inclusión 

dixital (persoas maiores ou residentes no rural). 

 

En 2020 continúa incrementándose a presenza de ordenadores nos fogares galegos.  

Un 76,4% dos fogares galegos dispón dalgún tipo de ordenador (sobremesa, portátiles, tablets ou 

PDA), un 2,4% máis que no ano anterior. O tipo de ordenador con maior presenza nos fogares 

galegos é o ordenador portátil, presente no 57,9% dos fogares. 

Con respecto ao equipamento tecnolóxico de entretemento, cabe salientar que o 40,5% dos fogares 

galegos conta cun televisor intelixente (Smart TV) no ano 2020, duplicando practicamente a 

porcentaxe (21,1%) que se rexistraba no ano  2017.  

 

No ano 2020, a porcentaxe de fogares galegos con Internet contratado incrementouse 

un 2,5% respecto ao ano anterior, acadando o 90,3%.  

A evolución de fogares con Internet contratado en Galicia presenta un ascenso superior ao observado 

a nivel europeo, rexistrando un incremento do 7,4% no período 2017-2020 fronte ao 4,6% de aumento 

da media europea nese mesmo período. En termos absolutos, 853.460 fogares galegos onde reside 

algunha persoa de 16 a 74 anos ten contratado Internet, o que representa un incremento de máis de 

63.400 fogares nos últimos catro anos. 

O crecemento dos fogares con Internet contratado é máis significativo nos concellos de menos de 

10.000 habitantes. Así, nos concellos con menos de 5.000 habitantes, o incremento rexistrado no 

período 2017-2020 foi do 14% e nos concellos que teñen entre 5.001 e 10.000 habitantes, o 

incremento na contratación de Internet supera o 18% 

 

Evolución positiva da velocidade da internet contratada  

O 58,4% dos fogares galegos que ten contratado Internet, conta cunha conexión á Rede superior a 30 

Mbps, o que supón un incremento do 14,5% respecto ao ano anterior. Ademais, a porcentaxe de 

fogares con velocidade de conexión a Internet contratada superior a 100 Mbps triplicouse no período 

2017 a 2020, situándose no 27,2% fronte ao 9,9% que rexistraba no ano 2017. 
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Aumenta a nivel de dixitalización da cidadanía galega 

O dispositivo máis estendido entre os galegos/as é o teléfono móbil con capacidade de acceso a 

Internet (smartphone): o 90,8% da poboación galega emprega un smartphone. Obsérvase un uso 

universal  nas persoas de 16 a 34 anos (99,1%), mentres que, entre as persoas maiores de 65 ano, o 

uso sitúase no 64,3%. 

O uso de internet por motivos particulares é un dos indicadores máis relevantes do nivel de 

dixitalización da cidadanía galega. O 87,7% da poboación galega de 16 a 74 anos utilizou Internet no 

ano 2020, un 2,5% máis que o ano anterior. En termos absolutos, máis de 1.737.900 galegos/as de 16 

a 74 anos utilizaron Internet nos últimos tres meses, o que representa un incremento de máis de 

169.015 internautas nos últimos catro anos. 

A evolución de persoas que utilizaron Internet en Galicia mellora o crecemento estatal e europeo no 

período 2017-2020. Así, en Galicia as persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses crece un 

11,9% dende o ano 2017, fronte ao 10,2% do conxunto de España e o 7,3% da Unión Europea. 

 Entre os galegos/as que utilizaron Internet nos últimos tres meses, un 89,8% faino a diario, dato que 

supera lixeiramente a media estatal (89,1%). 

 

Incremento significativo do uso das TIC entre as persoas maiores 

A idade continúa a ser unha variable que afecta de xeito directo ao nivel de dixitalización. A menor 

idade, maior uso da Rede, acadando niveis de uso do 99,3% entre os/as galegos/as máis novos/as. 

Non obstante, a fenda dixital segundo a idade redúcese ano a ano e cabe salientar un significativo 

incremento no nivel de dixitalización no tramo de idade de 65 a 74 anos: o 53% xa son usuarios de 

Internet, o que representa un incremento do 13% no último ano. 

Estudantes, ocupados e persoas con nivel formativo secundario ou superior acadan un uso 

practicamente universal de Internet.  Non obstante, cabe salientar que os colectivos que máis 

aumentan o seu nivel de dixitalización no último ano son as persoas con algún tipo de discapacidade 

(+17,8%), as persoas xubiladas (+11,4%) e as que realizan tarefas do fogar (+7,5%). 

O uso de Internet continúa a incrementarse en todos os tipos de hábitat en Galicia. Nos concellos de 

máis de 50.000 habitantes, supera amplamente a media galega e acada unha porcentaxe do 92,1%. 

Cabe salientar, especialmente, o incremento do 8,7% no uso de Internet experimentado polos 

residentes nos concellos de ata 5.000 habitantes no último ano, amosando síntomas de converxencia 

cos hábitats urbanos. 

 

Compras a través de Internet e Administración electrónica 

O ano 2020 supuxo un punto de inflexión no que e refire ás compras on line e as xestións coas 

Administracións Públicas a través de Internet. O impacto da pandemia da COVID-19, as limitacións á 

mobilidade e as medidas sanitarias aumentaron as compras de produtos e servizos a través de 

Internet e o uso da Administración electrónica. 
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No ano 2020 as compras por Internet incrementáronse un 12,5%, acadando unha porcentaxe de 

58,5%. Os mozos/as con idades comprendidas entre os 25 e 34 anos  acadan a maior porcentaxe de 

compra a través de Internet (88,6%) 

No referente á administración electrónica, a porcentaxe de internautas galegos que interactuaron coas 

AAPP a través de Internet nos últimos doce meses para obter información foi do 75% no ano 2020, o 

que supón un incremento do 6,2% no último ano e sitúa a Galicia por riba dos valores estatais e 

europeos. 

 

Ademais, o 70,6% das persoas que utilizaron Internet nos últimos 12 meses tamén enviaron 

formularios cumprimentados ás Administracións Públicas a través da Rede., cun crecemento do 5,7% 

respecto á edición anterior. Aínda así, o tipo de interacción coas AAPP que máis se incrementou no 

último ano foi a descarga de documentos xerados polas propias administracións a petición da 

cidadanía, que experimentou un crecemento do 18,8% e se sitúa no 61,8%. 
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