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A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN NAS EMPRESAS DE GALICIA

O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia 
(OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galica
(Amtega), foi o responsable de realizar a análise que se presenta neste diagnóstico 
sobre “A Sociedade da Información nas empresas de Galicia. Edición 2015”

Marco estratéxico: Axenda Dixital de Galicia 2020.

Presentación do estudo

Obxectivos:

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

� Conectividade a Internet 
� A xestión empresarial a través do uso de ferramentas TIC
� A dispoñibilidade de páxina web e os crecentes fenómenos das redes sociais e o 

cloud computing
� Comercio electrónico e a interacción coas Administracións Públicas a través de 

Internet
� Gasto TIC
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Ubicación das empresas

(Total de empresas)

No ano 2015 contabilízanse en Galicia: 

195.595 empresas, das que un 96,4% 

pertencen á categoría de 

microempresas (con menos de 10 

traballadores / as).

Tres de cada catro empresas (75,9%) 

están situadas nas provincias da 

Coruña e Pontevedra (un 41,6% na 

Coruña e un 34,3% en Pontevedra). 
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Distribución das empresas segundo número de traballadores/as

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

Fonte: INE, Directorio Central de empresas e unidades locais, 2015

I. Caracterización do sector empresarial galego (I)

MENOS DE 9 
TRABALLADORES/AS

10 OU MÁIS 
TRABALLADORES/AS TOTAL

A CORUÑA 78.450                           2.982                          81.432                  

LUGO 23.361                           726                             24.087                  

OURENSE 22.315                           676                             22.991                  

PONTEVEDRA 64.492                           2.593                          67.085                  

TOTAL 188.618                         6.977                          195.595                
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Forma xurídica das empresas

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

Fonte: INE, Directorio Central de empresas e unidades locais, 2015

Actividade das empresas

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

O sector servizos engloba a 

inmensa maioría das empresas 

galegas cun 78,4%. 

O 54,6% das empresas da nosa

comunidade corresponde á forma 

xurídica de persoas físicas.
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I. Caracterización do sector empresarial galego (II)
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Contratación a Internet: amplamente estendida
nas grandes empresas. No caso das 
microempresas, sitúase no 57,9%.
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Contratación de Internet: 

Microempresas e Empresas de 10 e máis empregados/as

(% sobre o total de empresas)

Fonte: INE

II. Contratación de Internet                      
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Base: Empresas con conexión a Internet

No último ano, o crecemento da banda larga 
móbil nas grandes empresas en Galicia (2,7 
puntos) supera o ritmo de evolución da media 
estatal (2,4 puntos).

O acceso a Internet a través de 
solucións de calidade é un activo 

clave para mellorar a competitividade
das empresas de forma sostible, 

fomentar o seu crecemento e 
innovación e apoiar a súa expansión 

internacional
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Velocidade de conexión a Internet contratada. Galicia

Existe unha relación evidente entre o tamaño
da empresa e a demanda de maior 
velocidade de conexión a Internet.

Velocidade de conexión a Internet igual ou 
superior aos 10 Mb/seg: 

� Grandes empresas galegas: 55,3%

� Microempresas: 44,3%.

Velocidades ultrarrápidas, superiores aos 100 
Mb/seg:

Grandes empresas galegas: 15%, 3 puntos
porcentuais máis que no 2014, o que indica a 
demanda crecente de máis megas para uso 
empresarial.

Fonte: INE

Base: Empresas con conexión a Internet
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Fonte: INE

Base: Empresas con conexión a Internet

O emprego de dispositivos móbiles 
incrementouse significativamente no 
último ano, especialmente nas empresas 
máis grandes. 

Dúas de cada tres empresas de 10 ou 
máis traballadores/as proporcionaron 
dispositivos portátiles con conexión a 
Internet para uso empresarial

+ 11,8 puntos máis que o ano anterior. 

O 60,9% das grandes empresas 
emprega Smarthphone, PDA,...

+ 11,7 puntos máis que o ano anterior.
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Sinatura dixital e envío de factura electrónica

nas empresas de 10 ou máis empregados/as

(% sobre o total de empresas con conexión a Internet)
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III. Integración das TIC nos procesos produtivos

Un dos obxectivos deste estudo é
analizar integración das TIC nos 

procesos produtivos das empresas 
aproveitando o impulso da dixitalización

para mellorar o seu negocio .

Envío de facturas electrónicas:

As empresas galegas superan a media estatal, 
independentemente do seu tamaño, se ben, 
debe potenciarse máis o seu uso.

Tres de cada catro empresas galegas de máis
de 10 traballadores/as empregan a sinatura
dixital, superando en máis de 6 puntos 
porcentuais a media estatal. 

Sinatura dixital e envío de factura electrónica

nas microempresas

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

34,9

3,9

36,1

2,9
0

20

40

60

80

100

Sinatura dixital Envío de factura electrónica

Microempresas galegas Media estal

Fonte: INE  



A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN NAS EMPRESAS DE GALICIA

10

Solucións de Cloud Computing: Desglose

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

Compra de solucións Cloud Computing

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

III. Integración das TIC nos procesos produtivos

Fonte: INE  

Fonte: INE  
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O tamaño da empresa inflúe de xeito decisivo 
na compra de servizos de Cloud Computing:

Un 4% das microempresas compraron este 
tipo de solucións, elevándose a porcentaxe nas 
empresas máis grandes con sede e/ou 
actividade en Galicia ata o 17,1%. 

As solucións máis demandadas son: O uso de 
e-mail, o almacenamento de ficheiros ou o 
servidor de bases de datos de empresa.
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Empresas que dispoñían de ferramentas informáticas ERP. Galicia

Fonte: INE

Base: Empresas con conexión a Internet
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Fonte: INE

Base: Empresas con conexión a Internet
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III. Integración das TIC nos procesos produtivos

As ferramentas ERP e CRM implántanse con
maior forza nas empresas galegas de maior 
tamaño e superan a media estatal

ERP: 

Media galega (44,5%)-media estatal (37%). 

+ 2,8 puntos porcentuais no 2015.

CRM: 

Media galega (40%) - media estatal (36,5%).

No caso das microempresas, a implantación 
destas ferramentas é pouco significativa.
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Fonte: INE

Dispoñibilidade de páxina web

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

A páxina web é ao mesmo tempo unha ferramenta de visualización das empresas a través de 
Internet e unha forma de traballar ou publicitarse cos clientes. 

En empresas de máis de 10 traballadores / as:

• Superan á media estatal que posúen páxina web (76,6%) 

• E presentan un crecemento respecto ao ano anterior de 2,4 puntos porcentuais.

IV. Páxina web e redes sociais (I)

Maior posicionamento e visibilidade 
son algunhas das vantaxes ao 

alcance das empresas que non se 
manteñan ao marxe da evolución

tecnolóxica
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Fonte: INE

Empresas que utilizaron medios sociais

(% sobre o total de empresas con conexión a Internet)
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IV. Páxina web e redes sociais (II)
Outra tendencia, que sen dúbida está de 
actualidade na estratexia empresarial, é a 
presenza virtual en medios sociais, xa sexa
a través de redes sociais (facebook, 
linkedln, Tuenti...), blogs de empresa, 
espazos con contidos multimedia ou outras 
ferramentas wiki de coñecemento. 

Un 39,6% das empresas de 10 ou máis
traballadores/as con sede ou actividade en
Galicia emprega os medios sociais fronte 
ao 27,3% das microempresas. 

Os valores deste indicador para as 
empresas galegas superan lixeiramente a 
media estatal.

A maioría das empresas valora 
positivamente o uso dos medios sociais: 
Preto da metade das empresas galegas 
consideran moi útil a súa utilización.
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V. Comercio electrónico e interacción coas AA.PP. a través de Internet

O tamaño da empresa tamén resulta un factor determinante nas vendas electrónicas: 

Un 25,5% das empresas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia

vende a través de Internet fronte ao 10,6% das microempresas.

En termos evolutivos, o crecemento no último ano foi: 

+ 6 puntos nas microempresas e + 4,9 nas empresas máis grandes

En ambos os dous segmentos empresariais, a media galega sitúase por riba da media estatal.
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A evolución deste tipo de contacto coas AAPP 

é máis significativo no caso de 

microempresas, cun aumento durante o ano 

2015 de 6,1 puntos porcentuais e superan a 

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

Comparación Galicia e España

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

Fonte: INE
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Un 91,7% das empresas de 10 e máis

asalariados/as que teñen actividade en

Galicia interactuou coas AAPP a través de 

Internet. No caso das microempresas con

conexión a Internet, a porcentaxe sitúase

no 72,7%

Fonte: INE

V. Comercio electrónico e interacción coas AA.PP. a través de Internet



A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN NAS EMPRESAS DE GALICIAObxectivo: Promover o liderado de empresas, a través da 
incorporación das TIC, tanto nos procesos internos como de 
negocio, garantindo a creación e absorción de talento e 
innovación para xerar novas oportunidades e promover así a 
atracción e o crecemento económico na Comunidade. 

O gasto en servizos e consultas TIC constitúe a partida de gasto en TIC máis importante para as 
grandes empresas galegas , seguido do gasto en bens TIC. Entre as microempresas, a distribución do 
gasto é máis homoxénea, cun valor próximo aos 25 millóns de euros, no caso do gasto total en bens e o 
gasto en servizos e consultas TIC.
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GASTO EN TIC DAS EMPRESAS DURANTE O ANO 2014
(Miles de euros sobre o total de empresas)
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No ano 2015 Galicia contabilizou un total de 195.595 empresas, das que o 96,4% son microempresas .

Conclusións

O acceso a Internet a través de solucións de velocidades ultrarrápidas é un activo clave para mellorar a competitividade 
e fomentar o seu crecemento e innovación: 
Un 55,3% das grandes empresas contratan velocidades de 10 Mb/seg ou superior e un 15% das grandes empresas de 10 

ou máis traballadores/as galegas conta con velocidades ultrarrápidas superiores aos 100 Mb/seg , 3 
puntos porcentuais máis que o ano anterior

Vendas a través do comercio electrónico :
Un 25,5% das empresas de 10 ou máis empregados/as con sede e/ou actividade en Galicia vende a través de Internet 
fronte ao 10,6% das microempresas.
En termos evolutivos, o crecemento no último ano foi: 

+ 6 puntos nas microempresas e + 4,9 nas empresas má is grandes
En ambos os dous segmentos empresariais, a media galega sitúase por riba da media estatal.

Incremento do uso de dispositivos móviles, especialmente nas empresas máis grandes. Dúas de cada tres empresas 
de 10 ou máis traballadores/as con sede e/ou actividade en Galicia proporcionaron dispositivos portátiles con conexión a 
Internet para uso empresarial, 11,8 puntos máis que o ano anterior. Ademáis, o 60,9% das grandes empresas emprega
Smarthphone, PDA,… experimentando un aumento de 11,7 puntos no último ano.
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Fonte de información:
A información que se amosa neste documento procede da Enquisa sobre uso de TIC e comercio electrónico nas 
empresas do Instituto Nacional de Estatística (INE) e foi facilitada a través do  Instituto Galego de Estatística (IGE) 
en virtude do marco do convenio de colaboración asinado entre a Amtega, o IGE e o INE.

Datos complementarios aos publicados polo INE:
O Convenio de Colaboración tamén permite que se facilite ao OSIMGA unha ampliación dos datos publicados polo
INE, ofrecendo datos complementarios especialmente no que se refiere a: 

� Ampliación de datos relativos ás microempresas galegas
� Comercio Electrónico nas empresas galegas
� Datos das empresas con sede fóra de Galicia pero que desenvolven parte da súa actividade na 

Comunidade Galega. 
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Máis información: www.osimga.org
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