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1. Introdución 

4 



Introducción 

 Caracterizar o sector empresarial TIC galego, por ser un sector estratéxico no desenvolvemento 
económico de Galicia e polo efecto tractor e dinamizador TIC que exerce no resto de actividades 
empresariais. 

 Proporcionar información para avaliar o impacto das iniciativas impulsadas pola Axenda Dixital de 
Galicia 2020 no sector TIC. 

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

Principais resultados da  “Enquisa ás empresas TIC sobre a Sociedade da Información en Galicia”. Edición 2020. 

Incluído no Plan Galego de Estatística 2017–2021 

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. 

Marco estratéxico: Axenda Dixital de Galicia 2020. 



2. Caracterización do sector TIC 
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ESTRUCTURA DO SECTOR TIC 
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SECTOR TIC. ESTRUCTURA 

Manufactureiras TIC 

Fabricación de 
compoñentes 
electrónicos e 

circuítos impresos 
ensamblados 

Fabricación de 
ordenadores e 

equipos periféricos 

Fabricación de 
equipos de 

telecomunicacións 

Fabricación de 
produtos 

electrónicos de 
consumo 

Fabricación de 
soportes 

magnéticos e 
ópticos 

Comerciais TIC 

Comercio polo 
xunto de equipos 

para as tecnoloxías 
da información e as 

comunicacións 

Actividades 
Informáticas 

Programación, 
consultaría e outras 

actividades 
relacionadas coa 

informática 

Proceso de datos, 
hosting e 

actividades 
relacionadas; 
portais web 

Telecomunicacións 

Telecomunicacións 
por cable 

Telecomunicacións 
sen fíos 

Telecomunicacións 
por satélite 

Outras actividades 
de 

telecomunicacións 

Outros Servizos 

Edición de 
programas 

informáticos 

Reparación de 
ordenadores e 

equipos de 
comunicación 



Demografía empresarial I 
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No ano 2019 en Galicia había 2.897 empresas TIC, o que supón un crecemento 

respecto ao ano anterior de 114 novas entidades, aumentando un 4,1%. 

+3,9% +4,5% +5,8% +1,9% +5,9% +4,1% 

2.331 2014 2437 2015 2.579 2016 2.627 2017 2.783 2018 2.897 2019 



Demografía empresarial II 
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Galicia permanece na quinta posición 

entre as Comunidades Autónomas 

respecto ao número de empresas do 

sector TIC.  

Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos INE (España) e IGE (Galicia). Ano 2019 
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Número de empresas TIC por comunidades autónomas, ano 2019 
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Demografía empresarial III 
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2,5%

11,6%
6,4%

71,8%

7,8%

Manufactureiras TIC

(26.1, 26.2, 26.3, 26.4,

26.8)

Comerciais TIC (46.5) Telecomunicacións

(61.1, 61.2, 61.3, 61.9)

Actividades

informáticas (62.0,

63.1)

Outros servizos TIC

(58.2, 95.1)
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Actividade principal da empresa por grandes grupos CNAE 

Empresas do sector TIC por número de empregados/as. Evolución 2014-19 

Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos INE (España) e IGE (Galicia). Ano 2019 

Actividade da Empresa TIC 

Maioritariamente 
actividades 

informáticas 71,8% 

Tamaño da Empresa TIC 

A maioría das 
empresas (81,7%) 

posúen un máximo 
de 2 empregados / as 



Emprego 
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 Os datos de afiliacións á Seguridade Social en Galicia 

amosan un incremento do emprego no sector TIC no ano 

2019 dun 4,5%, acadando os 18.984 traballadores/as.  

 A porcentaxe de homes que traballa no sector TIC (68,9%) 

supera amplamente á cifra de mulleres, mantendo a fenda 

respecto ao ano 2018.  

Empregados/as do sector TIC segundo o sexo 
(%) 

Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos facilitados polo IGE procedentes dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social. 2014-2019 



Volume de Negocio 
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 O volume de negocio das empresas TIC crece un 2,5% 

na última anualidade analizada, acadando os 2872 

millóns de euros, 70 millóns máis que no 2018. 

O 71% dos clientes das empresas TIC son galegos. O 

sector TIC galego está especialmente especializado no 

negocio ás empresas, clientes que xeran o 70,8% do 

seu volume de negocio.  

Estimación do volume de negocio do sector TIC  
(millóns de euros) 

Fonte: OSIMGA 

Galicia
71,0%

Resto de 
España
21,5%

Unión Europea

3,2%

Resto do 
Mundo

4,3%

4,7% 3,4% 1,5%

70,8%

10,5% 9,2%

Xunta Concelos e

deputacións

Outras

Administracións

Empresas Profesionais Particulares

Fonte: OSIMGA 

Fonte: OSIMGA 

Estimación do volume de negocio do sector TIC segundo 
tipo de clientes 

Estimación do volume de negocio do sector TIC segundo 
orixe de clientes 



3. Maior velocidade de 
conexión a Internet  
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Contratación de Internet 
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56,0%

66,5%

76,3%

22,7%
15,4%

7,6%
11,1%

7,2% 9,1%9,1% 7,3% 5,3%
0,9% 1,0% 1,2%2,0% 2,4% ,6%

2018 2019 2020

100 Mbps ou superior Maior ou igual que 30 Mbps e inferior a 100 Mbps

Maior ou igual que 10 Mbps e inferior a 30 Mbps Maior ou igual que 2 Mbps e inferior a 10 Mbps

Maior ou igual que 1 Mbps e inferior a 2 Mbps Por baixo de 1 Mbps

Velocidade de conexión a Internet 
(% empresas TIC) 

Fonte: OSIMGA 

Aumenta un 14,7% as empresas TIC con velocidade de conexión igual ou superior a 

100 Mb, acadando así xa o 76,3% en 2020. 

Fonte: OSIMGA 



Contratación de Internet 

A tecnoloxía de acceso a Internet máis 

contratada polas TIC galegas en 2020 é fibra 

óptica (54,6%), despois de incrementarse un 

17,7% no último ano. 
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0,5%

3,3%

17,1%

46,4%

26,9%

50,6%

27,0%

3,6%

1,1%
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4. Tendencias: Tecnoloxías 
disruptivas e teletraballo 
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Tecnoloxías disruptivas 
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Uso  de BIG DATA 

Tecnoloxías disruptivas 

Fonte: OSIMGA 

3,7%

14,8%

3,0% 2,5%

8,3% 8,6%

15,3%

8,8%

7,6%

12,3%

7,0%
4,3%

8,4%
5,7%

10,7%

10,7%

0%

10%

20%

30%

Block chain Internet das

cousas

Xemelgos dixitais

e simulación

Robóticas,

exoesqueletos

Chatbots Realidade virtual,

procesamento de

imaxes,

hologramas

Bussiness

Inteligence

Intelixencia

Artificial, Machine

learning

Utilízase na empresa Agrégase aos produtos/servizos da empresa

A incorporación de tecnoloxías disruptivas xa é moi notorio no sector 

TIC de Galicia. 

O 20,8% das empresas do sector utilizan BIG DATA. 

O 27,1% das empresas TIC utilizan e/ou incorporan aos seus produtos e 

servizos IOT (Internet das cousas)e un 26% emprega o Bussiness 

Inteligence.  O uso da Intelixencia artificial nas empresas TIC galegas 

sitúase no 19,5%. 

 



teletraballo 

O 63,4% das empresas TIC galegas conta con empregados/as que teletraballan, 

aumentando un 91,5% nun só ano. O 96% dos empregados/as que teletraballan, 

fano dende o propio domicilio. 
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30,7% 28,9% 31,3% 33,1%

63,4%

2016 2017 2018 2019 2020

Empresas TIC con persoal teletraballando 

Fonte: OSIMGA 



5. Comercio electrónico 
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Comercio electrónico 
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Empresas TIC que realizan vendas 

de bens u servizos  
a través do comercio electrónico 

Peso das vendas 
totais: 

58,2% 

No último ano creceu a porcentaxe de empresas 

TIC que venderon os seus produtos ou servizos a 

través do comercio electrónico, situándose no 

31,7%, un 7,1% máis que o ano anterior.  

 

O peso das vendas a través do comercio 

electrónico sobre as totais increméntase nun 10,4% 

ata acadar um 58,2% sobre as vendas totais. 



6. Actividades de I+D+i e 
formación 
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Actividades de I+D+i 
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Máis dun terzo das empresas TIC galegas (33,7%) 

levaron a cabo actividades de I+D+i durante os 3 

últimos anos, subindo levemente a porcentaxe 

respecto aos datos da edición anterior (33,2%). Entre 

as empresas TIC con actividade de I+D+i, o 68,3% 

obtivo resultados comercializables . 
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A cooperación ou colaboración interempresarial no ámbito da 

innovación continúa incrementándose, pasando do 21,7% ao 

22,3%, o que supón un 2,8% máis que en 2019.  

Actividades de I+D+i nos 3 últimos anos 

Resultados 
Comercializables 

Colaboración interempresarial para a innovación 



Formación TIC 
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Case que unha de cada tres empresas TIC 

galegas indica que impartiu formación en novas 

tecnoloxías da información e comunicación ao 

seu persoal (31,7%). 

No 2020 unha a área de maior interese formativo é 

a de “Seguridade informática e protección de 

datos” (49,7%) desbancando do primeiro posto a 

“Tecnoloxías Cloud e modelos de negocios 

baseados en Cloud” (40,7%), 

% de empresas que formaron  en TIC 

aos seus empregados / as no último ano 



7. Ciberseguridade 
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Criptomoneda e Ciberseguriade 

O 76,9% das empresas TIC galegas 

emprega sistemas de seguridade, 

utilizando especialmente sistemas como 

o backup de datos ou a autenticación 

por datos coñecidos.  

Os intentos de estafa e os ataques de 

virus foron os incidentes máis frecuentes 

entre as empresas que tiveron problemas 

coa ciberseguridade. O primeiro 

(intentos de estafa) creceu o 17,5% no 

último ano, desprazando aos virus como 

incidente máis frecuente. 
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Emprego de 
sistemas de 
seguridade 
informática 

Incidentes 
de 

seguridade 

Coñecemento de 
criptomoneda ou 

blockchain 



8. Conclusións 
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Conclusións 
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En Galicia hai 2.897 empresas TIC no ano 2019, un 4,1% máis que en 
2018 

O volume de negocio crece un 2,5%, acadando os 2.872 millóns de 
euros. 

Increméntase nun 14,7% as empresas TIC con velocidade de conexión 
igual ou superior a 100 Mb, ata o 76,3%. A tecnoloxía máis contratada é 
a fibra óptica, co 54,6%, un 17,7% más ca o ano anterior. 
 

O 63,4% das empresas TIC galegas conta con empregados/as que 
teletraballan, aumentando un 91,5% nun só ano. 

O 20,8% das empresas do sector utilizan BIG DATA. O 12,3 % incorpora 
internet das cousas aos seus produtos e o 14,8 % utiliza este recurso. O 
10,7% incorpora Bussiness Inteligence aos seus produtos e o 15,3% utiliza 
esta tecnoloxía. 

. 

As empresas TIC que realizan vendas a través de Internet aumentaron o 
7,1 % sobre o ano anterior acadando o 31,7%. 

O 33,7% das empresas desenvolveu actividades de I+D+i nos últimos 
tres anos, das que o 68,3% obtivo resultados comercializables 

O 31,7% das empresas TIC galegas impartiu formación en novas 
tecnoloxías da información e comunicación ao seu persoal. A 
formación máis demandada é “Seguridade informática e protección 
de datos”. 

O 76,9% das empresas TIC galegas emprega sistemas de seguridade 
informática e o 26,9% sufriu incidentes de seguridade no último ano. 
Crecen un 17,5% os intentos de estafa. 



9. Metodoloxía 
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Metodoloxía 
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Ámbito territorial: Galicia. 

Universo: sociedades e persoas físicas con actividade en Galicia, dedicadas a actividades 

relacionadas coas Tecnoloxías da Información e Comunicación agrupadas en 5 grupos 

(Manufactureiras, Comerciais TIC, Telecomunicacións, Actividades informáticas e Outros 

Servizos TIC) 

Tipo de enquisa: Entrevista autoadministrada vía web OU con remisión de cuestionario vía 

correo postal, apoiada telefonicamente ou persoalmente para a súa cobertura. 

Tamaño da mostra: 454 entrevistas a empresas dos sectores TIC descritos.  

Afixación polietápica: estratificada proporcional en primeira fase, en base ao volume de 

emprego e a actividade específica da empresa TIC; nunha segunda fase selección 

aleatoria da unidade mostral dentro de cada un dos estratos definidos. 

Erro mostral: Cun nivel de confianza do 95,5% (2 sigmas) e p=q= 0,5 como caso máis 

desfavorable, a marxe de erro mostral para o conxunto da mostra é de +4,05%. 

Traballo de campo: do 9 de setembro ao 6 novembro de 2020. 

Ficha Técnica da Enquisa 

Enquisas realizadas polo OSIMGA. 

Fontes externas IGE e INE 

Fontes de Información 



Máis información: www.osimga.gal 


