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1. Introdución 
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Introdución 

Analizar en detalle, información cuantitativa, tanto de microempresas como das empresas de 10 e máis traballadores /as. 

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

Enquisa sobre uso de TIC e comercio electrónico nas empresas do Instituto Nacional de Estatística (INE). Foi facilitada a través do Instituto 

Galego de Estatística (IGE), en virtude do marco do convenio de colaboración asinado entre Amtega, o IGE e o INE. 

Fonte de Información 

Principais resultados do estudo “A Sociedade da Información nas empresas de Galicia”, edición 2020. 

Estudo realizado polo Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta de Galicia. 

Incluído no Plan Galego de Estatística 2017-2021. Marco estratéxico: Axenda Dixital de Galicia 2020. 
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197.813 

Empresas 

Distribución das empresas segundo número de traballadores/as  

Fonte: INE, Directorio central de empresas 2020 

Fonte: INE, Directorio central de empresas 2020 

Ubicación das Empresas 
(Total de Empresas) 

No ano 2020, a cifra de empresas en Galicia foi de 197.813. As 

microempresas (de 0 a 9 empregados/as) representan o 96,2% da 

totalidade.   

A provincia onde se ubican máis empresas é A Coruña, cun 41,3%, 

seguida de Pontevedra, cun 34,9%.   

DE 0 A 9 

TRABALLADORES/AS

10 OU MÁIS 

TRABALLADORES/AS
TOTAL

A CORUÑA 78.425 3.174 81.599

LUGO 23.634 798 24.432

OURENSE 21.963 719 22.682

PONTEVEDRA 66.199 2.901 69.100

TOTAL 190.221 7.592 197.813
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Fonte: INE, Directorio central de empresas 2020 

Fonte: INE, Directorio central de empresas 2020 

Actividade das Empresas 

A gran maioría de empresas sitúase no sector Servizos, onde se encadra 

o 79,7% das empresas galegas.   

O 58,4% teñen a consideración de “persoa física”. 

Forma Xurídica das Empresas 
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Contratación de Internet 
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Fonte: INE (2020) 

A práctica totalidade das empresas de 10 ou máis 

traballadores / as teñen contratado Internet.  

A contratación da internet incrementouse nun 7,8% nas 

microempresas galegas, acadando unha porcentaxe do 

78,6%, catro décimas por riba da media estatal (78,2%). 

Fonte: INE (2020) 
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Microempresas que teñen acceso a Internet contratado 
(% sobre o total de empresas de 0 a 9 empregados/as) 

Empresas de 10 ou máis empregados/as que teñen acceso a Internet contratado 
(% sobre o total de empresas de 10 ou máis empregados/as) 



Velocidade contratada 
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A velocidade de conexión a Internet máis frecuente é o tramo comprendido 

entre os 100 Mb/seg. e os 500 Mb/seg. 

Fonte: INE (2020) 
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Fonte: INE 

Fonte: INE 

A  porcentaxe de microempresas galegas con velocidade de conexión a 

Internet maior o igual que 100 Mb/seg. incrementouse nun 93,2% respecto ao 

ano anterior, mentres que o crecemento nas empresas de 10 ou máis 

empregados/as foi do 41,2% no último ano. 
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Páxina Web e Redes Sociais 

No ano 2020 consolidouse a dispoñibilidade de 

páxina web entre as microempresas galegas 

(29,4%), rexistrando un crecemento do 10,1% no 

último ano e superando en 0,6 puntos porcentuais 

a media estatal (28,8%). A porcentaxe de 

empresas galegas que posúen páxina web de 10 

ou máis asalariados/as supera o 80% e sitúase 

tamén por riba da media estatal (78,1%). 

 

 

Respecto ao uso de redes sociais con fins 

empresariais, segue a súa liña de ascenso. Unha 

de cada tres microempresas galegas ten presenza 

nas redes sociais, aumentando un 28% no último 

ano. Entre as empresas galegas de 10 ou máis 

traballadores/as (67%), o incremento foi dun 

22,7%, superando a media estatal (63%) 

Fonte: INE (2020) 

Fonte: INE (2020) 
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Fonte: INE (2020) 

Fonte: INE (2020) Crecemento das 

compras e 

vendas a través 

de Internet 

Compras 
Nas empresas de 10 ou  

máis traballadores/as   

+5% 
no último ano 

Compras 
Nas microempresas 

+58% 
no último ano 

Vendas 
Nas microempresas o 

crecemento foi do  

+ 78% 
no último ano 
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Big Data e Formación TIC 

Fonte: INE (2020) 
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Fonte: INE (2020) 

Fonte: INE (2020) 

No 2020 increméntase lixeiramente a porcentaxe de empresas que analizan 

Big data en Galicia. O maior incremento rexístrase entre as empresas galegas 

de 10 ou máis asalariados/as, onde a análise de Big Data sitúase no 12,4%, 3,9 

puntos máis que a media estatal . 

O uso máis común da Big data nas empresas galegas é a análise dos datos 

de xeolocalización obtidos a partir de dispositivos portátiles. 
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Xestión coas Administracións Públicas 

O uso de Internet para relacionarse coas Administracións 

Públicas é practicamente universal entre as empresas de 

10 e máis empregados/as e superan novamente a media 

estatal. 

No caso das microempresas, un 73,9% das empresas con 

conexión á Internet realizaron xestións electrónicas coas 

Administracións Públicas. 

Fonte: INE (2020) 

Fonte: INE (2020) 

Fonte: INE (2020) 
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Especialistas TIC 

No último ano incrementouse un 16% o número de 

empresas galegas de 10 ou máis empregados/as que 

contrataron especialistas TIC e un 23,9% conta xa con perfís 

TIC, superando á media estatal (18,4%) en 5,5 puntos 

porcentuais  

O emprego de especialistas TIC nas microempresas é 

reducido pero con datos similares á media estatal. 

Fonte: INE (2020) 

Fonte: INE (2020) 

Fonte: INE (2020) 
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Entre as empresas galegas de 10 ou más empregados/as que 

contan con perfís TIC, un 43,6% emprega mulleres especialistas 

TIC e, no caso das microempresas, a porcentaxe sitúase no 

22,8%, porcentaxes superiores ás medias estatais (32% e 19,7% 

respectivamente).  

Fonte: INE (2020) 
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O Internet das Cousas (IoT) e a Robótica 

O 18,6% das empresas de 10 ou máis empregados/as con 

sede e/ou actividade en Galicia utilizou dispositivos 

interconectados que poden ser monitorizados ou 

controlados remotamente a través de Internet (o Internet 

das cousas), superando a media estatal (16,8%).  

Os dispositivos IoT máis empregados nas empresas con 10 ou 

máis traballadores/as son os sensores, etiquetas RFID ou 

cámaras controladas por Internet para mellorar o servizo do 

cliente.  
Fonte: INE (2020) 
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Fonte: INE (2020) 

O uso da robótica nas empresas galegas supera a media 

estatal. Entre as empresas de 10 ou máis traballadores/as de 

Galicia este indicador sitúase no 9,7%, 0,8 puntos 

porcentuais por riba da media estatal (8,9%). Entre as 

microempresas galegas, rexístrase un uso máis reducido (2%) 

pero tamén por riba da media estatal (1,8%).  
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Ciberseguridade 

Fonte: INE (2020) 
Fonte: INE (2020) 

24 

No ano 2020, afiánzase a tendencia ao incremento da 

adopción de medidas de seguridade TIC nas empresas 

galegas. Entre as microempresas galegas, rexístrase o 

maior crecemento, pasando do 51,5% no ano 2019 ao 

67,5% en 2020, o que supón un crecemento do 31%.  

Destacan como medidas máis habituais o Sofware 

actualizado e a copia de seguridade de datos nunha 

localización separada. 



Gasto en TIC 
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O gasto total en materia TIC das empresas 

galegas superou os 457 millóns de euros no ano 

2019 e experimenta un crecemento do 11,7% 

respecto ao exercicio anterior. 

Fonte: INE (2020) 



Conclusións 
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Aumentou a contratación da internet nas microempresas ata 
o 78,6%, catro décimas por riba da media estatal (78,2%). 

Máis da metade das microempresas galegas (54,3%) ten 
contratada unha velocidade superior aos 100 Mbps, cun 
incremento do 93,2% no último ano. No caso das empresas de 
10 e máis empregados/as, a porcentaxe sitúase no 63,7% e o 
crecemento foi do 41,2% 

A dispoñibilidade de páxina web aumentou tanto nas 
empresas de 10 ou máis empregados/as como nas 
microempresas, situándose por riba da media estatal. 

O uso das redes sociais segue a súa liña de ascenso. Unha de 
cada tres microempresas galegas ten presenza nas redes 
sociais, aumentando un 28% no último ano. 

Aumentou un 78,7% o número de microempresas que 
venderon a través de Internet. 

Demanda de perfís TIC: O 16% das empresas galegas de 10 ou 
máis empregados/as contratou ou tentou contratar 
especialistas TIC. 

O gasto en TIC das empresas galegas superou os 457 millóns de 
euros, un 11,7% máis que no exercicio anterior. 

As empresas de máis de 10 empregados/as avanzan no uso de 
novas tecnoloxías como o Internet das cousas (18,6%) e a 
Robótica (9,7%), con valores superiores á media estatal. 

Dúas de cada tres microempresas galegas implementaron 
políticas de ciberseguridade, cun crecemento do 31% no último 
ano. 

 



Máis información: www.osimga.gal 


