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Introdución
OBXECTIVOS

•

Analizar o equipamento e uso das TIC nos fogares galegos

•

Actualizar o Sistema de Indicadores da Sociedade da Información de Galicia, incluído no
Plan Galego de Estatística 2017-2021

•

Metodoloxía e recollida de datos:
• IGE, a través da inclusión de indicadores sobre as TIC na “Enquisa estrutural a
fogares. Ano 2019” (ECV –IGE)

•

7.813 entrevistas en fogares e 15.952 enquisas a persoas de 16 a 74 anos de idade.

•

Procesamento estatístico e análise: Amtega–OSIMGA

•

Evolución Anos 2016 -2017 -2018 -2019:
• Con carácter xeral, comparativas cos datos dispoñibles nas edicións previas
realizadas polo IGE para harmonizar datos evolutivos, empregando nestas catro
edicións a mesma metodoloxía

•

Comparativa co contorno:
• Indicadores estatais: INE
• Indicadores europeos: Eurostat

MARCO

FONTES DE
INFORMACIÓN
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Situación Actual e Evolución dos Indicadores
EVOLUCIÓN DO
INDICADOR

FACTORES
DETERMINANTES

No período 2016-2019 o
aumento de fogares
galegos con Internet foi do
11,9%. Neste mesmo
período a fenda dixital na
contratación de Internet
respecto á media europea
reduciuse en 4,4 puntos
porcentuais

A idade, o nivel
formativo e a renda do
fogar son circunstancias
socioeconómicas que
inciden directamente no
comportamento TIC dos
galegos

INTERNET

USUARIOS

O 88.1% dos fogares
galegos teñen Internet
contratado, un 2,9%
máis respecto ao ano
anterior

A porcentaxe de
usuarios de Internet nos
últimos tres meses
incrementouse en
Galicia un 6,9% respecto
ao ano anterior e sitúase
no 85,6%
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Principais
Resultados
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Internet

Incremento no período 2016 - 2019
Galicia: 11,9%. España: 11,6%. UE: 5,9%
O 88,1% dos fogares galegos contan
con Internet, un 2,9% máis que o ano
anterior.
O aumento de fogares con Internet
contratado en Galicia é superior ao
observado a nivel europeo e similar
ao estatal.
Máis da metade dos fogares galegos
(51%)
teñen
contratada
unha
conexión a Internet superior a 30
Mbps, o que supón un incremento do
6% respecto ao ano anterior,
amosando a rápida evolución de
velocidade nos fogares galegos.
Cabe salientar o incremento do
81,7%,
experimentado
pola
porcentaxe
de
fogares
con
velocidade de conexión a Internet
contratada superior aos 100 Mbps no
último ano, situándose no 23,8%.

Fontes: OSIMGA-IGE; INE; EUROSTAT
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Uso das TIC

Incremento no período 2016 - 2019
Galicia: 15,7%. España: 12%. UE: 4,9%

A porcentaxe de usuarios de Internet incrementouse en Galicia un 6,9% respecto
ao ano anterior e sitúase no 85,6%.
No período 2016-2019, a evolución de persoas que utilizaron Internet nos tres
últimos meses en Galicia é superior ao crecemento estatal e europeo.

Fontes: OSIMGA-IGE; INE; EUROSTAT
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Uso das TIC
O 52% dos galegos/as adquiriron algún
ben ou servizo a través de Internet.

Outro ano máis son os mozos
con idades comprendidas
entre vos 25 a 34 anos vos
que acadan unha maior
porcentaxe de compra a
través de Internet.

Fontes: OSIMGA-IGE; INE; EUROSTAT

8

eAdministración
Incremento no período 2016 - 2019
Galicia: 5,8%. España: -7,6%. UE: 6%

A porcentaxe de internautas galegos que interactuaron coas AAPP a través
de Internet nos últimos doce meses para obter información foi do 70,6% no
ano 2019, o que supón un incremento do 6,5% 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 estatais e europeos.

O tipo de interacción coas AAPP
que máis se incrementou o último
ano
foi
a
descarga
de
documentos
xerados
polas
propias administracións a petición
do cidadáns, que experimentou
un crecemento do 44,4% e se
sitúa no 52%.
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Idade

Factores que
inflúen no uso
das TIC

Formación

Nivel de Estudos
Convivencia con
nenos
Hábitat
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Factores que inflúen no uso das TIC:

IDADE

O 99,4% dos mozos galegos indicaron que se conectaron a Internet nos últimos tres
meses.
A comparativa entre Galicia e España amosa que, ata os 44 anos, Galicia converxe
coa media estatal e mesmo a supera lixeiramente.
Fontes: OSIMGA-IGE; INE; EUROSTAT
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Factores que inflúen no uso das TIC:

FORMACIÓN

O nivel formativo dos galegos/as é determinante en todos o indicadores TIC pero,
particularmente éo nas compras a través de Internet: máis do 79% dos galegos / as
con formación universitaria compran a través da Rede.
Fontes: OSIMGA-IGE; INE; EUROSTAT
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Factores que inflúen no uso das TIC:

INGRESOS MENSUAIS

A presenza de ordenadores no fogar (portátil, sobremesa, tablet,...) crece de modo paralelo aos ingresos, chegando
a acadar o 95% de dispoñibilidade de ordenador nos fogares con ingresos mensuais superiores aos 3.500 euros

Fontes: OSIMGA-IGE; INE; EUROSTAT
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Factores que inflúen no uso das TIC:

CONVIVENCIA CON NENOS

Fontes: OSIMGA-IGE; INE; EUROSTAT
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Factores que inflúen no uso das TIC:

HÁBITAT

O uso de Internet continúa a incrementarse en todos os
tipos de hábitat.
Cabe salientar, especialmente, o incremento de case
12 puntos porcentuais no uso de Internet experimentado
polos concellos de ata 5.000 habitantes no último ano.
Fontes: OSIMGA-IGE; INE; EUROSTAT
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Análise DAFO
FORTALEZAS
Continúa a evolución positiva dos principais
indicadores TICs.

DEBILIDADES

Converxencia paulatina cos principais
indicadores de España e Europa.

Territorios: dispersión poboacional e
diferencias territoriais no uso e acceso a
internet.

Vantaxe no maior uso da eAdministración en
Galicia.

Idades: baixo acceso a internet a partir
dos 65.

A diversificación crecente no uso de dispositivos
de tipoloxías diferentes para conectarse.
O 99% dos fogares con nenos en idade escolar
contan con conexión a internet.

OPORTUNIDADES
Actuacións e iniciativas planificadas na
Axenda Dixital 2020, co obxectivo de
acadar a autonomía dixital da cidadanía.
Despregamento nos próximos anos das
redes 5G, que se converterá nunha
infraestrutura básica para a transformación
dixital.

AMEAZAS
A dificultade para a mellora das redes e
conexións en zonas afectadas polo
despoboamento e a dispersión.
A incorporación de novos usuarios
menos alfabetizados dixitalmente esixe
mellorar a súa capacidade para
protexerse ante os riscos en Internet.

Despregue de máis e mellores servizos
administrativos que cheguen a máis
persoais.
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