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Increméntase a velocidade de conexión nas empresas galegaas de 10 ou 

máis empregados/as, o 32,7% dispón de máis de 100 Mbps, un 
11,6% máis que no ano anterior

Increméntase a velocidade de conexión nas empresas galegaas de 10 ou 

máis empregados/as, o 32,7% dispón de máis de 100 Mbps, un 
11,6% máis que no ano anterior

PRINCIPAIS DATOS

Máis do 15% das microempresas galegas acceden a Internet con redes

de 100Mbps, un 57,7% máis que no ano anterior
Máis do 15% das microempresas galegas acceden a Internet con redes

de 100Mbps, un 57,7% máis que no ano anterior

Catro de cada cinco empresas de 10 ou máis traballadores/as acceden a

Internet empregando banda larga móbil e nas microempresas acada

xa o 72,2%

Catro de cada cinco empresas de 10 ou máis traballadores/as acceden a

Internet empregando banda larga móbil e nas microempresas acada

xa o 72,2%

Un 13% das empresas galegas de 10 ou máis traballadores/as

emprega robots, situándose por riba da media estatal (11%).

Un 13% das empresas galegas de 10 ou máis traballadores/as

emprega robots, situándose por riba da media estatal (11%).

Máis do 85% das empresas de 10 ou máis traballadores e máis do 41% das microempresas galegas

dispón dun plan de seguridade
Máis do 85% das empresas de 10 ou máis traballadores e máis do 41% das microempresas galegas

dispón dun plan de seguridade

O gasto total en TIC das empresas galegas durante o ano 2017 superou os
364 millóns de euros, aumentando en máis de 162 millóns de euros repecto ao ano anterior

O gasto total en TIC das empresas galegas durante o ano 2017 superou os
364 millóns de euros, aumentando en máis de 162 millóns de euros repecto ao ano anterior
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Principais resultados do estudo “A Sociedade da Información nas empresas de Galicia”, Edición 2018

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

Realizado polo Observatorio da Sociedade de Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta de Galicia.

Analizar en detalle, e cunha perspectiva sectorial e provincial,

información cuantitativa tanto de microempresas como das

empresas de 10 e máis traballadores/as galegas

Analizar en detalle, e cunha perspectiva sectorial e provincial,

información cuantitativa tanto de microempresas como das

empresas de 10 e máis traballadores/as galegas

Proporcionar información para avaliar o impacto das iniciativas

impulsadas pola Axenda Dixital de Galicia 2020.

Proporcionar información para avaliar o impacto das iniciativas

impulsadas pola Axenda Dixital de Galicia 2020.

OBXECTIVOS

Fonte de información:

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

a Amtega, o IGE e o INE.
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Caracterización do sector 
empresarial galego
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Ubicación das empresas

(Total de empresas)

No ano 2018 a cifra de empresas en Galicia supera en

1.878 entidades ao ano anterior.

As microempresas (de 0 e 9 traballadores/as)

representan o 96,2% da totalidade de empresas.

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, 2018

DE 0 A 9 
TRABALLADORES/AS

10 OU MÁIS 
TRABALLADORES/AS TOTAL

A CORUÑA 80.105 3.208 83.313

LUGO 23.954 806 24.760

OURENSE 22.534 757 23.291

PONTEVEDRA 66.576 2.861 69.437

TOTAL 193.169 7.632 200.801

200.801 empresas
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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, 2018

Actividade das empresas

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

O sector servizos é a actividade principal do 78,8%

das empresas galegas.

A forma xurídica de máis da metade das empresas

galegas é a de “persoas físicas” (56,8%).
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Contratación de Internet



9

A práctica totalidade das empresas galegas 

de 10 ou máis traballadores/as ten

contratado conexión a Internet. Entre as 

microempresas, a porcentaxe sitúase no 

68,3%, experimentando un crecemento

do 9% no último ano

A práctica totalidade das empresas galegas 

de 10 ou máis traballadores/as ten

contratado conexión a Internet. Entre as 

microempresas, a porcentaxe sitúase no 

68,3%, experimentando un crecemento

do 9% no último ano

Catro de cada cinco empresas de 10 ou máis

traballadores/as acceden a Internet empregando 

banda larga móbil e nas microempresas acada xa

o 72,2%. A contratación da banda larga entre as 

microempresas aumentou 3 puntos no último 

ano e converxe coa media estatal.

Catro de cada cinco empresas de 10 ou máis

traballadores/as acceden a Internet empregando 

banda larga móbil e nas microempresas acada xa

o 72,2%. A contratación da banda larga entre as 

microempresas aumentou 3 puntos no último 

ano e converxe coa media estatal.

Contratación de Internet: 

Microempresas e Empresas de 10 e máis empregados/as

(% sobre o total de empresas)

Fonte: INE
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Conexión a Internet a través de Banda larga móbil.

Comparación Galicia e España.
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O 32,7% das empresas de 10 ou máis

traballadores/as con actividade en Galicia e 

o 15,3% das microempresas conta con

velocidades iguais ou superiores a 100 

Mbps/segundo.

O 32,7% das empresas de 10 ou máis

traballadores/as con actividade en Galicia e 

o 15,3% das microempresas conta con

velocidades iguais ou superiores a 100 

Mbps/segundo.

No último ano, as velocidades de conexión a Internet de 100 

Mbps/segundo ou superiores aumentaron un

57,7% entre as microempresas e un 11,6% 

nas empresas de maior tamaño.

No último ano, as velocidades de conexión a Internet de 100 

Mbps/segundo ou superiores aumentaron un

57,7% entre as microempresas e un 11,6% 

nas empresas de maior tamaño.

Velocidade de conexión a Internet contratada. Galicia

Fonte: INE

Base: Empresas con conexión a Internet
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Visibilidade na Rede e 
vendas a través de Internet
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Páxina web e redes sociais

Con respecto ás redes sociais, cabe salientar que a 

porcentaxe de empresas de 10 ou máis traballadores/as 

con actividade en Galicia que usa redes sociais (52,7%) 

supera a media estatal (51,8%). 

Con respecto ás redes sociais, cabe salientar que a 

porcentaxe de empresas de 10 ou máis traballadores/as 

con actividade en Galicia que usa redes sociais (52,7%) 

supera a media estatal (51,8%). 

Neste último ano incrementouse a 

dispoñibilidade de páxina web entre as 

microempresas galegas, cun crecemento

de 4,7 puntos porcentuais (do 26,2% aumenta 

ata o 30,9%). Nas empresas de maior tamaño, 

a dispoñibilidade de páxina web mantense en

niveis semellantes ao ano anterior. 

Neste último ano incrementouse a 

dispoñibilidade de páxina web entre as 

microempresas galegas, cun crecemento

de 4,7 puntos porcentuais (do 26,2% aumenta 

ata o 30,9%). Nas empresas de maior tamaño, 

a dispoñibilidade de páxina web mantense en

niveis semellantes ao ano anterior. 

Fonte: INE

Dispoñibilidade de páxina web

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

Fonte: INE

Empresas que utilizaron medios sociais

(% sobre o total de empresas con conexión a Internet)
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Publicidade e vendas a través de Internet

A publicidade dirixida en Internet aumentou entre as microempresas 3,7 puntos no último ano e sitúase no 

11,5%, superando a media estatal.

A publicidade dirixida en Internet aumentou entre as microempresas 3,7 puntos no último ano e sitúase no 

11,5%, superando a media estatal.

As vendas a través de Internet aumentaron nas microempresas galegas en 2,2 puntos porcentuais e 

situánse a medio punto da media estatal. No caso das empresas de 10 ou máis traballadores/as, as 

vendas a través de Internet superan o 18%. 

As vendas a través de Internet aumentaron nas microempresas galegas en 2,2 puntos porcentuais e 

situánse a medio punto da media estatal. No caso das empresas de 10 ou máis traballadores/as, as 

vendas a través de Internet superan o 18%. 

Vendas a través de Internet

18,2%
Vendas Vendas 

nas
microempresas

+ 2,2
puntos

no último ano

Empresas de 10 ou máis 
traballadores/as con sede 
e/ou actividade en Galicia
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Big Data, impresión 3D e 
robótica
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As fontes de datos que se empregan para a análise con Big Data difire segundo o tamaño da mesma: nas

microempresas destacan os datos xerados por medios sociais (50,7%), e nas empresas de 10 ou máis empregados/as

con actividade en Galicia sobresae o emprego de datos da propia empresa, captados con sensores ou dispositivos

intelixentes

As fontes de datos que se empregan para a análise con Big Data difire segundo o tamaño da mesma: nas

microempresas destacan os datos xerados por medios sociais (50,7%), e nas empresas de 10 ou máis empregados/as

con actividade en Galicia sobresae o emprego de datos da propia empresa, captados con sensores ou dispositivos

intelixentes

Unha de cada dez empresas galegas de 10 ou 

máis traballadores/as empregan Big Data.

Unha de cada dez empresas galegas de 10 ou 

máis traballadores/as empregan Big Data.

(% sobre o total de empresas que analizaron Big Data)

Fonte: INE
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A transformación dixital que experimentan as empresas tradúcese na medición de novos indicadores. Así, por 

primeira vez, esta enquisa informa sobre a dispoñibilidade de impresión 3D, que emerxe entre as empresas 

galegas de 10 ou máis traballadores /as, (3,7%). No relativo ao uso de robots, obsérvase que é unha 

ferramenta utilizada polo 13% das empresas de 10 ou máis traballadores/as, valor por riba da 

media estatal (11%).

A transformación dixital que experimentan as empresas tradúcese na medición de novos indicadores. Así, por 

primeira vez, esta enquisa informa sobre a dispoñibilidade de impresión 3D, que emerxe entre as empresas 

galegas de 10 ou máis traballadores /as, (3,7%). No relativo ao uso de robots, obsérvase que é unha 

ferramenta utilizada polo 13% das empresas de 10 ou máis traballadores/as, valor por riba da 

media estatal (11%).

(% sobre o total de empresas de 10 ou máis empregados / as)

Empresas que disponen de impresión 3D

(% sobre o total de empresas)

Fonte: INE

Empresas que disponen de algún tipo de robot

Fonte: INE
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Xestións coas 
Administracións Públicas
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A interacción coas Administracións Públicas a través de Internet conta cunha ampla implantación nas empresas 

galegas: O 93,3% no caso das empresas de 10 ou máis empregados/as e tres de cada catro entre as 

microempresas. 

A interacción coas Administracións Públicas a través de Internet conta cunha ampla implantación nas empresas 

galegas: O 93,3% no caso das empresas de 10 ou máis empregados/as e tres de cada catro entre as 

microempresas. 

A interacción coas Administracións Públicas a 

través de Internet entre as microempresas 

aumentou 0,4 puntos porcentuais no último ano, 

superando novamente a media estatal.

A interacción coas Administracións Públicas a 

través de Internet entre as microempresas 

aumentou 0,4 puntos porcentuais no último ano, 

superando novamente a media estatal.

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

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

Comparación Galicia e España

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

Fonte: INE
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Política de seguridade e 
gasto en TIC
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Política de seguridade

No ano 2018 o 85,3% das empresas de 10 ou máis traballadores/as e o 41,6% das microempresas galegas 

empregan sistemas de seguridade. Entre as microempresas este indicador increméntase en 2 puntos porcentuais 

con respecto ao ano anterior.

No ano 2018 o 85,3% das empresas de 10 ou máis traballadores/as e o 41,6% das microempresas galegas 

empregan sistemas de seguridade. Entre as microempresas este indicador increméntase en 2 puntos porcentuais 

con respecto ao ano anterior.

EMPRESAS CON SISTEMAS INTERNOS DE SEGURIDADE
(% sobre o total de empresas)

Fonte: INE 

TIPOLOXÍA DE SISTEMAS INTERNOS DE SEGURIDADE
(% sobre o total de empresas con  sistemas internos de seguridade)

Fonte: INE 
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Gasto en TIC

O gasto total en TIC das empresas galegas 

durante o ano 2017 superou os 364 millóns

de euros, aumentando en máis de 162 millóns de 

euros repecto ao ano anterior.

O gasto total en TIC das empresas galegas 

durante o ano 2017 superou os 364 millóns

de euros, aumentando en máis de 162 millóns de 

euros repecto ao ano anterior.

Fonte: INE 

GASTO EN TIC DAS EMPRESAS DURANTE O ANO 2017
(Miles de euros sobre o total de empresas)

GASTO TOTAL EN TIC

364.090.000.-€

EMPRESAS DE 0 A 9 TRABALLADORES/AS

93.274.000-€

EMPRESAS DE 10 OU MÁS TRABALLADORES/AS

270.815.000.-€



Máis información: www.osimga.gal


