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INTRODUCIÓN 

 
Este estudo foi elaborado no marco do convenio de colaboración asinado entre a Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para 
optimizar a recollida dos datos relativos á Sociedade da Información e a dixitalización nos fogares 
galegos. O acordo de colaboración permite evitar a duplicidade de enquisas, atendendo aos criterios 
de máxima eficiencia, eficacia e austeridade na estrutura organizativa da actividade estatística da 
Administración autonómica. 
 
No presente informe recóllense os resultados dos principais indicadores da Sociedade da Información 
nos fogares galegos, elaborados polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización 
de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Este 
organismo é o responsable de realizar o procesamento estatístico e a análise que se presenta neste 
Diagnóstico, que forma parte das iniciativas impulsadas pola Estratexia Galicia Dixital 2030 da Xunta 
de Galicia. 
 
Medición da evolución das TIC nos Fogares 

A información que se amosa neste diagnóstico procede dun módulo da Enquisa Estrutural de fogares. 
No ano 2021 a enquisa recolleu información de 7.885 fogares nos que residise cando menos unha 
persoa de 16 a 74 anos. Abrangue así un total de 16.277 persoas de 16 a 74 anos de idade. 
 
O diagnóstico constitúe unha síntese dos resultados da evolución da Sociedade da Información en 
Galicia; mídese a dixitalización a través da descrición do equipamento e usos das TIC nos fogares 
galegos nos que residen persoas de 16 a 74 anos de idade. En concreto, ofrécese información sobre a 
dispoñibilidade de ordenador e outros dispositivos electrónicos, Internet contratado e banda larga. 
Ademais, avalíase a utilización do ordenador e Internet por parte das persoas, a adquisición dalgún 
ben ou servizo a través de Internet e o uso da administración electrónica.  
 
Na edición de 2021 engadíronse novos indicadores, entre os que cabe subliñar os referidos aos 
equipamentos relacionados coa domótica e dixitalización nos fogares: dispositivos de seguridade 
conectados a Internet, altofalantes e outros dispositivos domésticos con conexión a Internet. En 
realidade trátase do desenvolvemento doméstico do IoT ou dispositivos con conexión automática a 
Internet que facilitan o seu control, seguimento ou optimización do funcionamento. 
 
A enquisa achega datos desagregados por subconxuntos de idade, sexo, áreas xeográficas, hábitat, 
número de membros do fogar, convivencia no fogar con nenos/as, ingresos do fogar, nivel de estudos 
e situación socio-laboral, obtendo unha perspectiva comparativa dos diferentes contornos 
socioeconómicos que coexisten en Galicia. 
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I. A dixitalización dos fogares: equipamentos  

 

 

 

Neste capítulo avalíase o nivel de dixitalización da poboación galega facendo unha revisión do 
equipamento tecnolóxico nos fogares galegos. Na análise do equipamento tecnolóxico inclúense, 
nunha primeira aproximación, os ordenadores (sobremesa e portátiles, tablets, PDA), smartphones e 
outros dispositivos domésticos con conexión a Internet (smart TV e consola de xogos con capacidade 
de acceso a Internet), para terminar expoñendo a repercusión que ten a Intelixencia Artificial e o 
Internet das cousas nos fogares galegos medindo a presenza de dispositivos domóticos con conexión 
a Internet, que permite o seu control, seguimento ou optimización no funcionamento. 
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O nivel de dixitalización dos fogares galegos incrementouse nos últimos anos. Os elementos 
tecnolóxicos máis habituais na contorna doméstica son os ordenadores e os televisores SMART TV. 
No 2021 os ordenadores xa están presentes en case 8 de cada 10 fogares. Tanto os ordenadores como 
as televisións intelixentes son dous elementos que marcan a dixitalización e permitirán o control e 
acceso da presenza doutros dispositivos interconectados (Internet das Cousas) que penetran 
progresivamente na nosa vida dixital. 

 

G.1. Equipamento tecnolóxico nos fogares galegos 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

Nota: No 2021 incorpóranse 3 novos indicadores (altofalante intelixente con asistencia dixital, dispositivos de seguridade conectados a 
Internet e Outros dispositivos domésticos conectados a Internet) 

 

 

No 2021 non só se incrementa a presenza dos dispositivos dixitais xa avaliados noutras edicións, 
senón que irrompen na escena os dispositivos derivados do Internet das Cousas. 

No último ano apréciase un crecemento no global dos equipamentos tecnolóxicos nos fogares 
galegos seguindo a estela da dixitalización.  

É notorio o crecemento dos fogares con consolas de videoxogos conectadas a Internet que 
incrementou a súa presenza nun 11,6% respecto ao ano 2020. 
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G.2. Equipamento tecnolóxico nos fogares galegos: Evolución 2020-2021 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
Nota: No 2021 incorpóranse 3 novos indicadores (altofalante intelixente con asistencia dixital, dispositivos de seguridade conectados a 

Internet e Outros dispositivos domésticos conectados a Internet) 

 

A continuación desagréganse os resultados para cada un dos equipamentos centrándonos na súa 
evolución e características. 
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I.I. Equipamentos xerais 

I.I.I. Fogares con Ordenadores 
 

Os ordenadores son o equipamento tecnolóxico por excelencia nos fogares galegos. No 2021, o 78,7% 
dos fogares galegos dispoñen deste equipamento, o que supón un crecemento do 3% no último ano, 
atopando un crecemento similar ao do Estado, no que este indicador tivo un crecemento do 2,8%. 

A dixitalización dos fogares e as persoas constátase a través deste indicador, xa que desde 2018 
incrementouse nun 7,8% a súa presenza nos fogares galegos, mentres que, a nivel estatal, ese 
incremento supuxo o 5,3%. 

G.3. Fogares con ordenadores (inclúense ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets ou 
PDA) 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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G. 4. Evolución dos fogares con ordenadores e Comparativa coa Media Estatal 

 

  
 

 

Fonte: OSIMGA -IGE - INE (2018-2021) 

Ao igual que ocorría no ano 2020, o ordenador portátil é o tipo de ordenador con máis presenza nos 
fogares galegos. Nesta edición, o 62% dos fogares dispón deste tipo de ordenador. Ocupa o segundo 
posto a PDA ou tablet, dispoñible nun 43,5% das vivendas en Galicia, superando novamente ao 
ordenador de sobremesa, presente no 30,6% dos fogares.  

G. 5. Fogares con ordenadores. Desagregación por tipoloxía 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021)  

 
 

Incremento no período 2018 - 2021 
Galicia: 7,8% España: 5,3%  
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Tendo en conta o equipamento doméstico por provincias, ao igual que ocorría nos últimos anos, nos 
fogares da Coruña detéctase un nivel de dixitalización máis elevado que no resto. No 2021, o 80,8% 
dos fogares da provincia da Coruña ten algún tipo de ordenador, seguidos dos fogares de Pontevedra 
cun 79,6% e Lugo cun 73,6%. Os fogares ourensáns viron incrementado a presenza deste 
equipamento tecnolóxico nun 6,3% acadando o 73,1% (fronte ao 68,8% do 2020).  

G. 6. Fogares con ordenadores segundo a provincia de residencia 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O tamaño do concello de residencia é unha das principais variables que se relacionan coa 
dispoñibilidade de ordenadores nos fogares. No ano 2021 obsérvase novamente que as vivendas 
situadas nos concellos de máis de 20.000 habitantes son as que acadan porcentaxes superiores á 
media autonómica, mentres que nos concellos de menor poboación, a presenza de ordenadores 
sitúase nun 65,6%, aínda que son os que presentan un maior crecemento (8,8% respecto ao ano 
anterior). 

G. 7. Fogares con ordenadores segundo o tipo de hábitat 

 

Fonte: OSIMGA+IGE (2021)  
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Son as áreas da Coruña (85,5%), Santiago (84,1%), Pontevedra (83,6%), Ourense (82,7%) e Vigo 
(82,6%), as que contan con maior presenza de ordenadores.  

Igual que o ano anterior, só Ourense Sur está por baixo do 60%, cando en 2019 eran 4 as zonas que 
se situaban por baixo dese valor. 

Respecto ao ano anterior, a área de Lugo Sur é o que maior crecemento tivo, pasando do 61,5% dos 
fogares con ordenadores no 2020 ao 70,9% no 2021 o que supón un crecemento do 15,3% no último 
ano. 

 

G. 8. Fogares con ordenadores segundo a Área 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Neste mapa pódese apreciar que a maior presenza de ordenadores sitúase principalmente en áreas 
arredor de zonas urbanas como A Coruña Santiago, Pontevedra, Vigo e Ourense. 

 

M.1. Mapa de Fogares con ordenadores segundo a Área 

(% sobre o total de fogares onde reside unha persoa de 16 a 74 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Analizando os valores para os sete concellos con maior poboación de Galicia, todos eles superan a 
media autonómica (78,7%), sendo Pontevedra (89,1%) e A Coruña (86,4%) os concellos que presentan 
unha maior porcentaxe de fogares con ordenadores (sobremesa, portátiles, tablets e PDAs) pero 
situándose todos eles nun rango moi estreito, por riba do 79%. 

G. 9.Fogares con ordenadores nos Concellos con maior poboación 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Outro factor relacionado coa dixitalización dos fogares é o número de persoas que conviven no fogar. 
Nesta edición, os fogares que teñen máis presenza deste equipamento tecnolóxico son novamente 
nos que conviven máis persoas; os fogares de 4 e de 5 ou máis membros, superando o 95% no 
primeiro caso e chegando ao 93,2% nos fogares de 5 ou máis membros. 

Nesta edición, o maior crecemento deste indicador sitúase nos fogares unipersoais. No 2021 o 60,2% 
desta tipoloxía de fogar dispón de ordenador (sobremesa, portátiles, tablets e PDAs), o que supón un 
crecemento do 8,1% respecto ao último ano. 

 

G. 10.Fogares con ordenadores segundo o número de persoas no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O volume de ingresos no fogar é outra variable que tamén inflúe na dispoñibilidade de ordenadores. 
Nos fogares onde as rendas son máis altas, disponse dalgún tipo de ordenador no 96,5% dos casos, 
mentres que nos de menor volume de ingresos descende ata o 48,8%. 

Nos últimos anos, os fogares que teñen ingresos inferiores a 1.100 mensuais euros son os que máis 
incrementaron a dispoñibilidade de ordenadores. Un 48,8% dos fogares con ingresos mensuais 
inferiores a 600 euros contan con algún tipo de ordenador fronte ao 45,7% do ano 2020, o que 
representa un incremento do 6,8% no último ano. Creceu aínda máis nos fogares con ingresos 
mensuais comprendidos entre os 600 e os 1.100 euros, o aumento da dispoñibilidade dalgún tipo de 
ordenador aumentou no último ano un 15,8% e sitúase no 60%.  
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G. 11.Fogares con ordenadores segundo volume total de ingresos no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

A presenza de menores en idade escolar repercute de xeito positivo tamén na dispoñibilidade de 
ordenadores no fogar. Destácase que o 95,2% das vivendas onde conviven menores de 3 a 16 anos 
posúen algún tipo de ordenador, fronte ao 73,6% se non residen rapaces destas idades. Trátase 
naturalmente dunha variable moi relacionada co tamaño do fogar, que se analizou anteriormente. 

 

G. 12.Fogares con ordenadores segundo a convivencia con nenos / as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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I.I.II. Fogares con Smart TV 
 

No 2021, o 43,7% dos fogares galegos contan cun televisor intelixente, o que supón un crecemento 
do 7,9% respecto ao ano anterior e case duplicando a porcentaxe (22,2%) que se rexistraba no ano 
2018.  

 

G. 13.Fogares con Smart TV 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

G. 14. Evolución dos fogares con SMART TV en Galicia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Son os fogares de Pontevedra (45,6%) e os da Coruña (44,6%) os que contan cunha maior presenza 
de televisores intelixentes no 2021. 

 

G. 15. Fogares con SMART TV segundo a provincia de residencia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Como vimos observando na análise do indicador anterior, o tamaño do concello é unha das principais 
variables que se relacionan coa dispoñibilidade de dispositivos electrónicos nos fogares. No caso da 
dispoñibilidade de televisores intelixentes nos fogares, a medida que o tamaño do concello é maior, 
increméntase a presenza deste equipamento. Nos concellos de máis de 10.000 habitantes acádanse 
valores superiores aos da media autonómica.  

 

G. 16. Fogares con SMART TV segundo o tipo de hábitat  

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Nas áreas comarcais da Coruña (53,2%), Pontevedra (53,2%), Vigo (50,5%), Ourense Central (47,6%), 
Ourense (46,7%), Ferrol-Eume-Ortegal (45,6%) e Caldas-Salnés (43,9%) a presenza de televisores 
intelixentes é máis elevada e superan a media autonómica. Tal e como se observaba coa 
dispoñibilidade de ordenadores nos fogares, as zonas onde existen núcleos con maior poboación 
contan con maior presenza  deste tipo de equipamento.  

 

G. 17. Fogares con SMART TV segundo a Área 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Neste mapa pódese apreciar que a maior presenza de televisores intelixentes, superando o 50% dos 
fogares, sitúase en áreas de influencia das zonas urbanas como Pontevedra, Vigo e A Coruña. Aínda 
que hai importantes contrastes, as diferenzas entre rural e urbano non son tan acusadas coma no 
caso dos ordenadores. 

M.2. Mapa de Fogares con SMART TV segundo a Área 

(% sobre o total de fogares onde reside unha persoa de 16 a 74 anos) 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021)  
 

  



Galicia. A nosa vida en dixital: A SI nos fogares galegos 

 

22 

 

Seis dos sete concellos con maior poboación de Galicia superan a media autonómica (43,7%), sendo 
A Coruña (54,5%), Vigo (53,2%) e Pontevedra (52,3%) os concellos que presentan unha maior 
porcentaxe de televisores intelixentes nos fogares. 

 

G. 18.Fogares con SMART TV nos Concellos con maior poboación 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

  



Galicia. A nosa vida en dixital: A SI nos fogares galegos 

 

23 

 

O número de persoas que conviven no fogar é outro factor relacionado coa dispoñibilidade de smart 
TV nos fogares galegos. Novamente no 2021, a presenza de televisores intelixentes nos fogares acada 
os seus máximos valores nos fogares de 4 membros (60,5%) e de 5 ou máis membros (51,2%), 
crecendo respecto ao ano anterior un 12% e 7,3% respectivamente. 

 

 G. 19.Fogares con SMART TV segundo o número de persoas no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Os ingresos mensuais dos fogares inflúen neste indicador. Así entre os fogares que dispoñen de 
rendas máis altas, un 64% conta con Smart TV, mentres que esta porcentaxe descende ao 16,9% nos 
fogares con menor volume de ingresos mensuais. 

G. 20.Fogares con SMART TV segundo volume total de ingresos no fogar  

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A presenza de smart TV no fogar segundo se hai convivencia con nenos/as en idade escolar amosa 
un contraste significativo. No 2021 o 59,9% das vivendas onde conviven menores de 3 a 16 anos dispón 
dun Smart TV, fronte ao 38,7% onde non residen rapaces destas idades, o que representa un 
crecemento do 4,7% e 9,3% respectivamente no último ano, 

 

G. 21.Fogares con SMART TV segundo a convivencia con nenos / as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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I.I.III. Fogares con consolas de xogos con capacidade de acceso a Internet 
 

A consola de xogos con capacidade de acceso a Internet é outro dos dispositivos electrónicos que 
están a gañar presenza nos fogares galegos.  

No 2021, o 22,2% dos fogares dispón deste equipamento, o que supón un crecemento do 11,6% 
respecto ao ano anterior. 

G. 22. Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

G. 23. Evolución dos fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet en 
Galicia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Tendo en conta a distribución por provincias, destacan a provincia da Coruña (24,4%) e a provincia 
de Pontevedra (22,4%) onde é maior a presenza nos fogares de consola de xogos con capacidade de 
acceso a Internet. No lado contrario atopamos os fogares ourensáns, onde só o 18,1% dispón deste 
tipo de dispositivo. 

G. 24. Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo a provincia 
de residencia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Segundo o tamaño do concello de residencia, obsérvase que a medida que se incrementa a poboación, 
tamén aumenta a dispoñibilidade de consolas de xogos con capacidade de acceso a Internet. Desde 
xeito, as vivendas situadas nos concellos de máis de 20.000 habitantes son as que acadan 
porcentaxes superiores ás da media autonómica. Só os concellos de menos de 5.000 habitantes están 
moi por debaixo da media. Probablemente este fenómeno estea ligado ao avellentamento destas 
poboacións rurais. 

 

G. 25. Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo o tipo de 
hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Lideran a presenza das consolas con capacidade de acceso a Internet as áreas comarcais da Coruña 
(28,1%), Pontevedra  (26,6%), Caldas-O Salnés (26,5%), Santiago (24,7%), Lugo Oriental (24,6%), 
Ourense (23,9%) e Vigo (23,8%). 

 

G. 26. Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo a Área 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Neste mapa pódese apreciar que a maior presenza das consolas de xogos con capacidade de acceso 
a Internet sitúase en áreas próximas a zonas urbanas da Coruña e Pontevedra.  

M.3. Mapa de Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet 
segundo a Área 

(% do total de fogares onde reside unha persoa de 16 a 74 anos) 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Tendo en conta os 7 concellos con maior poboación, case todos eles superan a media autonómica 
(22,2%) ou quédanse como máximo a un punto porcentual, sendo os concellos da Coruña, Pontevedra, 
Lugo e Vigo os que dispoñen en maior medida nos seus fogares deste tipo de dispositivo electrónico 
de entretemento. 

 

G. 27.Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet nos Concellos con 
maior poboación 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A maior ou menor presenza deste dispositivo de entretemento nos fogares está relacionada co 
tamaño do fogar. Nos fogares de 4 membros (45,2%) e de 5 ou máis (39,6%) é onde máis presenza 
teñen as videoconsolas conectables a Internet, superando a media galega nos fogares conformados 
por 3 ou máis membros. 

 

G. 28. Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo o número de 
persoas no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O volume de ingresos no fogar  tamén inflúe neste indicador: os fogares onde as rendas son máis 
altas dispoñen en maior medida de consola de xogos mentres que a menor volume de ingresos menos 
probabilidade de ter este dispositivo nos fogares. 

 

G. 29.Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo volume total 
de ingresos no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A variable que máis intervén na dispoñibilidade de consola de xogos nos fogares é a presenza de 
menores de idade. O 45,9% das vivendas onde conviven menores de 3 a 16 anos dispón de 
videoconsolas, fronte ao 15,1% onde non residen rapaces destas idades. 

G. 30.Fogares con consola de xogos con capacidade de acceso a Internet segundo a convivencia 
con nenos / as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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I.II. Tecnoloxías disruptivas nos fogares galegos 

Avalíanse tres novos indicadores que axudan a comprender a penetración das tecnoloxías disruptivas 
nos fogares galegos: altofalantes intelixentes con asistente dixital, dispositivos de seguridade 
conectados a Internet e outros dispositivos domésticos conectados a Internet (domótica, 
iluminación, termóstato, outros electrodomésticos…). 

Neste capítulo analízanse estes indicadores tendo en conta todas as variables que explican a súa 
presenza nos fogares galegos. 

 

I.II.I. Fogares con altofalantes intelixentes con asistentes dixital conectado a 
Internet 
 

Os altofalantes intelixentes e os novos dispositivos domóticos fixéronse un oco no fogar para facelo 
máis dixital, máis intelixente e para o lecer (útiles no día a día dos fogares para buscar información, 
poñer películas ou música e interactuar con outros dispositivos...).  

No 2021, o 9,7% dos fogares galegos dispón desta tecnoloxía. Unha cifra incipiente, de momento, 
polo que será necesaria o seguimento da súa evolución para determinar a súa consolidación no 
equipamento dixital dos fogares galegos. 

 

G. 31.Fogares con altofalante intelixente con asistente dixital conectado a Internet 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Segundo a distribución por provincias obsérvase unha maior presenza destes dispositivos nos fogares 
das provincias de Pontevedra (11%) e A Coruña (10,4%). No outro extremo, e por debaixo da media 
galega (9,7%) sitúanse os fogares das provincias de Lugo (6,6%) e Ourense (6,2%). 

 

G. 32.Fogares con altofalante intelixente con asistente dixital conectado a Internet segundo a 
provincia de residencia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

A medida que se incrementa o número de habitantes do concello, tamén aumenta a dispoñibilidade 
desta tecnoloxía. Así as vivendas situadas nos concellos de máis de 20.000 habitantes acadan 
porcentaxes superiores ás da media autonómica (9,7%). 

G. 33.Fogares con altofalante intelixente con asistente dixital conectado a Internet segundo o 
tipo de hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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As áreas de Lugo Oriental (16%), Vigo (15,4%), A Coruña (14%), Santiago (13%) e Pontevedra (10,5%) 
son as que acadan valores superiores á media no que se refire á presenza de altofalantes intelixentes. 

 

G. 34.Fogares con altofalante intelixente con asistente dixital conectado a Internet segundo 
a Área 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Neste mapa pódese apreciar que a maior presenza de altofalantes intelixentes sitúase en áreas 
próximas a zonas urbanas como Vigo, A Coruña, Santiago e Lugo Oriental.  

M.4. Mapa de fogares con altofalante intelixente con asistente dixital conectado a 
Internet segundo a Área 

(% sobre total de fogares onde reside algunha persoa de 16 a74 anos) 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Os concellos de Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra e Ferrol son os que dispoñen 
en maior medida nos seus fogares de altofalantes intelixentes e sitúanse por riba da media 
autonómica. 

 

G. 35. Fogares con altofalante intelixente con asistente dixital conectado a Internet nos 
Concellos con maior poboación 

 
 Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Nos fogares de 4 membros (14%) e de 3 membros (11,8%%) é onde máis presenza teñen os 
altofalantes intelixentes con asistente dixital, superando a media galega. 

 

G. 36. Fogares con altofalante intelixente con asistente dixital conectado a Internet segundo 
o número de persoas no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O volume de ingresos no fogar inflúe directamente neste indicador: os fogares onde as rendas son 
máis altas dispoñen en maior medida de altofalantes intelixentes mentres que onde hai menor 
volume de ingresos, menos probabilidade hai de ter este dispositivo nos fogares. 

 

G. 37. Fogares con altofalante intelixente con asistente dixital conectado a Internet segundo 
volume total de ingresos no fogar  

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A presenza de menores en idade escolar é outras das variables que explican a dispoñibilidade dos 
altofalantes intelixentes nos fogares. O 14,9% das vivendas onde conviven menores de 3 a 16 anos 
dispón destes dispositivos, fronte ao 8,1% onde non residen rapaces destas idades. 

G. 38. Fogares con altofalante intelixente con asistente dixital conectado a Internet segundo 
a convivencia con nenos / as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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I.II.II. Fogares con dispositivos de seguridade conectados a Internet 
 

Os dispositivos de seguridade conectados a Internet (alarmas conectadas a Internet, cámaras de 
seguridade, pechaduras intelixentes, etc.) están pouco a pouco penetrando nos fogares galegos. No 
2021, un 5,5% dos fogares galegos conta xa con estes dispositivos conectados. 

 

G. 39.Fogares con dispositivos de seguridade conectados a Internet (alarma conectada a 
Internet, cámaras de seguridade, pechaduras intelixentes…) 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Tendo en conta a provincia, son os fogares da provincia da Coruña onde teñen máis presenza estes 
dispositivos superando a media galega (5,5%) ata o 6,1%. 

 

G. 40. Fogares con dispositivos de seguridade conectados a Internet segundo a provincia de 
residencia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Segundo o tamaño do concello onde se sitúan os fogares, non se observan diferenzas significativas 
na presenza deste equipamento. 

 

G. 41. Fogares con dispositivos de seguridade conectados a Internet segundo o tipo de 
hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Nas áreas circundantes ás cidades da provincia da Coruña e Pontevedra é onde maior porcentaxe de 
fogares dispoñen de dispositivos de seguridade conectados a Internet. Superan o 8% na área 
comarcal da Coruña e de Pontevedra. 

 

G. 42. Fogares con dispositivos de seguridade conectados a Internet segundo a Área 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Neste mapa pódese apreciar que a maior presenza dos dispositivos de seguridade conectados a 
Internet sitúase en áreas próximas a zonas urbanas como Santiago, Pontevedra, A Coruña ou 
Ourense.  

M.5. Mapa de fogares con dispositivos de seguridade conectados a Internet 
segundo a Área  

(% sobre o total de fogares onde reside algunha persoa de 16 a 74 anos) 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Tendo en conta os 7 concellos con maior poboación, só os concellos de A Coruña, Lugo e Ourense 
superan a media autonómica (5,5%).  

 

G. 43. Fogares con dispositivos de seguridade conectados a Internet nos Concellos con maior 
poboación 

 
 Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Dispoñer ou non de dispositivos de seguridade conectados a Internet tamén varía en función do 
tamaño do fogar. A presenza destes dispositivos nos fogares galegos increméntase nos fogares de 
4 membros (8%) e de 5 ou máis membros (6,6%), superando a media galega. 

 

G. 44. Fogares con dispositivos de seguridade conectados a Internet segundo o número de 
persoas no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Un factor determinante neste indicador é o volume de ingresos no fogar. Os fogares onde as rendas 
son máis altas dispoñen en maior medida destes dispositivos mentres que a menor volume de 
ingresos menos probabilidade de ter dispositivos de seguridade conectados a Internet nos fogares. 

 

G. 45. Fogares con dispositivos de seguridade conectados a Internet segundo volume total de 
ingresos no fogar  

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A presenza de menores en idade escolar tamén se relaciona coa maior dispoñibilidade de dispositivos 
de seguridade conectados a Internet nos fogares. O 8,4% das vivendas onde conviven menores de 3 
a 16 anos dispón desta tecnoloxía, fronte ao 4,6% onde non residen rapaces destas idades. 

G. 46. Fogares con dispositivos de seguridade conectados a Internet segundo a convivencia 
con nenos / as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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I.II.III. Fogares con outros dispositivos domésticos conectados a Internet 
 

As casas domóticas son aquelas vivendas dotadas de dispositivos dixitais que permiten controlar ou 
automatizar funcións facilitando algunhas actividades do día a día, garantindo a accesibilidade, o 
confort, a comodidade e a seguridade dos inquilinos e, ademais, poden favorecer a eficiencia 
enerxética ou controlar equipamentos dende fóra do fogar. Precisamente o Internet das Cousas (IoT) 
está estreitamente vencellada á domótica, por referirse aos sistemas de dispositivos físicos que 
reciben e transfiren datos a través de redes sen fíos con intervención humana mínima grazas á 
integración de dispositivos informáticos en todo tipo de obxectos. Estes dispositivos poden xestionar 
por exemplo o termóstato, a iluminación do fogar, a seguridade ou a posta en marcha ou apagado 
dun electrodoméstico. 

A penetración da tecnoloxía domótica ou asociada ao Internet das Cousas (IoT) nos fogares galegos 
sitúase n o 4,4%.  

 

G. 47.Fogares con outros dispositivos domésticos conectados a Internet (domótica, neveira, 
iluminación, termóstato, outros electrodomésticos…) 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Tanto os fogares da provincia de Coruña (5,5%) como os da provincia de Pontevedra (4,4%) teñen 
unha maior penetración destes dispositivos. 

G. 48. Fogares cono outros dispositivos domésticos conectados a Internet segundo a provincia 
de residencia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O tamaño do hábitat condicionan a dispoñibilidade destes dispositivos nos fogares. No caso dos 
dispositivos domésticos conectados a Internet, a medida que o tamaño do concello é maior, é máis 
notable a dispoñibilidade destes dispositivos. Son os concellos de máis de 20.000 habitantes os que 
acadan porcentaxes superiores ás da media autonómica.  

G. 49. Fogares con outros dispositivos domésticos conectados a Internet segundo o tipo de 
hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Nas áreas do Morrazo (8,5%), A Coruña (7,6%), Santiago (6,7%), Pontevedra (6%) e Pontevedra 
nororiental (4,7%) a presenza de dispositivos domésticos interconectados é máis elevada. 

 

G. 50. Fogares con outros dispositivos domésticos conectados a Internet segundo Área 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Neste mapa pódese apreciar que a maior presenza dos dispositivos domésticos conectados a Internet 
sitúase en áreas próximas a zonas urbanas como Santiago, Pontevedra ou A Coruña e en nas rías 
Baixas e as Rías de Pontevedra e Vigo (O Morrazo).  

M.6. Mapa de fogares outros dispositivos domésticos conectados a Internet segundo 
a Área  

(% do total de fogares onde reside algunha persoa de 16 a 74 anos) 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Tendo en conta os 7 concellos galegos con maior volume de poboación, A Coruña, Ferrol e Santiago 
de Compostela son os que superan a media autonómica (4,4%), sendo os que dispoñen en maior 
medida nos seus fogares deste tipo de dispositivos. Sobresae o 9,6% dos fogares do concello da 
Coruña que teñen dispositivos domésticos conectados a Internet. 

 

G. 51. Fogares con outros dispositivos domésticos conectados a Internet nos Concellos con 
maior poboación 

 
 Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A dispoñibilidade destes dispositivos é maior nos fogares de 4 membros (6,1%) e tamén superan 
lixeiramente a media os fogares de 2 e 3 membros. 

 

G. 52. Fogares con outros dispositivos domésticos conectados a Internet segundo o número de 
persoas no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O volume de ingresos no fogar inflúe directamente neste indicador: os fogares onde as rendas son 
máis altas dispoñen en maior medida destes dispositivos intelixentes mentres que a menor volume 
de ingresos menos probabilidade de ter estes dispositivos nos fogares. 

 

G. 53. Fogares con outros dispositivos domésticos conectados a Internet segundo volume 
total de ingresos no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Tamén neste caso a presenza de menores en idade escolar amosa relación coa dispoñibilidade dos 
dispositivos domésticos intelixentes nos fogares. O 6,7% das vivendas onde conviven menores de 3 a 
16 anos dispón desta tecnoloxía, fronte ao 3,7% onde non residen rapaces destas idades. 

G. 54. Fogares con outros dispositivos domésticos conectados a Internet segundo a 
convivencia con nenos / as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

 

.
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II. Fogares con Internet contratado  

 

 

Continua o incremento dos fogares con Internet contratado. No ano 2021, o 92,2% dos fogares 
galegos teñen Internet contratado. Esta porcentaxe supón un incremento do 2,1% respecto ao último 
dato obtido no ano 2020. Galicia tivo un crecemento maior que no conxunto de España (incremento 
estatal 0,5%). 

Como ocorría en anos anteriores, novamente o tipo de conexión é, na súa totalidade, de banda larga, 
xa que a velocidade de conexión a Internet contratada acada sempre velocidades iguais ou superiores 
a 1Mbps. 

 

G. 55.Fogares con Internet contratado 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A evolución de fogares con Internet contratado en Galicia presenta un ascenso superior ao observado 
a nivel europeo, acadando un incremento do 7,7% no período 2018-2021 fronte ao 3,4% de aumento 
da media europea nese mesmo período. 

 

 

 

 

G. 56.Fogares con Internet contratado. Evolución Galicia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2018-2021) 

 
G. 57.Fogares con Internet contratado. Comparación Galicia, España e UE 

 

Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2018-2021) 

  

 Incremento no período 2018 - 2021 
Galicia: 7,7% España: 11% UE: 3,4% 
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En termos absolutos, 868.954 fogares galegos teñen contratado Internet, o que representa un 
incremento de 65.516 fogares nos últimos catro anos. 

C.1 . Fogares nos que reside unha persoa de 16 a 74 anos con Internet contratado. 
Evolución Galicia 2018-2021  

(Valores Absolutos) 

Fogares con Internet 

2018 2019 2020 2021 
Incremento no 

período 2018-2021 
803.438  827.252  853.460  868.954  65.516  

  
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2018-2021) 

 

No ano 2021 son as provincias de Pontevedra e A Coruña as que contan cun nivel de dixitalización 
superior ao resto, ao presentar as maiores porcentaxes de fogares con conexión a Internet, mentres 
que os fogares das provincias de Lugo e Ourense sitúanse por baixo da media galega (92,2%). 

G. 58.Fogares con Internet contratado segundo a provincia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

Tendo en conta o tamaño do concello, e tal e como vimos observando, son os fogares situados nos 
hábitats máis poboados os que acadan porcentaxes superiores de dixitalización. Así, a conexión de 
Internet sitúase por riba do 92,2% (media autonómica) nos concellos de máis de 20.000 habitantes.  

A contratación de Internet subiu en todos os estratos de tamaño de concellos, aumenta a medida 
que se incrementa a súa poboación e supera o 90% nos fogares situados en concellos de máis de 
5.000 habitantes. Nos concellos máis rurais acada o 86,1% dos fogares, cun crecemento do 2,3% no 
último ano, lixeiramente superior ao crecemento da media (2,1%) 
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G. 59.Fogares con Internet contratado segundo o tipo de hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

En termos absolutos, a análise da dixitalización a través da contratación de Internet indícanos que o 
crecemento é máis significativo nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Así, nos concellos con 
menos de 5.000 habitantes, o incremento rexistrado no período 2020-2021 foi do 10,6%. Nos 
concellos de 5 a 10.000 crece nun 2,1%. 

No resto dos estratos, as melloras na dixitalización en termos relativos existen pero foron reducidas 
ou anuladas pola perda de poboación (aumenta a porcentaxe de fogares con Internet pero baixa o 
número total de fogares). 

C.2 Fogares nos que residen persoas de 16 a 74 anos con Internet contratado segundo 
tipo de hábitat. Evolución Galicia  

(Valores Absolutos) 

Fogares con Internet segundo tipo de hábitat 

Valores Absolutos 

  2020 2021 
Incremento 

2020-21 

Ata 5.000 hab. 112.361 124.323 10,6% 

De 5.001 a 10.000 hab. 110.875 113.168 2,1% 

De 10.000 e 20.000 hab. 141.557 141.175 -0,3% 

De 20.000 e 50.000 hab. 146.126 146.411 0,2% 

Máis de 50.000 hab. 342.540 343.876 0,4% 
 

Fonte: OSIMGA + IGE   
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Na liña dos datos anteriores, nas áreas circundantes ás grandes cidades da provincia da Coruña e 
Pontevedra é onde maior porcentaxe de fogares teñen Internet contratado. No 2021, obsérvase que 
o 95,4% dos fogares na área da Coruña e o 95,1% na área de Pontevedra teñen Internet contratado 
nos seus fogares. 

Tamén destacamos a gran penetración do Internet contratado nas áreas da Mariña (94,9%), Ourense 
(94,3%) e Ferrol-Eume-Ortegal (92,9%). No caso dos fogares situados na Mariña lucense viron 
incrementado a contratación de Internet nun 4,2% respecto ao ano anterior. 

 

 G. 60. Fogares con Internet contratado segundo a Área 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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M.7. Mapa de  Fogares con Internet contratado segundo a Área 

(% sobre total de fogares onde reside algunha persoa de 16 a 74 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Na análise do volume de fogares con Internet contratado nos sete concellos de maior poboación, 
destaca o feito de que todos os concellos superan o 90% de fogares conectados, e xa supera o 96% 
na Coruña e Pontevedra. 

 

G. 61.Fogares con Internet contratado nos 7 concellos de maior poboación 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A dixitalización dos fogares, medida a través da análise da contratación de Internet, ten relación 
directa co o número de persoas que residen no fogar. Os fogares galegos con 4 ou máis membros 
son os que presentan a maior porcentaxe de contratación, co 99,5%. Na outra banda, os fogares 
unipersoais son que rexistran a menor porcentaxe de contratación de Internet (80,6%) pero tamén 
son os, novamente, presentan un maior incremento, un 4,5% con respecto ao ano 2020. 

G. 62.Fogares con Internet contratado segundo o número de persoas no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Outro factor que repercute no aumento da contratación de Internet é a renda familiar. Os fogares 
con ingresos máis altos son máis dixitais. No 2021, o 99,6% de fogares que se sitúan no tramo máis 
alto de ingresos (máis de 3.500 euros) teñen contratado Internet fronte ao 79,4% dos fogares con 
ingresos inferiores a os 601 euros. Estes fogares son os que presentan un maior crecemento na 
contratación de Internet respecto ao ano anterior, 16,6%. 

 

G. 63.Fogares con Internet contratado segundo o volume total de ingresos no fogar  

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021)  
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A convivencia con nenos/as en idade escolar (dos 3 aos 16 anos) inflúe positivamente na dixitalización. 
Nestes fogares, a porcentaxe de contratación de Internet acada o 99,6%, 7,4 puntos porcentuais por 
riba da media galega. 

G. 64.Fogares con Internet contratado segundo a convivencia con nenos / as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

II.I Velocidade de conexión nos fogares 

En canto á velocidade de conexión a Internet, todos os fogares galegos contan con banda larga (máis 
de 1 Mbp). No 2021 crece a velocidade de conexión a Internet nos fogares galegos. O 39,7% dos 
fogares con conexión a Internet, contan cunha velocidade de 30 A 100 Mbps, fronte ao 31,2% dos no 
ano anterior o que supón un crecemento do 27,2% neste período. 

No último ano a porcentaxe de fogares con velocidades de conexión a Internet contratada superior 
aos 100Mbps incrementouse un 10,3% respecto ao ano anterior ata acadar o 30%. 

G. 65.Velocidade de conexión nos fogares 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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O 69,7% dos fogares galegos con conexión a Internet dispoñen dunha velocidade superior aos 30 
Mbps, o que supón un incremento do 44,9% respecto ao ano 2018, amosando a rápida evolución de 
velocidade de conexión nos fogares galegos. No último ano creceu un 19,3%. 

 

G. 66. Velocidade de conexión superior a os 30 Mbps nos fogares 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

G. 67.Evolución da velocidade de conexión superior a 30 Mbps 2018-2021 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A porcentaxe de fogares con velocidade de conexión a Internet contratada superior a 100 Mbps 
duplicouse sobradamente no período 2018 a 2021, situándose no 30% fronte ao 13,1% do ano 2018. 

 

G. 68.Evolución da velocidade de conexión superior a 100 Mbps 2018-2021 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

Máis de 260.000 fogares galegos contan con velocidades de conexión a Internet contratada 
superiores aos 100 Mbps fronte aos 105.308 do ano 2018. Así que, nos catro últimos anos, o número 
de fogares con este tipo de velocidade de conexión a Internet aumentou en máis de 155.000 fogares. 

C.3 . Fogares nos que residen persoas de 16 a 74 anos con velocidade de Internet 
contratada de 100 Mbps ou superior. Evolución Galicia 2018-2021 

(Valores Absolutos) 

 

Fogares con velocidade de Internet contratada de 100 Mpbs 
ou superior. Evolución 2018 -2021 

Valores Absolutos 

2018 2019 2020 2021 
Incremento no 

período 2018-2021 

105.308 196.622 232.537 260.921 147,80% 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021)  
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Os principais motivos que se alegan nos fogares galegos para non dispoñer de Internet son a falta 
de coñecementos para usalo, citada por un 64,1% dos casos e a percepción da falta de necesidade 
(52,9% dos fogares sen conexión). 

 

G. 69.Motivos polos que non dispoñen de Internet contratado 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

Na análise por provincias destaca o feito de que na de Ourense é onde resulta máis frecuente que os 
usuarios non contraten acceso a Internet na súa vivenda porque consideran que non o necesitan, 
cunha porcentaxe superior ao 74% de fogares sen Internet contratado. 
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C.4  Motivos polos que non dispoñen de Internet contratado segundo a provincia 

Base: fogares sen Internet. 
 

Provincia (%) 

Motivacións A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total (%) 
Non a necesitan 44,1% 45,4% 74,8% 55,2% 52,9% 

Non a queren 40,3% 40,1% 55,6% 47,5% 45,1% 

Non lles resulta útil 41,2% 39,8% 45,4% 41,1% 41,7% 

Non a coñecen 23,5% 33,9% 37,3% 44,2% 34,1% 

Teñen poucos coñecementos para usala 60,9% 65,2% 58,0% 70,0% 64,1% 

Custos altos dos equipos 6,9% 10,3% 4,6% 26,6% 13,7% 

Tarifas de conexión demasiado elevadas 8,7% 8,8% 5,6% 28,1% 14,8% 

Relativos á seguridade ou a privacidade 0,4% 6,4% 4,2% 9,0% 4,7% 
Téñena noutro lugar (traballo, centro 

de estudos...) 
3,2% 1,0% 1,3% 3,5% 2,7% 

Non é posible contratala no lugar onde 
está a súa vivenda 

0,6% 1,6% 4,0% 4,6% 2,6% 

  
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
 

C.5 . Motivos polos que non dispoñen de Internet contratado segundo os ingresos 

Base: fogares sen Internet 
 

Volume total de ingresos no fogar (%) 

Motivacións 

Menos 
de 601 

€ 

Entre 
601 € e 
1.100 €  

Entre 
1.101 € 
e 1.800 

€ 

Entre 
1.800 € 
e 2.700 

€ 

Entre 
2.701 € 
e 3.500 

€ 
 Máis de 
3.500 € 

Total 
(%) 

Non a necesitan 41,3% 53,3% 57,1% 55,3% 45,6% 41,4% 52,9% 

Non a queren 38,9% 41,6% 52,7% 44,0% 34,1% 28,8% 45,1% 

Non lles resulta útil 34,3% 41,1% 44,3% 45,8% 34,3% 28,8% 41,7% 

Non a coñecen 30,0% 33,9% 35,6% 34,2% 37,4% 24,9% 34,1% 
Teñen poucos coñecementos 

para usala 
55,4% 61,9% 69,9% 67,4% 53,3% 28,8% 64,1% 

Custos altos dos equipos 24,4% 16,4% 11,4% 5,8% 6,8% 27,9% 13,7% 
Tarifas de conexión demasiado 

elevadas 
31,5% 16,1% 10,7% 8,0% 11,4% 25,7% 14,8% 

Relativa á seguridade ou a 
privacidade 

5,4% 3,3% 6,0% 5,0% 0,0% 0,0% 4,7% 

Téñena noutro lugar (traballo, 
centro de estudos...) 

9,4% 2,4% 0,8% 0,0% 1,8% 41,4% 2,7% 

Non é posible contratala no 
lugar onde está a súa vivenda 

0,0% 3,1% 3,8% 0,6% 2,3% 21,8% 2,6% 

  
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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III. Usos de diferentes dispositivos electrónicos 

 

 

 

Neste capítulo abórdase os usos e hábitos dixitais da poboación galega no seu ámbito persoal. 
Comézase polo uso de dispositivos electrónicos nos tres últimos meses (ordenadores smartphone, e 
outros dispositivos móbiles – tablets ou PDA). 

Xa máis de nove de cada dez galegos/as (91,2%) utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres 
meses, o que supón un crecemento do 11,6% dende o ano 2018. 

 

G. 70.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos tres últimos meses 

(% total de persoas de 16 a 74 anos) 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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G. 71.Evolución  do uso de dispositivos electrónicos nos tres últimos meses en Galicia.1 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
 

As diferenzas respecto ao sexo no uso dos dispositivos electrónicos no son significativas, pero no uso 
en función da idade son máis visibles e xogan un papel importante na dixitalización da sociedade 
galega. 

Así, a fenda entre os usuarios/as máis novos e os/as de maior idade respecto ao uso de dispositivos 
electrónicos é significativa, acadando o 99,7% entre a poboación galega de 16 a 24 anos fronte ao 
65,5% no tramo de idade de 65 a 74 anos. Neste grupo de idade o incremento foi de 0,5% no último 
ano. 

G. 72.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o sexo 

 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

                                                
 
1 No ano 2017 produciuse un cambio metodolóxico neste indicador, incluíndo tamén o uso de Smartphone. 
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G. 73.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a idade 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

O nivel formativo, ao igual que ocorre coa idade, marca diferenzas no nivel de dixitalización da 
poboación galega, de modo que a porcentaxe de usuarios de dispositivos electrónicos sitúase sempre 
por riba do 88% entre as persoas con educación secundaria. A partir de secundaria, o uso de 
dispositivos é superior ao 98%. 

 

G. 74.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o nivel 
de estudos 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Os estudantes e ocupados/as constitúen os estratos da poboación que máis utilizan o ordenador e 
os dispositivos móbiles, mentres que a porcentaxe entre xubilados/as baixa ata 68%.  

Respecto ao ano anterior, cabe salientar o incremento do nivel de dixitalización das persoas 
dedicadas ás tarefas do fogar, no que o uso de ordenadores e dispositivos electrónicos 
incrementouse un 3%. 

 G. 75. Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a 
situación socio-laboral 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Novamente son as provincias da Coruña e Pontevedra as que se sitúan por riba da media galega no 
uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses, pero neste caso as diferenzas co resto non 
son moi amplas. 

 

 G. 76.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a 
provincia 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Tendo en conta o tamaño de hábitat, o uso de dispositivos electrónicos, acada a súa maior porcentaxe 
nos concellos de máis de 10.000 habitantes, con valores superiores ao 90%. 

 

 G. 77.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o tipo 
de hábitat 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

As áreas de Ourense (95,2%), A Coruña (95,1%), Pontevedra (94,1%) e a Mariña (93,6%) son as que 
contan con maior proporción de usuarios de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses.  

Porén, o nivel de dixitalización é cada ano máis homoxéneo e xa só a área de Ourense Sur, non supera 
o 80% de persoas que utilizaron dispositivos electrónicos no último ano, tal e como se pode observar 
nos gráficos e mapas nas páxinas seguintes. 
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G. 78.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a Área 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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M.8. Mapa de persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses 
segundo a Área 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Entre os 7 concellos con maior poboación de Galicia, A Coruña é o que conta cun maior uso de 
dispositivos electrónicos, cun 96,1%, seguida de Ourense co 95,6% e Pontevedra co 95,3%.  

 

G. 79.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses nos 7 concellos 
con maior poboación 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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As persoas que conviven en fogares de catro membros son os que contan cun maior uso de 
dispositivos electrónicos nos últimos tres meses, cun 96,4%. Os fogares con 3 ou máis membros 
superan a media galega. 

 

G. 80.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o 
número de persoas no fogar 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O nivel de ingresos no fogar está estreitamente relacionado co uso de dispositivos electrónicos. 
Detéctase que existe unha maior dixitalización en fogares con ingresos superiores, sendo as persoas 
que conviven nos fogares cun maior nivel de ingresos os que rexistran un maior nivel de uso de 
dispositivos nos últimos tres meses (95,9%). 

 

G. 81.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o 
volume total de ingresos no fogar  

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A presenza de nenos en idade escolar obrigatoria no fogar tamén incide claramente no uso de 
dispositivos electrónicos por parte dos residentes, superando en 8,8 puntos porcentuais á media que 
se rexistra nos fogares onde non conviven con nenos/as. 

 

 G. 82.Persoas que utilizaron dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a 
convivencia con nenos / as 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

A continuación, analízanse os tipos de dispositivos electrónicos empregados pola cidadanía galega. 
O dispositivo máis estendido entre os galegos/as é o teléfono móbil con capacidade de acceso a 
Internet (smartphone): o 90,7% da poboación galega emprega un smartphone e un 88,7% utilízao 
para conectarse a Internet. Se ben permanece estable a proporción de usuarios de teléfonos móbiles, 
crece nun 2,4% no último ano a porcentaxe dos que o usan para conectarse a Internet. 

G. 83. Persoas que utilizaron o teléfono móbil con capacidade de acceso a Internet 
(smartphone) nos últimos tres meses  

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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O 64,7% dos galegos/as empregaron o ordenador nos últimos tres meses, o que constata que o seu 
uso está menos estendido que o smartphone. Practicamente todos/as os/as usuarios/as deste 
dispositivo, utilizárono para conectarse a Internet. 

 

G. 84. Persoas que utilizaron ordenador (de sobremesa ou portátil) nos últimos tres meses  

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

En terceiro lugar, sitúase o uso doutros dispositivos móbiles (tablet, PDA ou netbooks). O 37,2% dos 
galegos/as empregan este tipo de dispositivos que crecen así un 3,6% mentres que os dous anteriores 
(ordenadores e teléfonos móbiles) permaneceron estables. Novamente case todos os seus usuarios 
conectáronse con eles a Internet. 

 

G. 85. Persoas que utilizaron outros dispositivos móbiles (tablet, PDA ou netbooks) nos 
últimos tres meses  

  
Fonte: OSIMGA + IGE (2021)  



Galicia. A nosa vida en dixital: A SI nos fogares galegos 

 

79 

 

A continuación analízase o uso do smartphone, ordenadores e tablets segundo as distintas variables 
sociodemográficas. 

Desde a perspectiva de xénero, o uso de dispositivos electrónicos móbiles non rexistra disparidades 
significativas, sendo máis as mulleres as que utilizan o Smartphone (91,2%) e as Tablets (38,1%), 
mentres que os homes utilizan en maior medida ordenadores (66,5%). 

As diferenzas máis notorias son as que se observan ao ter en conta a idade, variable que inflúe 
directamente no uso de dispositivos. A fenda entre os usuarios/as máis novos e os/as de maior idade 
é notable no uso do smartphone, os ordenadores e as tablets.  

No caso do smartphone obsérvase un nivel de uso superior ao 99% nas persoas de 16 a 34 anos, 
mentres que, entre as persoas maiores de 65 anos, o uso é do 64,3%. A mesma tendencia obsérvase 
no uso do ordenador (portátil ou sobremesa) e no uso das tablets, PDA o netbooks, onde por exemplo 
o 55,2% dos mozos galegos/as utilizan este dispositivo fronte ao 14,3% dos galegos/as que teñen 
idades comprendidas entre os 65 e 74 anos. 

 

C.6 . Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos nos últimos tres meses segundo  sexo 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos) 

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo o sexo (%) 

  Smartphone 
Ordenador de 

sobremesa ou portátil 
Tablets, PDA e 

netbooks 
Home 90,2% 66,5% 36,2% 

Muller 91,2% 63,1% 38,1% 

TOTAL 90,7% 64,7% 37,2% 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

C.7 . Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos nos últimos tres meses segundo idade 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos) 

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo a idade (%) 

  Smartphone 
Ordenador de 

sobremesa ou portátil 
Tablets, PDA e 

netbooks 
De 16 a 24 anos 99,4% 92,8% 55,2% 

De 25 a 34 anos 99,2% 83,8% 48,0% 

De 35 a 44 anos 98,4% 77,1% 47,4% 

De 45 a 54 anos 96,5% 68,2% 39,9% 

De 55 a 64 anos 88,8% 51,7% 26,9% 

De 65 a 74 anos 64,3% 29,1% 14,3% 

TOTAL 90,7% 64,7% 37,2% 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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As provincias da Coruña e Pontevedra sitúanse á cabeza no nivel de uso de todos os tipos de 
dispositivos electrónicos.  

 

C.8 .  Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos segundo a provincia 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos)  
 

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo  
Provincia (%) 

  Smartphone 
Ordenador de 

sobremesa ou portátil 
Tablets, PDA e 

netbooks 
A Coruña 91,1% 65,5% 38,6% 

Lugo 89,2% 61,1% 30,4% 

Ourense 88,4% 62,1% 36,1% 

Pontevedra 91,5% 65,9% 38,1% 

TOTAL 90,7% 64,7% 37,2% 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O tamaño de hábitat é unha segmentación que amosa contrastes. Os concellos de máis de 20.000 
habitantes sitúanse por riba da media autonómica no uso de todos os dispositivos electrónicos. Os 
concellos de menos de 5.000 habitantes rexistran as porcentaxes máis baixas no uso desta clase de 
equipamentos dixitais. 

 

C.9 .  Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos segundo o tipo de hábitat 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos)  

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo tamaño de hábitat (%) 

  Smartphone 
Ordenador de 

sobremesa ou portátil 
Tablets, PDA e 

netbooks 
Ata 5.000 hab. 84,0% 49,7% 24,4% 

De 5.001 a10.000 hab. 87,4% 57,5% 26,4% 

De 10.001 a 20.000 hab. 89,9% 61,1% 32,0% 

De 20.001 a 50.000 hab. 92,4% 66,9% 38,3% 

Máis de 50.000 hab. 94,4% 74,3% 48,2% 

TOTAL 90,7% 64,7% 37,2% 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Novamente, as persoas que conviven en fogares de catro membros e, en xeral, nos fogares de maior 
tamaño son os que describen un maior uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses. 

C.10 .  Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos segundo número de persoas no fogar 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos) 
 

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo nº de persas no fogar (%) 

  Smartphone 
Ordenador de 

sobremesa ou portátil 
Tablets, PDA e 

netbooks 
Fogares de 1 membro 81,9% 50,9% 24,2% 

Fogares de 2 membros 86,5% 56,0% 31,3% 

Fogares de 3 membros 92,6% 68,4% 38,8% 

Fogares de 4 membros 96,1% 76,4% 47,3% 

Fogares de 5 ou máis 
membros 

92,0% 62,6% 36,2% 

Total 90,7% 64,7% 37,2% 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O nivel de ingresos no fogar é outra variable que afecta directamente ao uso dos equipamentos 
dixitais. As persoas que conviven en fogares cun maior nivel de ingresos rexistran un maior uso, tanto 
do smartphone, como das tablets e ordenadores. 

 

C.11 Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos segundo o volumen total de ingresos 
no fogar 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos) 

 

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo volume total de ingresos no fogar (%) 

  Smartphone 
Ordenador de 

sobremesa ou portátil 
Tablets, PDA e 

netbooks 
Menos de 601 € 84,0% 36,1% 13,7% 

Entre 601 € e 1.100 €  84,1% 47,1% 20,8% 

Entre 1.101 € e 1.800 € 86,0% 53,6% 26,9% 

Entre 1.800 € e 2.700 € 91,4% 64,9% 36,3% 

Entre 2.701 € e 3.500 € 92,9% 71,0% 42,0% 

 Máis de 3.500 € 95,5% 79,5% 52,2% 

Total 90,7% 64,7% 37,2% 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A presenza de nenos/as en idade escolar obrigatoria no fogar está relacionada co uso de dispositivos 
electrónicos, superando significativamente á media que se rexistra nos fogares onde non conviven 
con nenos/as. 

 

C.12 Persoas que utilizaron dispostivos electrónicos segundo a convivencia con 
nenos/as 

 

Uso de dispositivos electrónicos nos últimos tres meses segundo  
Convivencia con nenos /as estudantes (%) 

  Smartphone 
Ordenador de 

sobremesa ou portátil 
Tablets, PDA e 

netbooks 
Con nenos /as en idade 

escolar obrigatoria 
97,5% 76,1% 50,6% 

Sen nenos / as en idade 
escolar obrigatoria 

88,3% 60,8% 32,4% 

TOTAL 90,7% 64,7% 37,2% 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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IV. Tendencias dixitais: usos de Internet 

 

 

Un dos indicadores mais relevantes para medir o nivel de dixitalización da sociedade galega é o uso 
de Internet por motivos particulares. Un ano máis, existe un crecemento continuo do número de 
internautas galegos/as, acadando un incremento dun 1,9% respecto ao ano anterior. 

O proceso de dixitalización da poboación galega segue a consolidarse e ampliarse no contexto do 
acontecido nos últimos anos. As videochamadas, a procura de información sobre as circunstancias 
sanitarias, compras online ou o ocio a través de Internet impulsan os indicadores de dixitalización, e 
o fan máis intensamente entre os colectivos que tradicionalmente presentaban unha menor inclusión 
dixital (persoas maiores ou residentes no rural). 
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IV.I Usuarios/as de Internet 

G. 86.Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos) 
 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

No período 2018-2021, a evolución en Galicia de persoas con uso de Internet nos tres últimos meses, 
é superior ao crecemento estatal e europeo. Así, Galicia incrementou os usuarios activos de Internet 
nun 11,6% dende o ano 2018, fronte ao 9,1% do conxunto de España e o 6% da Unión Europea. 
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G. 87.Evolución do uso de Internet nos tres últimos meses e Comparativa coa Media Estatal e 
Europea 

 

 

 

 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2018-2021) 

 

 

Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2018-2021) 

  

 Incremento no período 2018 - 2021 
Galicia: 11,6%. España: 9,1%. UE: 6% 
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En termos absolutos, 1.758.193 galegos/as de 16 a 74 anos utilizaron Internet nos últimos tres meses, 
o que representa un incremento de 177.911 internautas nos últimos catro anos. 

 

C.13 . Persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet nos últimos tres meses. 
Evolución Galicia 2018-2020  

(Valores Absolutos) 
 

Persoas que utilizaron Internet nos últimos 3 meses 

2018 2019 2020 2021 
Incremento no 

período 2018-2021 
1.580.282  1.695.166  1.737.910  1.758.193 11,3% 

 
Fonte: OSIMGA -IGE (2018-2021) 

Unha variable que se relaciona de xeito directo co nivel de dixitalización é a idade. A menor idade, 
maior uso da Rede, acadando niveis de uso superiores ao 98% entre os menores de 45 anos. Galicia 
converxe coa media estatal nese grupo de idade pero, a partir dos 54 anos, os niveis de uso da 
poboación galega son menores, aínda que a fenda se reduce ano a ano. Cabe salientar o incremento 
no nivel de dixitalización no tramo de idade de 65 a 74 anos: o 58,7% xa son usuarios de Internet, o 
que representa un incremento do 10,8% no último ano. 

 G. 88.Evolución do uso de Internet por idades e Comparativa coa Media Estatal. Persoas que 
utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo idade. Comparación Galicia/España 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A mellora das habilidades e usos dixitais das persoas maiores de 45 anos en Galicia está en estreita 
relación co incremento de internautas nos tramos de idade superiores. Hoxe en día a porcentaxe de 
galegos/as de entre 55 e 64 anos que utilizan Internet é dun 86,5%, o que supón 14.117 persoas máis 
na actualidade que no 2020 (+4,4%). Os galegos /as que teñen 65 a 74 anos rexistran o maior 
crecemento e xa hai 18.610 máis internautas neste tramo de idade. Dos 45 aos 54 anos, o número de 
internautas aumentou en 10.792. 

C.14 Persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo 
idade. Evolución Galicia 2020-2021 

 (Valores Absolutos) 
Fonte: OSIMGA -IGE  

Valores Absolutos 

  2020 2021 
Incremento 

periodo 2020-21 

De 16 a 24 anos 198.718 198.857 0,1% 

De 25 a 34 anos 254.016 246.863 -2,8% 

De 35 a 44 anos 388.774 372.554 -4,2% 

De 45 a 54 anos 406.806 417.598 2,7% 

De 55 a 64 anos 320.035 334.152 4,4% 

De 65 a 74 anos 169.561 188.171 11,0% 
 

Nesta edición obsérvase un crecemento importante do uso de Internet entre as mulleres galegas: un 
2,1% no último ano e considerando o período 2018-2021 o aumento foi do 12,1%. Así, as mulleres 
superan lixeiramente aos homes no uso de Internet. 

G. 89.Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo o sexo 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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G. 90.Evolución do uso de Internet por sexo e Comparativa coa Media Estatal e Europea 

 
 

 
 

Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2018-2021) 

 

 

Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2018-2021) 
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Obsérvase unha maior porcentaxe de utilización de Internet co aumento do nivel formativo, que a 
partir da educación post-Secundaria ou ensinanzas superiores sitúase por enriba do 97%. 

 

 G. 91. Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo o nivel de estudos 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Segundo a situación socio laboral identifícase que os colectivos con maior nivel de dixitalización son 
os estudantes e ocupados/as. En ambos os dous grupos existe un uso case universal de Internet, que 
xa se acadara na edición anterior. Os colectivos que no último ano máis aumentan o seu nivel de 
dixitalización son as persoas xubiladas (+8,4%) e as que realizan tarefas do fogar (+5,7%). 

 

G. 92.Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo a situación socio-
laboral 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A Coruña é a provincia que presenta un maior nivel de uso de Internet nos últimos tres meses. Non 
obstante, cabe salientar que as provincias que presentan un maior ritmo de crecemento son  Lugo e 
Pontevedra, que tiveron un crecemento de internautas do 2,8% no último ano. Neste última edición 
obsérvase tamén un crecemento de internautas na provincia da Coruña (+1,2%) e Ourense (+0,9%), o 
que redunda nunha redución da fenda dixital e nunha maior cohesión territorial. 

 

G. 93.Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo a provincia 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 
En termos absolutos, as provincias que máis creceron no número de internautas no período 2020-
2021 foron Pontevedra e Lugo, o que contribúe á redución da fenda dixital territorial entre os 
internautas galegos/as. 

C.15 Persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo a 
provincia. Evolución Galicia 2020-2021 (Valores Absolutos)  

 Valores Absolutos 

  2020 2021 Incremento 
2020-21 

A Coruña 737.633 740.832 0,4% 

Lugo 198.734 202.657 2,0% 

Ourense 187.390 187.427 0,02% 

Pontevedra 614.152 627.277 2,1% 
Fonte: OSIMGA -IGE 

 

O uso de Internet continúa a incrementarse en todos os tipos de hábitat en Galicia. Nos concellos de 
máis de 20.000 habitantes, supérase amplamente a media galega (89,4%). Os concellos de ata 5.000 
habitantes seguen incrementando internautas: no último ano o 81,8% das persoas de 16 a 74 anos 
que residen nestes concellos utilizaron Internet nos últimos tres meses (+1,9% respecto á anterior 
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edición). O incremento máis notorio dende o 2020 prodúcese nos concellos de 10.000 a 20.000 
habitantes, cun crecemento de internautas do 3,6% respecto ao ano anterior. 

 

G. 94.Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo o tipo de hábitat 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

 
No período 2020-2021, nos concellos de menos de 5.000 habitantes incorporáronse máis de 23.000 
internautas novos. Son máis moderados os ascensos entre os 5.000 e 20.000 habitantes. O 
crecemento dos municipios de menor poboación indícannos que se reduce a fenda da dixitalización 
entre o rural e o urbano.  

C.16 Persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo 
o tipo de hábitat. Evolución Galicia  

 (Valores Absolutos) 

Valores Absolutos 

  2020 2021 Incremento 2020-
2021 

Ata 5.000 hab. 222.711 245.997 10,5% 

De 5.001 a 10.000 hab. 225.134 230.931 2,6% 

De 10.000 e 20.000 hab. 292.367 294.354 0,7% 

De 20.000 e 50.000 hab. 311.290 302.288 -2,9% 

Máis de 50.000 hab. 686.409 684.624 -0,3% 

Total 1.737.911 1.758.193 1,2% 
Fonte: OSIMGA -IGE  
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As áreas xeográficas que presentan unha maior porcentaxe de usuarios de Internet en 2021 son as 
zonas metropolitanas da Coruña (94%), Ourense (94%), Pontevedra (92,8%), A Mariña (91,6%), 
Santiago (91,5%) e Vigo (91,1%). No extremo contrario, sitúanse Ourense Sur e Lugo Oriental, cunha 
porcentaxe do 78, 9% e 79,2% respectivamente, sendo as únicas áreas por debaixo do 80%. 

 

G. 95.Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo a Área 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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M.9. Mapa de Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo a Área 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Todos os grandes concellos de Galicia superan a media autonómica de internautas (89,4%), a 
excepción de Ferrol, que se queda a só catro décimas. Todos os demais superan o 91% e o Concello 
da Coruña, co 95%, é o que rexistra a maior porcentaxe de internautas nos últimos tres meses. 

 

G. 96.Persoas que utilizaron Internet nos tres últimos meses nos 7 concellos con maior 
poboación 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

Segundo a composición do fogar, a porcentaxe de usuarios de Internet máis elevada detéctase nas 
persoas que residen en fogares de 4 membros, onde se rexistra o máximo de 95,3%. Nos fogares de 
máis de 2 membros, a porcentaxe de internautas supera a media autonómica. 

 

G. 97.Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo o número de persoas no 
fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021)  
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O nivel de ingresos no fogar, como acontece con outros indicadores da dixitalización, tamén é un 
factor determinante á hora de utilizar a Rede. Os fogares con rendas superiores aos 1.800 € superan 
a media autonómica. 

 

G. 98.Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo o volume total de 
ingresos do fogar  

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

O factor de convivir ou non con nenos en idade escolar tamén incide de xeito significativo nun maior 
uso de Internet. Na actualidade, a diferenza no uso da Internet entre as persoas que viven en fogares 
con nenos en idade escolar e naqueles que non residen rapaces é de 10,2 puntos porcentuais. 

 

G. 99.Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses segundo a convivencia con 
nenos/as 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021)  
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IV.II Frecuencia do uso de Internet 

O 92,4% dos galegos/as que utilizaron Internet nos últimos tres meses faino a diario, dato que supera 
nun punto a media estatal (91,4%) e supón un crecemento do 2,9% no último ano. 

 

G. 100.Frecuencia de Uso de Internet 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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IV.III. Actividades realizadas na Internet 

No marco da Estratexia Galicia Dixital 2030, centrada no novo contexto da transformación dixital, 
onde a capacitación dixital de toda a cidadanía é un obxectivo prioritario e dará lugar a unha 
“Sociedade Dixital Inclusiva, promovendo as competencias dixitais para non deixar ninguén atrás” 
nace a necesidade de coñecer diversas tendencias dixitais da poboación galega centradas nos usos 
dos servizos de Internet, que nos brindan un panorama das habilidades dixitais da poboación. 

Por este motivo nesta edición incorpóranse 6 novos indicadores relacionados coas actividades que os 
galegos/as fan na Internet. O tipos de actividades que se miden para a poboación galega son os 
seguintes: 

 Actividades de comunicación como chamar, realizar videochamadas ou participar en redes 
sociais 

 Actividades de acceso á información: ler noticias, xornais ou revistas de actualidade 

 Actividades de ocio como ver series, películas ou programas baixo demanda 

 Concertar unha cita cun médico a través dunha páxina web ou app 

 Usar os servizos da banca electrónica. 

No 2021, as actividades de acceso a información como ler noticias, xornais o revistas en liña (87%) 
son as actividades que, en maior medida, realizan os internautas galegos e galegas. Este indicador 
acada 5 puntos porcentuais máis que o resultado obtido polo mesmo a nivel nacional. 

A este tipo de actividades séguenlle de preto as actividades de comunicación, concretamente a 
realización de chamadas ou videochamadas a través de Internet (83,1%), seguidas da participación en 
redes sociais (71,3%). Galicia sitúase por riba da media estatal e europea nos dous indicadores que 
miden as actividades de comunicación. 

O uso da banca electrónica tamén está moi estendida entre os galegos/as. O 74,6% dos internautas 
fan uso dela. 

Tanto o uso das APP o páxinas web para concertar citas médicas como o consumo de medios 
audiovisuais en liña ou streaming son as actividades que menos realizan os internautas galegos/as, 
aínda así ambas actividades superan o 58%. 
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G. 101.Actividades realizadas en Internet nos últimos tres meses 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

G. 102.Actividades realizadas en Internet nos últimos tres meses. Comparación Galicia, 
España e UE 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

Nota: No 2021 non se dispoñen de datos para UE dos seguintes indicadores: Ler noticias, xornais ou revistas de actualidade en liña, ver 
series, películas ou programas baixo demanda e concertar  citas cun médico a través dunha páxina web o dunha app de móbil. Para 

España no se dispón de datos para o indicador: ver series, películas ou programas baixo demanda. 
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Tendo en conta a provincia de residencia, as actividades relacionadas coa consulta de información 
(ler periódicos, en liña, etc.), teñen unha distribución similar en todas as provincias e só se supera a 
media autonómica (87%) na provincia de Pontevedra.  

En canto ás actividades de comunicación, o 89,5% de internautas de Ourense realizaron este tipo de 
actividades no último ano, superando case en 10 puntos porcentuais aos internautas da provincia da 
Coruña, que destacan no uso da banca electrónica e usar páxinas web ou app para concertar citas 
médicas. Os internautas de Lugo destacan na participación en redes sociais. 

C.17 . Actividades realizadas a través de Internet nos últimos tres meses segundo a 
provincia 

(% do total de persoas que utilizaron Internet nos últimos 3 meses) 
 

 
Provincia (%) 

Usos de Internet A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total (%) 
Telefonar ou realizar videochamadas 79,4% 87,2% 89,5% 84,2% 83,1% 

Participar en redes sociais  70,7% 73,9% 70,4% 71,6% 71,3% 
Ler noticias, xornais ou revistas de 

actualidade en liña 
85,7% 84,1% 83,4% 90,5% 87,0% 

Ver series, películas ou programas baixo 
demanda  

61,6% 56,7% 62,7% 55,3% 58,9% 

Concertar citas cun médico ou a través 
dunha páxina web ou dunha app de móbil  

61,0% 59,4% 55,6% 57,3% 58,9% 

Banca Electrónica 76,7% 72,3% 71,4% 73,8% 74,6% 

  
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O tamaño de hábitat inflúe na realización de actividades na Rede, incrementándose en xeral a medida 
que o fai o número de habitantes do concello. 

O desenvolvemento de estas actividades por parte da poboación internauta tamén indica o aumento 
da dixitalización nos concellos de menor poboación, onde se observa que, por exemplo, o 82,4% 
realizou videochamadas ou que o 81,2% utiliza o Internet para informarse e estar ao día da 
actualidade, tal e como pode observar na táboa seguinte. 
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C.18 . Actividades realizadas a través de Internet nos últimos tres meses segundo o 
tipo de hábitat 

(% do total de persoas que utilizaron Internet nos últimos 3 meses) 
 

 

Tamaño de hábitat (%) 

Usos de Internet 

Menos 
de 

5.000 
hab. 

Entre 
5.001 e 
10.000 

hab. 

Entre 
10.001 e 
20.000 

hab. 

Entre 
20.001 e 
50.000 

hab. 

Máis de 
50.000 

hab. 
Total 

(%) 
Telefonar ou realizar videochamadas 82,4% 87,5% 83,7% 84,8% 80,9% 83,1% 

Participar en redes sociais  69,1% 72,9% 73,6% 75,0% 69,0% 71,3% 
Ler noticias, xornais ou revistas de 

actualidade en liña 
81,2% 83,3% 87,3% 87,9% 89,8% 87,0% 

Ver series, películas ou programas 
baixo demanda  

45,8% 52,4% 62,9% 60,5% 63,4% 58,9% 

Concertar citas cun médico ou a 
través dunha páxina web ou dunha 

app de móbil  
47,4% 57,4% 54,1% 65,8% 62,6% 58,9% 

Banca Electrónica 69,5% 78,0% 71,8% 75,1% 76,3% 74,6% 

  
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O nivel de ingresos tamén condiciona os usos de Internet entre os internautas. A medida que o nivel 
de ingresos aumenta, aumentan tamén de xeito proporcional todas as actividades que a poboación 
internauta realiza. 

 

C.19 . Actividades realizadas a través de Internet nos últimos tres meses segundo o 
volume total de ingresos no fogar 

(% do total de persoas que utilizaron Internet nos últimos 3 meses) 
 
 

Volume total de ingresos no fogar (%) 

Usos de Internet 

Menos 
de 601 

€ 

Entre 
601 € 

e 1.100 
€  

Entre 
1.101 € 

e 
1.800 

€ 

Entre 
1.800 

€ e 
2.700 

€ 

Entre 
2.701 

€ e 
3.500 

€ 

 Máis 
de 

3.500 
€ 

Total 
(%) 

Telefonar ou realizar videochamadas 80,6% 81,0% 80,4% 82,1% 85,1% 85,6% 83,1% 

Participar en redes sociais  65,0% 71,6% 68,3% 69,6% 75,3% 73,3% 71,3% 
Ler noticias, xornais ou revistas de 

actualidade en liña 
73,3% 80,7% 83,0% 87,7% 90,1% 90,6% 87,0% 

Ver series, películas ou programas 
baixo demanda  

37,4% 44,5% 50,9% 56,8% 64,3% 70,4% 58,9% 

Concertar citas cun médico ou a través 
dunha páxina web ou dunha app de 

móbil  
43,5% 49,0% 53,8% 59,0% 63,1% 64,7% 58,9% 

Banca Electrónica 53,7% 63,0% 67,1% 74,3% 78,2% 83,9% 74,6% 

  
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Do mesmo xeito que ocorre con todos os indicadores relacionados co uso da Internet, a presenza 
nenos/as en idade escolar no fogar incrementa a dixitalización e, polo tanto, tamén as diferentes 
actividades que realiza a poboación internauta.  

 

C.20 . Actividades realizadas a través de Internet nos últimos tres meses segundo a 
convivencia con nenos / as 

(% do total de persoas que utilizaron Internet nos últimos 3 meses) 
 
  

Convivencia con nenos /as estudantes (%) 

Usos de Internet 

Con nenos /as en 
idade escolar 
obrigatoria 

Sen nenos / as en 
idade escolar 
obrigatoria Total (%) 

Telefonar ou realizar videochamadas 87,0% 81,6% 83,1% 

Participar en redes sociais  79,3% 68,2% 71,3% 
Ler noticias, xornais ou revistas de 

actualidade en liña 
89,8% 85,9% 87,0% 

Ver series, películas ou programas baixo 
demanda  

68,5% 55,1% 58,9% 

Concertar citas cun médico ou a través 
dunha páxina web ou dunha app de móbil  

64,6% 56,7% 58,9% 

Banca Electrónica 78,9% 72,9% 74,6% 

        
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Por xénero, cabe salientar unha maior participación das mulleres nas redes sociais, na concertación 
de citas médicas por Internet e no uso das videochamadas. 

C.21 . Actividades realizadas a través de Internet nos últimos tres meses segundo o 
sexo 

(% do total de persoas que utilizaron Internet nos últimos 3 meses) 
 
 

Sexo (%) 

Usos de Internet Home Muller Total (%) 
Telefonar ou realizar videochamadas 81,5% 84,7% 83,1% 

Participar en redes sociais  69,2% 73,3% 71,3% 

Ler noticias, xornais ou revistas de actualidade en liña 87,8% 86,3% 87,0% 

Ver series, películas ou programas baixo demanda  59,6% 58,3% 58,9% 
Concertar citas cun médico ou a través dunha páxina web ou 

dunha app de móbil  
55,9% 61,8% 58,9% 

Banca Electrónica 75,4% 73,8% 74,6% 

        
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A idade dos internautas inflúe directamente nas actividades que se realizan. Así entre os máis novos 
(16 a 24 anos) é máis frecuente telefonar ou realizar videochamadas (95,2%) e participar en redes 
socias (97,6%). Entre os maiores de 65 anos, a actividade máis frecuente é a consulta de información 
en Internet e cabe subliñar que máis do 67% dos internautas realizou videochamadas. 

 

C.22 . Actividades realizadas a través de Internet nos últimos tres meses segundo a 
idade 

Base: total de persoas que usaron Internet nos últimos 3 meses 
 
 

Idade (%) 

Usos de Internet 

De 16 
a 24 
anos 

De 25 
a 34 
anos 

De 35 
a 44 
anos 

De 45 
a 54 
anos 

De 55 
a 64 
anos 

De 65 
a 74 
anos Total 

Telefonar ou realizar videochamadas 95,2% 92,6% 86,4% 82,3% 75,0% 67,7% 83,1% 

Participar en redes sociais  97,6% 93,4% 84,6% 67,9% 51,1% 31,9% 71,3% 
Ler noticias, xornais ou revistas de 

actualidade en liña 
88,6% 93,4% 93,0% 88,2% 81,0% 73,2% 87,0% 

Ver series, películas ou programas baixo 
demanda  

80,0% 76,5% 69,0% 57,6% 41,5% 27,5% 58,9% 

Concertar citas cun médico ou a través 
dunha páxina web ou dunha app de móbil  

45,3% 68,5% 72,6% 63,8% 50,7% 37,4% 58,9% 

Banca Electrónica 58,4% 88,4% 88,3% 79,8% 66,3% 49,5% 74,6% 

  
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
Base: total de persoas que usaron Internet nos últimos 3 meses 

 

O nivel formativo do/a internauta é, unha vez máis, un factor que inflúe positivamente nas 
actividades quer realizan a través de Internet: a maior nivel de estudos, maior é a realización de 
calquera das actividades descritas. 
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C.23 . Actividades realizadas a través de Internet nos últimos tres meses segundo o 
nivel de estudos  

 
 

Nivel de estudos (%) 

Usos de Internet 
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Telefonar ou realizar 
videochamadas 67,5% 76,5% 85,1% 77,8% 86,5% 84,0% 86,8% 87,2% 89,3% 83,1% 

Participar en redes 
sociais  38,1% 45,3% 58,9% 63,5% 76,8% 78,2% 76,9% 77,6% 73,1% 71,3% 

Ler noticias, xornais 
ou revistas de 

actualidade en liña 
43,6% 61,9% 65,6% 80,9% 91,8% 91,7% 93,8% 96,7% 93,5% 87,0% 

Ver series, películas 
ou programas baixo 

demanda  
12,1% 24,0% 33,4% 44,2% 66,7% 66,0% 70,1% 80,3% 77,9% 58,9% 

Concertar citas cun 
médico ou a través 

dunha páxina web ou 
dunha app de móbil  

17,6% 32,4% 39,1% 45,1% 60,1% 68,6% 72,2% 75,8% 74,3% 58,9% 

Banca Electrónica 12,2% 40,3% 49,2% 60,0% 76,5% 84,9% 90,6% 93,3% 91,2% 74,6% 

                      
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

Base: total de persoas que usaron Internet nos últimos 3 meses 

 

Os/as estudantes e ocupados/as son os grupos de internautas que acadan maiores porcentaxes nas 
actividades de comunicación e información.  

 

C.24 Actividades realizadas a través de Internet nos últimos tres meses segundo a 
situación socio-laboral  

 

 

Ocupación (%) 

Usos de Internet Ocupado/a Parado/a Xubilado/a 
Persoas con 

discapacidade 

Tarefas 
do 

fogar Estudando Total 
Telefonar ou 

realizar 
videochamadas 

84,9% 81,3% 67,2% 72,5% 79,3% 95,7% 83,1% 

Participar en redes 
sociais  75,6% 71,0% 32,2% 58,3% 58,8% 97,4% 71,3% 

Ler noticias, xornais 
ou revistas de 

actualidade en liña 
90,2% 83,4% 75,1% 78,5% 80,8% 89,6% 87,0% 

Ver series, películas 
ou programas baixo 

demanda  
64,4% 49,7% 28,8% 40,7% 43,5% 82,2% 58,9% 

Concertar citas cun 
médico ou a través 
dunha páxina web 

ou dunha app de 
móbil  

66,5% 52,9% 38,9% 48,8% 52,2% 43,7% 58,9% 

Banca Electrónica 85,3% 64,6% 52,3% 60,4% 59,1% 53,2% 74,6% 

  
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
Base: total de persoas que usaron Internet nos últimos 3 meses 

 



 

 

 

 

  

COMPRAS POR INTERNET 
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V. Compras por Internet 

 

O impacto da pandemia da COVID-19, as limitacións á mobilidade e as medidas sanitarias aumentaron 
a demanda e o uso dos medios dixitais, e moi especialmente aumentaron as compras a través de 
Internet. 

No ano 2021, continúa o incremento do número de galegos/as que adquiriron algún ben ou servizo a 
través de Internet: o 61,9% dos usuarios/as de Internet adquiriron algún ben ou servizo a través da 
Rede. Respecto ao total de persoas, un 61,7% de galegos/as realizaron compras online, 
experimentando un crecemento do 5,5% no último ano. 

 

G. 103.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet2 

 
 
 
                    Base::Persoas que utilizaron Internet no último ano                                                     Base: Todas as persoas de 16 a 74 anos 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021)  

                                                
 
2 Para a análise deste indicador considéranse duas bases:  
(1) As persoas entre 16 e 74 anos que utilizaron Internet no último ano, e que compraron a través de Internet no último ano, acadando o 61,9%; e  
(2) a segunda as persoas entre 16 e 74 anos que compraron na Rede, acadando o 61,7%. Esta última base será a que se utilice para toda a análise do 
capítulo. 
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G. 104.Evolución de persoas que adquiriron bens ou servizos a través de Internet e 
Comparativa coa Media Estatal e Europea 

 

 

 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2018-2021) 

 

 
Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2018-2021) 

  

 Incremento no período 2018 - 2021 
Galicia: 32,4%. España: 25%. UE: 15,5%  
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A fenda de xénero referente á compra a través da Rede é case nula, só existe unha lixeira vantaxe de 
0,6 puntos porcentuais da porcentaxe de homes fronte á que se rexistra entre as mulleres. 

G. 105.. Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo o sexo 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 
Os mozos/as con idades comprendidas entre os 25 a 34 anos son os que amosan unha maior 
porcentaxe de compras a través de Internet (93%), un 5% máis que no ano anterior. Crece a 
porcentaxe de compradores/as en todos os tramos de idade, destacando especialmente as persoas 
de 55 a 64 anos (+9,1%) e de 65 a 74 anos (+16,2%). 

 

G. 106.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo o grupo de 
idade 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A porcentaxe de compras a través de Internet increméntase, a medida que a formación académica 
dos galegos/as é máis elevada superando o 85% non caso de persoas con graos universitarios ou 
estudos superiores. 

 

G. 107.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo o nivel de 
estudos 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Ao igual que se ven observando noutros indicadores sobre a dixitalización da sociedade galega, os 
estudantes e as persoas ocupadas son os estratos de poboación que rexistran unha maior porcentaxe 
de compras a través de Internet, superando amplamente a media galega. Os crecementos máis 
notorios rexístranse entre as persoas con algún tipo de discapacidade (+13,2%), as que se dedican ás 
tarefas do fogar (+12,8%) e as persoas xubiladas (+10,5%), polo que seguen reducíndose as fendas 
dixitais nos colectivos con menores niveis de dixitalización. 

 

G. 108.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo a situación 
socio-laboral 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

As provincias de Pontevedra e A Coruña son as provincias galegas que acadan unha maior porcentaxe 
de compradores a través da Rede. Respecto ao ano anterior, o maior crecemento de compradores 
sitúase nas provincias de Lugo (+9,7%) e Ourense (+7%). 
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G. 109.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo a provincia 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

As porcentaxes máis altas de compras de bens ou servizos a través de Internet obsérvanse nos 
concellos con maior número de habitantes. Así, nos concellos con máis de 20.000 habitantes 
supérase a media autonómica, e no caso dos concellos con máis de 50.000 habitantes acádase unha 
porcentaxe do 69,8%. 

Nos concellos de menos de 5.000 habitantes rexístrase o maior crecemento deste indicador cun 
incremento do 17,1% respecto ao ano 2020. 

G. 110.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo o tipo de 
hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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As áreas de Ourense, A Coruña e Vigo son as que acadan unha maior porcentaxe de compras por 
Internet, cun 69,9%, 69% e 68,5% respectivamente.  

Só Ourense Sur sitúase por debaixo do 45% de compradores online, mentres que hai dous anos eran 
8 zonas por debaixo deste valor, e 4 delas por debaixo do 40%. 

 

G. 111.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo a Área 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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M.10. Mapa de  Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet 
segundo a Área 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Entre os concellos con maior volume de poboación, destacan Vigo, A Coruña, Ourense e Pontevedra 
no indicador de compras a través de Internet ao superar o 70% mentres só a cidade de Ferrol queda 
por debaixo da media galega. 

 

G. 112.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet nos 7 concellos con 
maior poboación 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Con carácter xeral, a medida que aumenta o número de persoas do fogar, o indicador de compra por 
Internet increméntase, se ben, a porcentaxe máis alta do indicador acádase nos fogares de 4 
membros, obtendo un 73,4%. 

 

G. 113.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo o número de 
persoas no fogar 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Os ingresos nos fogares tamén inflúen nas compras a través de Internet. Desta maneira, os fogares 
con ingresos superiores aos 3.500 euros son os que acadan a porcentaxe máis alta de compras por 
Internet (73,7%). 

 

G. 114.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo o nivel de 
ingresos no fogar  

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A convivencia con nenos/as en idade escolar obrigatoria incrementa a porcentaxe de compradores a 
través da Rede en 19,4 puntos porcentuais respecto aos fogares que non contan con menores de 16 
anos. 

G. 115.Persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo a convivencia 
con nenos / as. 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 



 

 
  

 

 

 

 

  

Ciberseguridade 
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VI. Ciberseguridade  

 

 
 
As novas tecnoloxías, fan máis cómoda a vida de moitas persoas, pero tamén provocan a aparición 
de novos riscos. Nesta edición da enquisa a fogares incorpóranse 2 novos indicadores respecto á 
ciberseguridade entre os internautas nos fogares galegos/as. 

Resulta fundamental para a seguridade da información de carácter persoal e a autoprotección, 
coñecer as medidas de seguridade dispoñibles e aplicalas de forma cotiá. Máis aínda no contexto 
actual, en que a dixitalización das transaccións, a relación coas entidades financeiras ou coa 
administración fan que se expoñan máis datos sensibles. Estas medidas poden ser de tipo activo, é 
dicir, que deben executarse directamente polo usuario/a para que teñan efecto, ou ben de tipo pasivo 
-que non precisan da acción directa do usuario/as-. Pódense medir a través dos servizos de 
seguridade tales como antivirus, corta lumes, etc.  instalados nos dispositivos de uso particular. 

No 2021, o 68% dos galegos/as que utilizaron Internet nos últimos 12 meses e dispoñen dalgún 
dispositivo electrónico con capacidade de acceso a Internet, dispoñen dalgún servizo de seguridade 
(antivirus, cortalumes…) nos seus dispositivos de uso particular. 

No 2021, o 68% dos galegos/as que utilizaron Internet nos últimos 12 meses e dispoñen dalgún 
dispositivo electrónico con capacidade de acceso a Internet, dispoñen dalgún servizo de seguridade 
(antivirus, cortalumes…) nos seus dispositivos de uso particular. 

G. 116.Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular 

 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Por xénero e idade os homes e os menores de 34 anos son os que, en maior medida, dispoñen de 
servizos de seguridade nos seus dispositivos.  

G. 117. Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular segundo sexo 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

As diferenzas segundo o xénero son de 4,2 puntos porcentuais, pero coa idade, a fenda dixital neste 
indicador é máis grande. Os mozos/as entre os 16 e 24 anos teñen instalados nos seus dispositivos 
servizos de seguridade no 77,8% dos casos e, entre os maiores de 65 anos, está medida de seguridade 
é adoptada só polo 47,6%. 

 

 G. 118. Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular segundo idade 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A porcentaxe de persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade nos seus dispositivos 
increméntase a medida que a formación académica é maior, superando o 80% no caso dos galegos/as 
con algún tipo estudios universitarios e sen chegar ao 75% no resto de estratos. 

 

G. 119. Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular segundo estudos 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Ao igual que se ven observando noutros indicadores sobre a dixitalización da sociedade galega, os 
estudantes e as persoas ocupadas son os estratos de poboación que rexistran unha maior 
dixitalización, que tamén se reflicte no uso de servizos de seguridade nos dispositivos que utilizan 
para conectarse a Internet, superando amplamente a media galega (68%).  

 

G. 120. Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular segundo a situación socio-laboral 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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En canto ao análise por provincias, non se observan diferenzas significativas entre os galego/as. Son 
as provincias de Lugo e A Coruña as que acadan unha maior porcentaxe de persoas que adoptan 
medidas de ciberseguridade. 

 

G. 121. Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular segundo a provincia 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

As porcentaxes máis altas das persoas que dispoñen de servizos de seguridade nos seus dispositivos 
están nos concellos con maior número de habitantes. Así, nos concellos con máis de 20.000 
habitantes supérase a media autonómica, mentres no resto non se acada o 65%. 

G. 122. Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular segundo o tipo de hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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As áreas da Mariña, A Coruña Suroriental e Pontevedra, son as que acadan unha maior porcentaxe de 
persoas que dispoñen de medidas para evitar problemas de ciberseguridade, cun 81,2%, 77,6% e 
77,5% respectivamente.  

O Morrazo, a área da Costa de Morte e Lugo Sur sitúase por debaixo do 50% no referente á 
preocupación pola ciberseguridade, entendendo esta por ter activados servizos de seguridade nos 
dispositivos. 

 

G. 123. Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular segundo a Área 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Entre os concellos con maior volume de poboación, destacan Ferrol e Pontevedra no indicador de 
ciberseguridade ao superar o 78%. Ademais, ningunha das cidades está por debaixo da media galega, 
que é do 68%. 

 

G. 124. Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular nos 7 concellos con maior poboación 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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En xeral, a medida que aumenta o número de persoas do fogar tende a aumentar a activación de 
servizos de ciberseguridade, se ben a porcentaxe máis alta do indicador acádase nos fogares de 4 
membros, cun 74,1%. 

 

G. 125. Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular segundo o número de persoas no fogar  

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Os ingresos nos fogares tamén inflúen neste indicador que se incrementan a medida que aumentan 
os ingresos nos fogares. Deste xeito, os fogares con ingresos superiores aos 3.500 euros son os que 
acadan a porcentaxe máis elevada de uso de servizos de seguridade (79,9%). 

 

G. 126. Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular segundo o nivel de ingresos no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A convivencia con nenos/as en idade escolar obrigatoria incrementa en  6,1 puntos porcentuais o uso 
da ciberseguridade respecto aos fogares que non contan con menores de 16 anos. 

G. 127. Persoas que dispoñen dalgún servizo de seguridade (antivirus, cortalumes…) nos seus 
dispositivos de uso particular segundo a convivencia con nenos / as. 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 
As ameazas atópanse en continua evolución e tratan de evadir as posibles barreiras a nivel de usuario 
e do sistema, antivirus, etc. Isto significa que a utilización das diferentes medidas de seguridade e a 
práctica de hábitos prudentes reducen o risco de que as incidencias de seguridade ocorran, pero o 
risco sempre está presente. 

Neste senso, no 2021, incorpórase outro indicador que mide os incidentes de seguridade que os 
internautas galegos/as sufriron no último ano. 

Un 9,6% dos internautas tivo algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular (roubo de datos, intento de acceder á súa conta, suplantación de identidade, acoso, correos 
maliciosos….) nos últimos 12 meses.  

 
G. 128.Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 

particular (roubo de datos, intento de acceder á súa conta, suplantación de identidade, acoso, 
correos maliciosos….) nos últimos 12 meses. 

 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021)  
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Por xénero e idade, os que en maior medida sufriron algún incidente relacionado coa ciberseguridade 
son as mulleres e os galegos/as con idades comprendidas entre os 35 e 54.  

 

G. 129. Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular nos últimos 12 meses segundo sexo 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

 G. 130. Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular nos últimos 12 meses segundo idade 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 
A porcentaxe de persoas que tiveron algún problema de seguridade nos seus dispositivos 
increméntase a medida que a formación académica é maior, superando o 13% no caso dos galegos/as 
con estudos universitarios, e situándose por riba da media galega (9,6%). 
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G. 131. Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular nos últimos 12 meses segundo estudos 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

As persoas ocupadas e paradas son os estratos de poboación que rexistran maior impacto de 
incidentes de ciberseguridade no último ano, seguidos de preto de estudantes, que xa están por baixo 
da media. 

 

G. 132. Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular nos últimos 12 meses segundo a situación socio-laboral 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A provincia da Coruña é na que se detecta unha maior porcentaxe de persoas que tiveron, no último 
ano, incidentes relacionados coa ciberseguridade. 

 

G. 133. Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular nos últimos 12 meses segundo a provincia 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

A medida que o tamaño do concello é maior obsérvase unha maior porcentaxe de incidentes de 
ciberseguridade no último ano. Así, nos concellos con máis de 50.000 habitantes supérase a media 
autonómica. 

G. 134. Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular nos últimos 12 meses segundo o tipo de hábitat 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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As áreas de Caldas-O Salnés, Ferrol-Eume-Ortegal e Santiago rexistran unha maior incidencia nos 
problemas de ciberseguridade, cun 22,3%, 20,8% e 15,2% respectivamente.  

 

G. 135. Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular nos últimos 12 meses segundo a Área 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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Entre os concellos con maior volume de poboación, destacan Ferrol e Santiago de Compostela neste 
indicador de ciberseguridade ao superar amplamente o promedio das persoas que declaran ter 
sufrido algún incidente de Ciberseguridade. 

 

G. 136. Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular nos últimos 12 meses nos 7 concellos con maior poboación 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A medida que diminúe o número de persoas do fogar increméntase a porcentaxe de persoas con 
incidencias de ciberseguridade. 

 

G. 137. Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular nos últimos 12 meses segundo o número de persoas no fogar 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Os fogares con ingresos de menos de 1.100 euros e nos que teñen ingresos superiores superiores aos 
3.500 euros sofren a porcentaxe máis alta de incidentes de ciberseguridade. 

 

G. 138. Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular nos últimos 12 meses segundo o nivel de ingresos no fogar 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A convivencia con nenos/as en idade escolar obrigatoria incrementa nun punto a incidencia dos 
problemas de ciberseguridade respecto aos fogares que non contan con menores de 16 anos. 

G. 139. Persoas que tiveron algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular nos últimos 12 meses segundo a convivencia con nenos / as. 

 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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VII. eAdministración en Galicia 

 

 
 
En Galicia segue consolidándose a administración dixital dentro do marco da EGD2030, cun enfoque 
centrado na cidadanía, que permite dar unha resposta eficaz e eficiente ás necesidades da poboación 
galega e achegar máis servizos a máis cidadáns, o que foi especialmente importante para xestionar 
as dificultades provocadas nos últimos dous anos pola pandemia da COVID-19. 
 
No ano 2021 a porcentaxe de internautas galegos que interactuaron coas AAPP a través de Internet 
nos últimos doce meses para obter información foi do 81,9%, o que supón un incremento do 9,2% 
respecto ao ano anterior. 
 

G. 140.Persoas que interactuaron coas AAPP a través de Internet nos últimos 12 meses para 
obter información. 

 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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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 medios estatais e europeos. 

 

G. 141.Evolución das persoas que interactuaron coas AAPP por Internet e Comparativa coa 
Media Estatal e Europea 

 

 

 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2018-2021) 

 
 

 
Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2018-2021) 

 

 

 

  

 
Incremento no período 2018 - 2021 

Galicia: 23,5%. España: 4,9%. UE: 3,9% 
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Outro indicador que mide as interaccións da cidadanía coas administracións é a descarga de 
formularios. No último ano incrementouse nun 11,4%, acadando un 79,3%. Ademais, afiánzase a 
vantaxe no uso da administración electrónica dos internautas galegos/as sobre a media estatal e 
europea. 

 

 G. 142.Persoas que interactúan coas AAPP a través de Internet nos  últimos 12 meses para 
descargar formularios. 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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G. 143.Evolución da interacción coas AAPP e Comparativa coa Media Estatal e Europea 

 

 

 

 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2017-2020) 

 
 

 

Fonte: OSIMGA -IGE - INE- EUROSTAT (2018-2021) 
 

 

  

 Crecemento no período 2018 - 2021 
Galicia: 22,2%. España: 3,1%. UE: 19,4% 
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O 79,1% das persoas que utilizaron Internet nos últimos 12 meses enviaron formularios 
cumprimentados a través da Rede. Este indicador ten un incremento dun 12% respecto ao ano 2020. 

 G. 144.Persoas que interactuaron coas AAPP a través de Internet nos últimos 12 meses para 
enviar formularios cumprimentados incluíndo a cobertura “online” 

 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

No referente á interacción coas AAPP a través da Rede para descargar documentos xerados polas 
propias administracións a petición dos cidadáns, acádase un 65,4%, un 5,8% máis que no ano 2020.  

 

 G. 145. Persoas que interactuaron coas AAPP a través de Internet nos últimos 12 meses para 
descargar documentos xerados polas Administracións a petición do cidadán 

 
Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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A Coruña e Pontevedra son as provincias que rexistran a maior porcentaxe de internautas que 
interactuaron coas Administracións Públicas utilizando Internet, aínda que todas as provincias 
experimentaron crecementos nos indicadores de eAdministración respecto ao ano anterior. 

 

C.25 . Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet nos últimos doce meses 
segundo a provincia 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet no último ano) 
 

Provincia (%) 

Tipos de interacción coas AAPP a través de 
Internet A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total (%) 

Para obter información 81,9% 80,9% 77,3% 83,7% 81,9% 

Para descargar formularios oficiais 80,8% 77,9% 74,3% 79,6% 79,3% 

Para enviar formularios cumprimentados 81,2% 77,1% 73,8% 79,0% 79,1% 

Para descargar documentos persoais 66,6% 61,4% 60,8% 66,6% 65,4% 

  
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Outra variable que inflúe nos indicadores que miden a interacción coas Administracións Públicas a 
través de Internet é o tamaño de hábitat. O uso de Internet para interactuar coas Administracións 
Públicas, increméntanse en xeral a medida que o fai o número de habitantes do concello. 

 

C.26 . Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet nos últimos doce meses 
segundo o tipo de hábitat 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet no último ano) 
 

Tamaño de hábitat (%) 

Tipos de interacción coas AAPP a través 
de Internet 

Menos 
de 

5.000 
hab. 

Entre5.001 
e 10.000 

hab. 

Entre 
10.001 

e 
20.000 

hab. 

Entre 
20.001 

e50.000 
hab. 

Máis 
de 

50.000 
hab. 

Total 
(%) 

Para obter información 73,6% 78,6% 79,5% 84,7% 85,9% 81,9% 

Para descargar formularios oficiais 70,4% 76,3% 76,9% 82,1% 83,4% 79,3% 

Para enviar formularios cumprimentados 69,3% 76,9% 77,2% 82,2% 82,9% 79,1% 

Para descargar documentos persoais 52,2% 63,6% 65,0% 59,0% 73,8% 65,4% 

  
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

O nivel de ingresos é outra variable que se relaciona coa proporción persoas que interaccionan coas 
administracións a través de Internet. A medida que o nivel de ingresos aumenta, aumentan tamén 
de xeito proporcional todos os trámites que realiza a cidadanía coas administracións. 

  



   Galicia. A nosa vida en dixital: A SI nos fogares galegos 

 

139 

 

C.27 .Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet nos últimos doce meses 
segundo o volume total de ingresos no fogar 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet no último ano) 
 

Volume total de ingresos no fogar (%) 

Tipos de interacción coas AAPP a través 
de Internet 

Menos 
de 601 

€ 

Entre 
601 € 

e 
1.100 

€  

Entre 
1.101 
€ e 

1.800 
€ 

Entre 
1.800 

€ e 
2.700 

€ 

Entre 
2.701 € 

e 
3.500 

€ 

 Máis 
de 

3.500 
€ 

Total 
(%) 

Para obter información 70,7% 74,0% 76,7% 81,5% 85,4% 87,8% 81,9% 

Para descargar formularios oficiais 68,4% 70,8% 73,0% 78,8% 83,2% 85,8% 79,3% 

Para enviar formularios cumprimentados 67,2% 70,5% 72,4% 78,5% 83,2% 86,1% 79,1% 

Para descargar documentos persoais 50,8% 55,8% 57,7% 63,8% 69,6% 74,7% 65,4% 

  
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Do mesmo xeito que ocorre con todos os indicadores relacionados co uso da Internet, a presenza de 
nenos/as en idade escolar no fogar incrementa a dixitalización e, polo tanto, tamén a interacción das 
persoas coas AAPP a través de Internet.  

 

C.28 .Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet nos últimos doce meses 
segundo a convivencia con nenos / as 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet no último ano) 
 

Convivencia con nenos /as estudantes (%) 

Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet 

Con nenos 
/as en idade 

escolar 
obrigatoria 

Sen nenos / 
as en idade 

escolar 
obrigatoria Total (%) 

Para obter información 88,2% 79,5% 81,9% 

Para descargar formularios oficiais 86,1% 76,7% 79,3% 

Para enviar formularios cumprimentados 85,6% 76,6% 79,1% 

Para descargar documentos persoais 71,6% 63,0% 65,4% 

        
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
Base: total de persoas que usaron Internet no último ano  
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Por xénero, non existen diferenzas na intensidade da relación coas administración públicas a través 
de Internet, menos dun punto porcentual en todos os indicadores incluídos na análise e, mesmo na 
descarga de formularios oficiais e no envío de formularios cumprimentados a porcentaxe de mulleres 
supera á porcentaxe de homes. 

 

C.29 . Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet nos últimos doce meses 
segundo o sexo 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet no último ano) 
 

Sexo (%) 

Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet Home Muller Total (%) 
Para obter información 82,0% 81,9% 81,9% 

Para descargar formularios oficiais 79,2% 79,5% 79,3% 

Para enviar formularios cumprimentados 78,9% 79,4% 79,1% 

Para descargar documentos persoais 65,8% 65,1% 65,4% 

        
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

A interacción dixital coas administracións por idades amósanos que a poboación no tramo de idade 
de 25 a 34 anos é a que máis interactúa coas Administracións Públicas a través de Internet. 

 

C.30 . Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet nos últimos doce meses 
segundo a idade 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet no último ano) 
 

Idade (%) 

Tipos de interacción coas AAPP a través 
de Internet 

De 16 
a 24 
anos 

De 25 
a 34 
anos 

De 35 
a 44 
anos 

De 45 
a 54 
anos 

De 55 
a 64 
anos 

De 65 
a 74 
anos Total 

Para obter información 92,0% 94,0% 92,9% 83,3% 70,9% 50,7% 81,9% 

Para descargar formularios oficiais 88,4% 92,3% 91,1% 80,7% 67,9% 47,3% 79,3% 

Para enviar formularios cumprimentados 86,3% 91,8% 91,6% 80,8% 67,7% 47,5% 79,1% 

Para descargar documentos persoais 74,7% 77,5% 78,0% 67,1% 52,7% 34,1% 65,4% 

  
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Do mesmo xeito que ocorría en anteriores edicións e con outros indicadores, o nivel formativo do/a 
internauta é, unha vez máis, un factor que inflúe positivamente na dixitalización con independencia 
do trámite analizado: a maior nivel de estudos, maior é o uso de Internet para relacionarse coas 
administracións polos medios telemáticos. 
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C.31 .Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet nos últimos doce meses 
segundo o nivel de estudos 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet no último ano) 
 

Nivel de estudos (%) 

Tipos de interacción coas 
AAPP a través de 

Internet 

Se
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Para obter información 26,6% 46,0% 59,1% 70,0% 88,3% 90,0% 93,6% 96,3% 95,7% 81,9% 
Para descargar 

formularios oficiais 
24,6% 41,1% 54,5% 66,1% 85,9% 87,8% 92,8% 95,3% 94,6% 79,3% 

Para enviar formularios 
cumprimentados 24,6% 42,3% 53,7% 65,3% 85,5% 88,2% 93,0% 95,5% 95,7% 79,1% 

Para descargar 
documentos persoais 

5,9% 25,5% 32,8% 49,7% 71,6% 73,1% 85,6% 87,5% 86,5% 65,4% 

                      
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 

 

Os/as estudantes e ocupados/as son os grupos que acadan maiores porcentaxes de interacción coas 
Administracións Públicas a través de Internet. 

 

C.32 Tipos de interacción coas AAPP a través de Internet nos últimos doce meses 
segundo a situación socio-laboral 

(% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos que utilizaron Internet no último ano) 
 

Ocupación (%) 

Tipos de interacción coas 
AAPP a través de Internet 
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Para obter información 88,0% 78,3% 53,0% 63,4% 67,0% 92,7% 81,9% 
Para descargar formularios 

oficiais 
85,9% 74,4% 49,3% 60,0% 63,8% 89,6% 79,3% 

Para enviar formularios 
cumprimentados 

86,1% 73,9% 49,6% 59,8% 64,3% 86,2% 79,1% 

Para descargar documentos 
persoais 

72,6% 58,0% 36,7% 41,9% 47,1% 76,7% 65,4% 

  
 
 

Fonte: OSIMGA + IGE (2021) 
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VIII. Conclusións 

 

Nesta nova edición, os datos da enquisa a fogares indican que o proceso de dixitalización da 
poboación galega consolídase e amplíase tras o impacto da pandemia provocada pola COVID-19. 
Seguen a crecer os novos usos dixitais como as videochamadas, a procura de información, as compras 
online, o uso da banca online ou o ocio a través de Internet, e fano máis intensamente entre os 
colectivos que, tradicionalmente, presentaban unha menor inclusión dixital (persoas maiores ou 
residentes no rural). Ademais os fogares galegos contan con conexións a Internet máis rápidas e 
maior variedade de dispositivos conectados. 

 

As tecnoloxías disruptivas incorpóranse aos fogares galegos 

No 2021 un 78,7% dos fogares galegos con persoas de 16 a 74 anos contan con ordenador de 
sobremesa, portátil ou tablet, un 3% máis respecto ao ano anterior.   

O tipo de ordenador que ten maior presenza nos fogares galegos é o portátil, presente no 62% dos 
fogares galegos. 

Cabe salientar que o o 43,7% dispón dun televisor intelixente (Smart TV), o que supón un incremento 
do 7,9% máis que o ano anterior e un 96,8% respecto ao 2018. 

Os fogares  galegos que  dispoñen de consola de xogos con capacidade de acceso a Internet creceron 
nun 11,6% no último ano, acadando o 22,2%. 

En estreita relación co proceso de dixitalización que se está a producir nos fogares galegos nos 
últimos anos, obsérvase a incursión de novas tendencias e hábitos que pouco a pouco van 
introducíndose na nosa cultura dixital. No 2021, o 9,7% dos fogares galegos dispoñen de altofalante  
intelixente con asistente  dixital, e o 5,5% ten dispositivos de  seguridade conectados a Internet 
(alarma conectada a Internet, cámaras de  seguridade,  pechaduras  intelixentes…). A penetración da 
tecnoloxía domótica ou asociada ao Internet das Cousas (IoT) está presente no 4,4% dos fogares 
galegos. 

 

No 2021, a porcentaxe de fogares galegos con Internet contratado incrementouse un 
2,1% respecto ao ano anterior, acadando o 92,2%.  

A evolución da contratación de Internet nos fogares galegos foi incrementándose nos últimos catro 
anos. En termos absolutos, 868.954 fogares galegos onde reside algunha persoa de 16 a 74 anos ten 
contratado Internet, o que representa un incremento de 65.516 fogares nos últimos catro anos.  

No 2021, a porcentaxe de fogares galegos con Internet contratado incrementouse un 2,1% respecto 
ao ano anterior, acadando o 92,2%. A contratación de Internet subiu en todos os estratos de tamaño 
de concellos, aumenta a medida que se incrementa a súa poboación e supera o 90% nos fogares 
situados en concellos de máis de 5.000 habitantes. Nos concellos máis rurais acada o 86,1% dos 
fogares, cun crecemento do 2,3% no último ano, lixeiramente superior ao crecemento da media (2,1%) 
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O crecemento da dixitalización dos fogares é máis significativo nos concellos de menos de 5.000 
habitantes. Así, nos concellos con menos de 5.000 habitantes, o incremento rexistrado no último ano 
foi do 10,6% de fogares con Internet contratado, pasando de 112.361 a máis de 124 mil. 

 

Mantense a evolución positiva da velocidade da Internet contratada  

O 69,7% dos fogares galegos con conexión a Internet dispoñen xa dunha velocidade de Internet 
superior aos 30 Mbps, cun crecemento do 19,3% no último ano, amosando a rápida evolución da 
velocidade de conexión nos fogares galegos. Ademais, a porcentaxe de fogares con velocidade de 
conexión a Internet contratada superior a 100 Mbps experimentou un forte incremento no período 
2018 a 2021, situándose no 30% fronte ao 13,1% que rexistraba no ano 2018. 

 

Aumenta a capacitación dixitalización da cidadanía galega 

Un ano máis, o dispositivo electrónico máis estendido entre os galegos/as é o teléfono móbil con 
capacidade de acceso a Internet (smartphone): o 90,7% da poboación galega emprega un 
smartphone. Obsérvase un uso universal  nas persoas de 16 a 44 anos mentres que, entre as persoas 
maiores de 65 anos, o uso sitúase no 64,3%. 

Existe un crecemento continuo do número de internautas galegos/as, experimentando un incremento 
dun 1,9% respecto ao ano anterior. En termos absolutos, 1.758.193 galegos/as de 16 a 74 anos 
utilizaron Internet nos últimos tres meses, o que representa un incremento de 177.911 internautas 
nos últimos catro anos. 

Galicia incrementou os usuarios activos de Internet nun 11,6% dende o ano 2018, fronte ao 9,1% do 
conxunto de España e o 6% da Unión Europea. 

As  actividades preferidas dos internautas galegos no 2021 son ler noticias, xornais o revistas en liña 
(87%) , telefonar ou realizar videochamadas usando apps como WhatsApp, Skype, Messenger, 
Facetime, Viber (83,1%), usar banca electrónica (74,6%) e participar nas redes sociais (71,3%). 

 

Empoderamento dixital das persoas maiores e estreitamento das fendas dixitais da 
poboación 

Como vimos observando nas pasadas edicións, a idade continúa a ser unha variable que afecta de 
xeito directo ao nivel de dixitalización. A menor idade, maior uso da Rede, acadando niveis de uso do 
99,6% entre os/as galegos/as máis novos/as. A pesares disto, a fenda dixital segundo a idade 
redúcese ano a ano e cabe salientar un significativo incremento no nivel de dixitalización no tramo 
de idade de 65 a 74 anos: o 58,7% xa son usuarios de Internet, o que representa un incremento do 
10,8% no último ano. 

Estudantes, ocupados e persoas con nivel formativo secundario ou superior acadan un uso 
practicamente universal de Internet. Pero os colectivos que, no último ano, máis aumentan o seu 
nivel de dixitalización son  as persoas xubiladas (+8,4%) e as que realizan tarefas do fogar (+5,7%). 

O uso de Internet continúa a incrementarse en todos os tipos de hábitat en Galicia. Nos concellos de 
máis de 20.000 habitantes, supérase amplamente a media galega (89,4%). Os concellos de ata 5.000 
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habitantes seguen incrementando internautas: no último ano o 81,8% das persoas de 16 a 74 anos 
que residen nestes concellos utilizaron Internet nos últimos tres meses (+1,9% respecto á anterior 
edición). O incremento máis notorio dende o 2020 prodúcese nos concellos de 10.000 a 20.000 
habitantes, cun crecemento de internautas do 3,6% respecto ao ano anterior. 

 

Compras a través de Internet e Administración electrónica 

No 2021, as compras por Internet dos galegos e galegas incrementáronse nun 5,5%, acadando unha 
porcentaxe de 61,7%. O 93% mozos/as con idades comprendidas entre os 25 e 34 anos mercaron por 
Internet nos últimos 3 meses. 

No referente á administración electrónica, a porcentaxe de internautas galegos que interactuaron 
coas AAPP a través de Internet nos últimos doce meses para obter información foi do 81,9%, o que 
supón un incremento do 9,2% respecto ao ano anterior e sitúa a Galicia por riba dos valores estatais 
e europeos. 
 
Ademais, o 79,1% das persoas que utilizaron Internet nos últimos 12 meses tamén enviaron 
formularios cumprimentados ás Administracións Públicas a través da Rede., cun crecemento do 12% 
respecto á edición anterior.  

 

Ciberseguridade 

No 2021, o 68% dos galegos/as que utilizaron Internet nos últimos 12 meses e dispoñen dalgún 
dispositivo electrónico con capacidade de acceso a Internet, dispoñen dalgún servizo de seguridade 
(antivirus, cortalumes…) nos seus dispositivos de uso particular. 

Un 9,6% dos internautas tivo algún incidente de ciberseguridade nos seus dispositivos de uso 
particular (roubo de datos, intento de acceder á súa conta, suplantación de identidade, acoso, correos 
maliciosos….) nos últimos 12 meses.  
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