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O obxectivo deste capítulo é a análise

dos principais indicadores relacionados

coa cultura, diferenciando entre magnitudes

transversais, que son aquelas que afectan a

diferentes sectores culturais, e magnitudes

sectoriais ou dominios culturais, analizando

dentro destas últimas os bens de interese

cultural, libros e publicacións periódicas,

artes musicais e escénicas e os medios au-

diovisuais e interactivos. A consideración de

factores fundamentais no eido cultural como

os relacionados co ensino ou o uso das tec-

noloxías nos fogares analízanse no capitulo

da educación e o dedicado ás actividades de

I+D.

Tendo en conta os devanditos obxectivos, a

Consellería de Cultura, Educación e Ordena-

ción Universitaria é o órgano ao que lle co-

rresponden as competencias en materia de

fomento da lingua galega, de protección e

promoción do patrimonio histórico, artístico

e cultural, o fomento das actividades cultu-

rais e do audiovisual e as relacionadas con

bibliotecas, arquivos, museos e equipamen-

tos culturais.

A distribución funcional do orzamento de

gastos da Administración Xeral amosa que,

dentro da produción de bens públicos de ca-

rácter social, o presuposto dedicado a cul-

tura (función 43) ascende en 2014 a 61.073

miles de euros, o que representa o 0,6% do

orzamento, porcentaxe similar á recollida

nos orzamentos de 2013 e 2015.

Dende un punto de vista normativo é impor-

tante salientar a aprobación da Lei 1/2014,

do 24 de marzo, para o aproveitamento da

lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía.

O seu obxectivo é promover o coñecemento

da lingua portuguesa e das culturas lusófo-

nas para afondar nos vencellos históricos

que unen Galicia cos países e comunidades

de lingua portuguesa tendo en conta ade-

mais o carácter estratéxico que para Galicia

teñen as relacións económicas e sociais no

marco da Eurorrexión Galicia-Norte de Por-

tugal. Asemade, establece que se incorpo-

rará progresivamente a aprendizaxe da

lingua portuguesa no ámbito das competen-

cias en linguas estranxeiras nos centros de

ensino de Galicia.

4.5.- Ocio e cultura
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Indicadores transversais

As magnitudes transversais fan referencia a

todos aqueles indicadores que afecten a di-

ferentes sectores ou actividades culturais:

emprego, sector empresarial, financiamento

e gasto público en cultura, gasto e consumo

cultural nos fogares, propiedade intelectual

e turismo cultural.

• Emprego cultural

Os datos do Ministerio de Educación, Cultura

e Deporte reflicten que o número de persoas

ocupadas en actividades cunha dimensión

cultural en 2014 situose en 27.600 ocupa-

dos, o que representa o 5,4% do emprego

cultural no conxunto do Estado. En termos

absolutos, cadro 4.5.1., Galicia sería a

quinta comunidade con maior número de

persoas empregadas en actividades cultu-

rais, tras Madrid (127.900), Cataluña

(122.700), Andalucía (58.200) e a Comuni-

dade Valenciana (41.900). 

En comparación co ano anterior, a ocupación

neste sector medra en Galicia un 13,6%

(3.300 persoas máis), sendo esta porcen-

taxe oito puntos superior á do conxunto do

Estado. En termos absolutos, tan só Anda-

lucía e Cataluña presentan incrementos su-

periores, con 9.200 e 5.000 ocupados máis,

respectivamente.

• Empresas culturais

Considéranse empresas culturais aquelas

cuxa principal actividade económica ató-

pase relacionada co ámbito da cultura,

actividades vinculadas a bibliotecas, arqui-

vos, museos e outras institucións cultu-

rais, actividades cinematográficas, de

vídeo, de radio e televisión así como as ar-

tísticas e de espectáculos, entre outras.

Galicia contaba no ano 2013 cun total de

5.825 empresas, unha menos que no ano

anterior, o que supón o 5,4% das empre-

sas culturais españolas. Comparado co

resto das CC.AA., Galicia sitúase nova-

mente como a sexta Comunidade con

maior número de empresas, por detrás de

Madrid (22,7%), Cataluña (20,1%), Anda-

lucía (12,6%), C. Valenciana (9,4%) e País

Vasco (5,7%).

n 4.5.1.
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No que ás actividades da industria e servi-

zos se refire, que abrangue o 70,4% das

empresas culturais en Galicia, seis puntos

menos que no conxunto do Estado, cómpre

mencionar as actividades de “deseño, crea-

ción artística e de espectáculos”, que repre-

sentan a cuarta parte das empresas cultu-

rais en Galicia e no Estado, así como as

actividades de “artes gráficas e reprodución

de soportes gravados”, que supoñen o

12,3% das empresas culturais galegas

(13,6% en España). 

• Financiamento e gasto público en cultura

Enténdese por gasto público en cultura o

gasto consolidado liquidado destinado a cul-

tura, na súa fase de obrigas recoñecidas,

polo que a natureza do financiador e non a

do receptor é a que determina o carácter

público ou privado do gasto. 

O gasto liquidado en cultura realizado pola

Administración autonómica galega ascendeu

no ano 2012, último dispoñible, a 97,2 mi-

llóns de euros, o que indica un incremento

do 3,1% en relación ao ano anterior (2,9

millóns de euros máis),  acadando o 0,18%

do PIB e o 1,01% do gasto orzamentario li-

quidado total. Como reflicte o cadro 4.5.3.,

esta medra ven explicada pola evolución do

gasto en “Libro e audiovisual”, que acada os

13,9 millóns de euros, 8,3 millóns máis que

no ano precedente.

A diferenza do acontecido no conxunto do

n 4.5.2.

n 4.5.3.
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Estado, Galicia presenta unha medra do seu

gasto por habitante, que se sitúa en 35,10

euros (34,00 euros no ano anterior), case

oito euros máis por habitante que en Es-

paña.

• Gasto e consumo cultural nos fogares

Tal e como amosa o cadro 4.5.4., o gasto

cultural nos fogares galegos continuou a súa

contracción no ano 2013, último dato dispo-

ñible, acadando un total de 603 millóns de

euros, un 11,9% inferior ao realizado no ano

anterior. O principal destino deste gasto é o

consumo de servizos culturais e a compra de

equipos e accesorios de tratamento de in-

formación e internet, co 33% e o 29,4% do

gasto total, respectivamente, seguido polo

gasto en libros e publicacións periódicas,

que representan case o 20%.

En termos relativos, o gasto medio por fogar

en cultura situouse no ano 2013 en 563,30

euros, 110 euros menos que a media esta-

tal. Comparado co resto das Comunidades

Autónomas, este importe sitúa a Galicia

como unha das CC.AA. con menor gasto por

fogar, tan só por diante de Estremadura

(469,00 euros), Castela–A Mancha (539,80

euros), Murcia (544,30 euros) e Castela e

León (549,60 euros), ademais de Ceuta e

Melilla (537,30 euros). En termos per cá-

pita, o gasto medio situouse en 220,80

euros por persoa (265,70 de media en Es-

paña), situándose igualmente como a sexta

Comunidade Autónoma con menor gasto,

tras Estremadura (185,30 euros), Murcia

(197,10 euros), Castela–A Mancha (206,10

euros) e Andalucía (212,60 euros), ademais

de Ceuta e Melilla (162,80 euros).

• Propiedade intelectual

Defínese como propiedade intelectual o con-

xunto de dereitos que corresponden aos au-

tores e outros titulares respecto ás obras e

prestacións froito da súa creación. No ano

2013 continúa o descenso das primeiras ins-

cricións de dereitos de propiedade industrial

realizadas no Rexistro da Propiedade Inte-

lectual, se ben o descenso é inferior ao do

conxunto do Estado. No último ano realizá-

ronse un total de 1.584 inscricións, 69

menos que no ano anterior, aumentando o

seu peso relativo no total estatal ata o

8,1%, seis décimas máis que en 2012. O

73% do total das inscricións corresponderon

a obras literarias e científicas, seguidas das

obras musicais, cinematográficas e audiovi-

suais, co 18,6% (cadro 4.5.5.).

• Turismo cultural

O ano 2013 non foi un bo ano para o tu-

rismo cultural en Galicia atendendo tanto ao

descenso en torno ao 16% do número de

viaxes realizados que tiveron por motivo

principal a cultura como da caída do gasto

total nun 1,5%. Nese ano realizáronse un

total de 783.300 viaxes culturais, o 1,8% do

total estatal, o que significa que o 9,2% das

viaxes responden a motivos culturais, a me-

n 4.5.4.
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tade do peso medio en España. No caso das

viaxes realizadas por residentes españois,

esta última porcentaxe é do 4,7% mentres

que o 51% das realizadas por turistas inter-

nacionais con destino a Galicia tiveron por

motivo principal a cultura. 

O número de turistas residentes en España

que visitaron Galicia por motivos culturais

situouse en 350.700, un 29% inferior ao re-

xistrado no ano precedente, reducíndose un

1,7%  no caso dos turistas internacionais. A

diferenza do acontecido no ano anterior, en

2013 os turistas estranxeiros que chegan a

Galicia por motivos culturais (432.600 per-

soas) supera ao número de turistas residen-

tes en España.  

O gasto medio por viaxe realizado por estes

turistas culturais sería de 872,7 euros, apro-

n 4.5.5.

n 4.5.6.
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ximadamente cincuenta euros menos que a

media estatal. No caso dos residentes espa-

ñois, o gasto medio sitúase en 348 euros,

case un 19% inferior a media do Estado, e

de 1.262 euros no caso dos turistas interna-

cionais, un 20% superior ao gasto medio en

España.

No caso dos turistas galegos residentes en

España, cadro 4.5.7., realizaron viaxes por

motivos culturais un total de 315.200 per-

soas, 120.200 menos que no ano anterior

segundo os datos recollidos polo Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte no seu

anuario de estatística de 2014, o que repre-

senta o 10,7% das viaxes de ocio, recreo e

vacacións e o 4,8% das viaxes totais

(12,3% e 6,4%, respectivamente, no con-

xunto do Estado). O gasto descendeu un

10,8% en relación ao ano anterior, oito pun-

tos menos que no conxunto do Estado, si-

tuándose en 150.000 euros. Este importe

representa case o 20% do gasto en viaxes

de ocio, recreo e vacacións, e case o 16%

do gasto total en viaxes (27,7% e 15,1%,

respectivamente, en España).

Dominios culturais

A análise dos dominios culturais céntrase

nas magnitudes sectoriais concretas, sendo

obxecto de estudo neste apartado os bens

de interese cultural, a actividade da edición

de libros e publicacións periódicas, as artes

escénicas e musicais e, finalmente, os me-

dios audiovisuais e interactivos. 

• Bens de interese cultural

Forman parte do patrimonio cultural de Ga-

licia todos os bens materiais e inmateriais

que, polo seu recoñecido valor propio,

n 4.5.7.

n 4.5.8.
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deban ser considerados de interese rele-

vante para a permanencia e a identidade da

cultura galega a través do tempo. Os máis

sobranceiros deles son recoñecidos como

Bens de Interese Cultural (BIC), que se cla-

sifican en bens mobles ou bens inmobles. 

Os bens mobles poderán selo de forma in-

dividual ou ben como colección, e a súa de-

claración atenderá ás seguintes clases: mo-

numento, conxunto e sitio histórico, xardín

histórico e zona arqueolóxica. No ano 2013

continúa a tendencia á alza na inscrición de

bens inmobles calificados como BIC en Ga-

licia, que se sitúa en 760 (o 4,5% do total

estatal) fronte aos 718 do ano anterior.

Atendendo á desagregación segundo tipo de

ben, cómpre mencionar os sitios históricos,

que representan máis do 17% dos sitios his-

tóricos españois e se mantén como os bens

que experimentan un maior incremento en

relación ao ano anterior.

O número de bens mobles inscritos en Gali-

cia no ano 2013 ascendeu a 503, o que re-

presenta o 3,4% do total estatal. Deste total

93 corresponden a BIC declarados e 410 a

BIC incoados.

• Libro e publicacións periódicas

A diferenza do acontecido no conxunto do

Estado, a produción editorial en Galicia

racha en 2014 a tendencia descendente dos

último anos. No último ano editáronse en

Galicia un total de 2.285 títulos, un 22,8%

máis que no ano anterior, polo que, dado o

descenso do 0,7% experimentado en Es-

paña, o seu peso relativo aumenta ata o

4,1% dos títulos publicados, oito décimas

superior ao de 2013.

Ao longo do ano 2014 aumenta igualmente

a produción editorial en galego en relación

aos títulos publicados no ano anterior, aca-

dando os 860  títulos (o 1,5% dos títulos

publicados no conxunto do Estado), un

16,4% superior ao rexistrado no ano prece-

dente. Non obstante, cómpre mencionar

que a pesar deste importante crecemento,

n 4.5.9.
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a produción editorial en galego do último

ano sitúase como a segunda máis reducida

dende 1999. Da produción editorial total en

España (56.030 títulos publicados), o cadro

4.5.10. reflicte que se editan en castelán o

77,7% dos títulos, un 10,6% en catalán, va-

lenciano e balear e un 1,4% en euskera. 

Respecto á prensa escrita, os datos da Ofi-

cina de Justificación de la Difusión amosan

que os principais xornais galegos con cabe-

ceiras controladas pola OJD continúan redu-

cindo a súa tirada media en relación ao pe-

ríodo anterior. Entre xullo de 2013 e xuño

de 2014, a tirada media está en torno aos

26.500 exemplares (27.900 no mesmo pe-

ríodo do ano anterior), cun promedio de di-

fusión de 22.700 exemplares (23.800 no pe-

ríodo anterior). O diario con maior tirada en

Galicia no citado período é La Voz de Galicia,

que acada de promedio 90.224 exemplares

diarios e a súa difusión chega ata os 78.414

exemplares. O segundo diario galego en im-

portancia é o Faro de Vigo, cunha tirada de

36.576 exemplares e unha difusión de

31.016 exemplares (cadro 4.5.11.). 

• Artes escénicas e musicais

Os cadros 4.5.12. e 4.5.13. mostran a

evolución dos principais indicadores das

artes escénicas e musicais en Galicia e Es-

paña. Con carácter xeral, os datos recollidos

no devandito cadro 4.5.12. indican que o

ano 2013 non foi un bo ano no que atinxe

ás obras musicais e espazos escénicos en

comparación co ano anterior, tendo en conta

tanto o descenso do número de editores con

actividade nas artes musicais como das

obras inscritas, que se sitúan en cinco e dez,

n 4.5.10.

n 4.5.11.
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respectivamente, fronte ás oito e vinte e

catro do ano anterior. Asemade, é impor-

tante reflectir que se inscribiron seis obras

en galego, dúas menos que no ano anterior.

No concernente ás artes escénicas e salas

de concertos, Galicia presenta uns niveis si-

milares aos do conxunto do Estado, rexis-

trándose 3,1 espazos escénicos por cada

cen mil habitantes e 1,0 salas de concertos

por cada cen mil habitantes.

O número de representacións, así como o

de espectadores e a recadación obtida polas

artes escénicas redúcese con carácter xeral

nas distintas disciplinas recollidas no cadro

4.5.13. Tan só os indicadores relativos ao

xénero lírico presentan en Galicia un mellor

n 4.5.12.

n 4.5.13.
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comportamento que en 2012. Con carácter

xeral, a Comunidade Autónoma amosa un

peso relativo sensiblemente inferior ao seu

peso poboacional no caso das representa-

cións e o número de espectadores. Salienta

o caso do xénero lírico, que representa tan

só o 1,8% do total estatal, ou as obras tea-

trais, cunha importancia relativa lixeira-

mente por riba do 3%. Este diferencial agrá-

vase se se ten en conta a recadación obtida,

xa que na C.A. ta só se recada o 1,4% do

total estatal no caso das obras teatrais ou o

0,5% no xénero lírico.

Tal e como se reflicte no devandito cadro

4.5.13., o gasto medio por espectador en

Galicia está moi por baixo da media espa-

ñola, especialmente no caso do xénero lí-

rico, con 9,0 euros (o 29% do gasto en Es-

paña), no representacións de música

clásica, con 2,9 euros (o 35% da media es-

pañola), ou das obras teatrais, con 6,7

euros, que supón o 44% da media de Es-

paña. 

En canto á oferta cultural, cabe destacar que

a Axencia Galega de Industrias Culturais

(Agadic), xunto aos concellos e entidades

privadas, xestiona tres importantes canles

de distribución escénica e musical co ob-

xecto de garantir a estabilidade na progra-

mación de espectáculos e concertos de fac-

tura galega por todo o territorio da comuni-

dade. Estas tres canles de distribución son

a Rede Galega de Teatros e Auditorios, a

Rede Galega de Salas e a Rede Galega de

Música ao Vivo. Asemade, hai que destacar

o seu labor de produción, programación e

formación continua que leva a cabo a través

do Centro Dramático Galego, o Centro Co-

reográfico Galego e o Centro Galego de

Artes da Imaxe.

• Medios audiovisuais e interactivos:

cine, TV, radio

No que á actividade cinematográfica se re-

fire, Galicia contaba no ano 2013 (último

ano dispoñible) cun total de 18 empresas

produtoras con actividade, unha menos que

no ano anterior. En relación ao resto do Es-

tado, a Comunidade Autónoma acolle o

6,7% das produtoras españolas, porcentaxe

que a sitúa tan só por detrás de Madrid e

Cataluña, que acollen o 63,2% das empre-

sas, e Andalucía, co 7,5%. 

O número de salas de exhibición descende

lixeiramente en Galicia, situándose nas 184

salas, seis menos que no ano anterior, o que

n 4.5.14.
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representa o 4,7% das salas de proxección

españolas. En comparación co resto das

CC.AA., Galicia presenta unha das rateos

per cápita máis reducida, con 6,7 salas por

cada cen mil habitantes, tan só por diante

de Cantabria (5,6 salas), Ceuta e Melilla

(4,8) e Estremadura (4,6 salas).

O número de películas exhibidas volve a au-

mentar en 2013, acadando as 454 longame-

traxes, 22 máis que no ano anterior. A pesar

desta medra, no último ano descende o seu

peso relativo no total estatal, que se sitúa

no 27,9% das películas exhibidas en Es-

paña, 1,2 puntos porcentuais menos que en

2012.

Dende a óptica da demanda, a asistencia a

salas de exhibición de cine experimentou no

ano 2013 (último dato dispoñible) unha

forte redución. Nese ano, o número de es-

pectadores acadou os tres millóns de per-

soas, 800.000 menos que en 2012, o que

representa o 3,8% do total estatal. En ter-

mos relativos, o número de espectadores

por sala en Galicia descende ata as 16.413

persoas (3.373 menos que no ano prece-

dente) e a asistencia media por habitante a

1,1, que a sitúa tan só por diante de Estre-

madura e Castela–A Mancha.

O devandito descenso de espectadores leva

a unha considerable redución da recadación,

que se sitúa nos 19,8 millóns de euros, case

un 20% menos que no ano anterior

(–17,6% en España). En termos relativos, o

gasto medio por espectador mantense en

Galicia nos 6,60 euros, o que a sitúa como

a terceira Comunidade Autónoma co gasto

máis elevado, tras Madrid (7,20 euros) e

Cataluña (6,80 euros). Por contra, o gasto

medio por habitante descende ata os 7,20

euros (8,90 euros no ano anterior) o que a

converte na terceira Comunidade co menor

gasto, tras Estremadura (4,50 euros) e Cas-

tela–A Mancha (5,80 euros).

Finalmente, en relación á televisión e á

radio, no ranking de emisoras de radio xe-

neralista do Estudio General de Medios

(EGM), a Radio Galega sitúase no décimo

posto, con 144.000 oíntes por día (32.000

menos que no mesmo período do ano ante-

rior), o que significa un share do 1%, dúas

décimas menos que en 2013 (cadro

4.5.17.). 

No que respecta ás cadeas de televisión, ao

igual que no ano anterior a TVG sitúase no

noveno posto da clasificación do EGM, man-

tendo unha cota de share do 0,7%. o

n 4.5.17.
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