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O gasto nas actividades de I+D descen-

deu no ano 2013 en Galicia un 3,9%, con

caídas tanto no sector empresarial como no

ámbito público. Este descenso tradúcese

nunha redución do esforzo investidor, me-

dido como a relación entre o gasto nestas

actividades e o PIB, que se sitúa no 0,86%,

a porcentaxe máis baixa dende que come-

zou a crise. Esta ratio non só se sitúa por

baixo da media española e europea, senón

que ademais está moi lonxe do obxectivo

recollido no Plan galego I2=C de acadar o

2% do PIB para 2015.

No que respecta ao uso das TICs, no último

ano aumenta a brecha dixital de Galicia co

conxunto do Estado no caso do uso das

novas tecnoloxías por parte das persoas de

16 a 74 anos. Pola contra, a porcentaxe de

nenos de 10-15 anos que se conectaron a

internet nos últimos tres meses ou que dis-

poñen de teléfono móbil é superior en Gali-

cia que en España.

Antes de analizar os principais datos esta-

tísticos da situación do I+D en Galicia,

cómpre mecionar a presentación no mes de

marzo de 2014 da Estratexia de Especiali-

zación Intelixente de Galicia 2014-2020

(RIS3), que establece o novo mecanismo

de definición das políticas de investigación

e innovación. No marco da implementación

da Estratexia RIS3 o orzamento total dis-

poñible ascende a 1.624 millóns de euros,

dos que 936 millóns corresponden ao orza-

mento de aplicación a nivel autonómico,

tanto a través dos fondos estruturais e do

investimento europeo como dos fondos

propios, estimándose ao mesmo tempo

unha mobilización de capital privado de

468 millóns de euros. 

Indicadores de I+D+i

Dende un punto de vista xeral, o Indicador

Sintético Global da Nova Economía (ISNE)

elaborado polo Centro de Predición Econó-

mica (Ceprede) da Universidade Autónoma

de Madrid a partir dun conxunto de indica-

dores sobre innovación tecnolóxica, nova

economía nas empresas, nos fogares e nas

administracións públicas, reflicte que no ano

5.2.- Investigación e tecnoloxía
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2014 Galicia mellora a súa posición relativa

en comparación co Estado, acadando un

valor de 92 (media estatal igual a 100).

En relación ao resto das Comunidades Au-

tónomas, Galicia mantense como a sétima

comunidade co valor máis baixo do devan-

dito índice. Como se aprecia no cadro

5.2.1., as CC.AA. que presentan valores do

ISNE superior a 100 son Madrid (126), Na-

varra (117), Pais Vasco (116), Cataluña

(109) e Aragón (101). Por contra, as catro

CC.AA. que presentan valores inferiores a

90 son Castela–A Mancha (84), Murcia (83),

Canarias (80) e Estremadura (78).

• Gasto interno en  actividades de 

investigación e desenvolvemento

O gasto interno galego en actividades de in-

vestigación e desenvolvemento descendeu

no ano 2013 ata os 468,7 millóns de euros,

o que representa o 3,6% do gasto total es-

tatal. En relación ao investido no ano ante-

rior o gasto interno redúcese en Galicia un

3,9% (19,1 millóns de euros menos), por-

centaxe máis dun punto superior á media do

conxunto do Estado, que foi do 2,8%. O

descenso no gasto interno en Galicia ven

motivado tanto pola redución do gasto en

I+D das empresas en 9,5 millóns de euros

(4,2%) como do gasto no ámbito público,

con 9,7 millóns de euros menos (3,7% infe-

rior ao do ano anterior) 

En comparación co resto de Comunidades

Autónomas, Galicia é a oitava Comunidade

cun menor axuste en termos de gasto in-

terno en I+D, lonxe das reducións experi-

mentadas en comunidades como Castela

León (14% menos) ou Cantabria e Castela-

A Mancha (12,8% e 12,6% menos, respec-

tivamente). No último ano aumenta a

concentración do gasto en actividades de

I+D nas comunidades autónomas de Madrid

e Cataluña, que en conxunto acollen o

49,2% do gasto fronte ao 47,9% do ano an-

terior, manténdose Galicia no sétimo lugar

entre as Comunidades con máis representa-

ción no total do gasto interno estatal en

I+D.

A redución dos recursos investidos en I+D

ten tamén o seu reflexo na variación que

rexistra a porcentaxe de gasto en I+D

sobre o PIB. A diferenza do que acontece

no conxunto da Unión Europea, onde o es-

forzo investidor mantén unha tendencia

creciente a pesar da crise económica, tanto

Galicia como o conxunto do Estado presen-

n 5.2.1.
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tan un descenso da rateo gasto/PIB dende

o ano 2010. Galica investiu no ano 2013 o

0,86% do seu PIB en actividades de I+D,

case catro décimas inferior á media espa-

ñola, sendo esta diferenza moito máis acu-

sada no que respecta á media europea, que

se sitúa no 2,02%. Asemade, cómpre sina-

lar que a evolución do esforzo investidor en

I+D sitúa a Galicia moi lonxe do obxectivo

recollido na Estratexia Europea 2020, de

aproximarse a  un gasto interno en I+D

sobre o 3% do PIB, e mesmo do obxectivo

do Plan galego I2=C  de acadar o 2% do

PIB para 2015.

O gasto interno en I+D por habitante volveu

a descender no ano 2013, cando acada os

170,6 euros, case seis euros menos que no

ano anterior, o que sitúa a Galicia como a

sétima Comunidade con menor gasto in-

terno en I+D por habitante, lonxe da media

estatal, que ascende a 279,8 euros por ha-

bitante (case sete euros menos que no ano

anterior), e tamén moi afastado do gasto

das Comunidades que realizan un maior es-

forzo, como son o País Vasco (612,9 euros

por habitante) ou Navarra (542 euros por

habitante), as dúas rexións españolas con-

sideradas "seguidoras de innovación" a nivel

europeo.

O cadro 5.2.4. amosa como un menor PIB

per cápita se correlaciona cun menor es-

forzo investidor. Neste senso, Galicia estaría

situada no cadrante inferior esquerdo men-

tres que as comunidades autónomas de Ma-

drid, Navarra, Cataluña e País Vasco, cuxos

maiores niveis de PIB por habitante estarían

asociados, en consecuencia, cunha maior

participación do gasto en I+D sobre o con-

xunto do PIB, o están no cadrante superior

dereito.

Ao igual que no caso do gasto en I+D por

habitante, os recursos investidos en I+D por

investigador descende no último ano, aca-

dando os 86.848 euros, un 3,1% menos que

no ano anterior, o que sitúa a Galicia como

a sétima Comunidade Autónoma con menor

investimento, lonxe da media estatal que foi

de 105.594 euros. Esta evolución ven cau-

sada pola redución do 3,9% no gasto in-

terno en I+D fronte ao 0,8% do número de

investigadores.

Atendendo á distribución segundo sectores

n 5.2.4.
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de execución, Galicia caracterízase polo pre-

dominio do sector público (administración

pública e ensino superior), que acollen máis

da metade do gasto fronte ao 46% do sec-

tor empresarial. Estes datos reflicten a difi-

cultade de cumprir o obxectivo fixado pola

Xunta de Galicia no seu Plan I2=C de que

no ano 2015 o sector privado contribuíse co

75% do esforzo investidor. A nivel estatal o

gasto executado polo sector empresas é his-

toricamente superior ao rexistrado por parte

do sector público, representando no 2013 o

sector empresarial o 53,1% do gasto en

I+D. 

• Persoal de investigación 

e desenvolvemento

Galicia volve a presentar no úlitmo ano un

descenso do persoal de I+D empregado en

xornada de equivalencia completa, se ben

esta caída é inferior á rexistrada no con-

xunto do Estado. Como reflicte o cadro

5.2.5., no ano 2013 Galicia contaba con

9.386 empregados nestas actividades, un

1,3% menos que no ano anterior, sendo

esta caída do 2,6% en España. En termos

relativos, Galicia conta con 7,3 persoas en

equivalencia a xornada completa por cada

1.000 activos, o que a sitúa como a décima

Comunidade Autónoma con menor rateo,

lonxe da media española que é de 8,8 per-

soas por cada mil activos.

Dito axuste no total dos recursos humanos

en I+D, produciuse principalmente no con-

xunto do sector público, cunha caída do per-

soal do 2,1%, sendo a devandita redución

para o persoal investigador dun 0,9%. O

sector empresarial, en cambio, mantén

practicamente constante o número de per-

soas que traballa nas actividade de I+D en

xornada equivalente a tempo completo, re-

ducíndose nun 0,8% o persoal investigador.

No conxunto de España a redución total do

persoal foi superior á galega (descende un

2,6%), repartíndose a mesma entre o des-

censo do 1,3% do persoal do sector dem-

presarial e o descenso do 3,7% no ámbito

público. Unha análise temporal máis ampla

n 5.2.5.
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reflicte como a partir do ano 2009 o peso

relativo do persoal dedicado a actividades

de I+D en Galicia aumenta paulatinamente

ata situarse no 38,4%, aínda cinco puntos

inferior á media estatal. 

No que ao persoal investigador nas empre-

sas se refire, no ano 2013 o seu peso rela-

tivo no total galego mantense no 30,1%,

situándose esta porcentaxe no 36,3% no

conxunto do Estado. 

• Indicadores de alta tecnoloxía 

Os indicadores de alta tecnoloxía proporcio-

nan información sobre empresas que reali-

zan as súas actividades nos sectores

considerados de alta e media alta tecnoloxía,

distinguindo entre o sector manufactureiro

de tecnoloxía alta (farmacia, fabricación de

produtos informáticos, electrónicos e ópti-

cos, construción aeronáutica e espacial e a

súa maquinaria), sector manufactureiro de

media-alta tecnoloxía (química, fabricación

de armas e  municións, fabricación de ma-

terial e equipo eléctrico, fabricación doutra

maquinaria e equipo, fabricación de vehícu-

los de motor, fabricación doutro material de

transporte excepto construción naval, cons-

trución aeronáutica e espacial e a súa ma-

quinaria, fabricación de instrumentos e

suministros médicos e odontolóxicos) e máis

o sector de servizos de tecnoloxía alta.

Galicia conta no ano 2013 con 109 empre-

sas manufactureiras de alta e media tecno-

loxía, seis máis que no ano anterior, o que

supón o 4,9% do total existente en España,

o que a mantén como a sétima Comunidade

con maior número de empresas manufactu-

reiras de alta e media tecnoloxía. No último

ano, estas empresas galegas reducen de

xeito significativo tanto o gasto como o per-

soal dedicado a actividades de I+D, cun

descenso superior ao 31%, mentres que no

conxunto do Estado o gasto descende un

3,1% e o persoal o fixo nun 1,8% en rela-

ción ao ano anterior. Como se desprende do

cadro 5.2.9., o seu gasto en I+D sobre o

total de persoal empregado nestas activida-

des descende no último ano tanto en Galicia

como no conxunto de España, acadando en

Galicia os 68.300 euros e no conxunto do

Estado, os 92.100 euros.

No que atinxe ás empresas de servizos de

n 5.2.8.
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alta tecnoloxía (información e comunica-

cións, excepto edición, e investigación e de-

senvolvemento), tras o incremento do 13%

en relación ao ano anterior (18 empresas)

Galicia acolle o 6,1% do total destas empre-

sas en España (o 5,2% no ano 2012), sendo

así a sexta Comunidade Autónoma con

maior número deste tipo de empresas. 

O gasto en actividades de I+D realizado

polas 158 empresas de servizos de alta tec-

noloxía existentes en Galicia ascendeu no úl-

timo ano ata os 71,8 millóns de euros, 10,2

millóns máis que no ano anterior, e os postos

de traballo en equivalencia a xornada com-

pleta medrou ata os 1.472 persoas, 222 máis

que en 2012. En termos relativos, o esforzo

investidor por traballador nestas empresas

foi de 48,8 miles de euros, lonxe da media

estatal, que se sitúa en 72,9 miles de euros,

o que converte a Galicia na terceira Comuni-

dade cun menor valor desta rateo, tan só por

diante de Murcia e Cantabria. 

Os sectores manufactureiros de tecnoloxía

alta e media alta, cadro 5.2.10., acadan en

Galicia, no ano 2013, os 652 establecemen-

tos, catro máis que no ano anterior, o que

contrasta co forte incremento experimen-

tado no conxunto do Estado, con 5.119 es-

tablecementos máis (o 35,5%). 

Un elemento importante á hora de analizar

as empresas de alta tecnoloxía é o seu grao

de internacionalización, xa que o comercio

exterior de produtos de alta tecnoloxía pode

considerarse un factor relevante á hora de

medir a competitividade internacional dun

territorio. O comercio exterior galego deste

tipo de produtos mantén o saldo positivo de

anos anteriores, se ben se reduce ata os

84,8 millóns de euros, fronte aos 109,4 mi-

llóns do ano anterior. Esta evolución é

consecuencia, fundamentalmente, dun in-

cremento do 23,1% no valor das importa-

cións, que supera o incremento do 5,4% do

valor das exportacións de produtos de alta

tecnoloxía.

O valor total das exportacións destes pro-

dutos ascendeu a 296,7 millóns de euros, o

que representa o 1,7% do valor total das

exportacións galegas a terceiros países, en

tanto que as importacións acadan os 211,9

millóns de euros, o 1,5% do importe total

das compras.

Atendendo á desagregación segundo secto-

res, cómpre salientar a importancia do sub-

sector de produtos químicos, que

representa o 57% do valor total das expor-

tacións galegas de produtos de alta tecno-

loxía (62,8% no ano anterior), así como os

de material electrónico: equipos de radio,

TV e telecomunicacións, que supón o 35,1%

das exportacións, e o de construción aero-

n 5.2.11.



CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

284

náutica e espacial, que acolle o 22,1% das

compras destes produtos de alta tecnoloxía

a terceiros países.

Os sectores que no ano 2014 presenta un

saldo comercial positivo seguen sendo os de

produtos químicos, cun saldo positivo supe-

rior a 138 millóns de euros, o sector de pro-

dutos farmacéuticos, con 14,4 millóns de

euros, e o sector de maquinaria e material

eléctrico cun saldo positivo de 12 millóns de

euros. Pola contra os sectores de constru-

ción aeronáutico e espacial e de material

electrónico: equipos de radio, TV e teleco-

municacións, presentan os déficits máis

acusados, con 45,9 e 9,9 millóns de euros,

respectivamente.

• Orzamento 

O investimento da Xunta de Galicia para in-

vestigación, desenvolvemento e innovación

dentro do grupo de función 5 de produción

de bens públicos de carácter económico as-

cende no 2014 ata os 118,4 millóns de

euros, aumentando a 120,1 millóns nos pre-

supostos iniciais aprobados para o 2015. Tal

e como reflicte o cadro 5.2.12., o pro-

grama de gasto con maior relevancia é o de

fomento da sociedade da información e do

coñecemento, a través da AMTEGA, que no

exercicio 2014 experimenta unha caída  no

seu orzamento dun 6%, acadando os 88,7

millóns de euros.

Pola contra, aumenta o importe destinado

ao Plan Galego en I+D+i ata os 63 millóns

de euros en 2014, un 17,5% máis que no

ano precedente. A Axencia Galega de Inno-

vación (creada polo Decreto 50/2012) e, en

menor medida, a Consellería de Medio Rural

e do Mar e o Instituto Galego de Calidade

Alimentaria son os que xestionan o citado

Plan. No concernente ao Plan de investiga-

n 5.2.12.

n 5.2.13.
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ción universitaria e ao Plan de investigación

sanitaria, estes manteñen constantes os

seus orzamentos.

Ademais, o Centro para o Desenvolvemento

Tecnolóxico Industrial (CDTI), axencia xes-

tora de recursos crediticios destinados ao

financiamento de proxectos de desenvolve-

mento tecnolóxico e innovación entre em-

presas españolas, comprometeu, ao longo

do ano 2014, un total de 19,7 millóns de

euros para o financiamento directo dos 42

proxectos de I+D aprobados. Tal e como se

desprende dos datos recollidos no cadro

5.2.13., o financiamento directo en Galicia

aumenta de xeito considerable no último

exercicio ao experimentar unha medra do

30,3%, case o dobre que no conxunto do

Estado. O investimento total destes proxec-

tos en Galicia acada os  24 millóns de euros,

un 26,9% máis que no ano anterior (17,9%

en España). 

No que atinxe ao tipo de axuda recibida, dos

42 proxectos financiados, 26 son proxectos

de I+D individuais; 6 corresponden a pro-

xectos de I+D en colaboración internacio-

nal; 3 programas estratéxicos consorciados

e os dous restantes a proxectos EEA, que

están centrados no ámbito enerxético, do

cambio climático e das tecnoloxías ambien-

tais. 

Xunto ao orzamento da Administración au-

tonómica, as CCAA benefícianse tamén das

convocatorias de I+D+i da Administración

Xeral do Estado e das axudas comunitarias.

No marco financeiro da RIS3 recóllese que

para o período 2014-2020 os fondos estru-

turais e do investimento, xa sexa mediante

xestión directa ou a través da xestión cen-

tralizada do Goberno de España, ascenden

a 678 millóns de euros.

• Propiedade industrial

A situación e evolución nos rexistros de pro-

piedade industrial considérase tamén un in-

dicador do dinamismo do sistema de

innovación. Tras o estancamento experi-

mentado en 2013, no último ano rexístrase

un acusado descenso do número de solici-

tudes de invención (patentes vía estatal e

modelos de utilidade), que se sitúa en 237,

n 5.2.14.



CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

286

un 17,1% menos que no ano anterior. Tendo

en conta que as solicitudes de innovación

permanecen practicamente constantes no

conxunto do Estado (–0,8%), o  peso rela-

tivo de Galicia descende dende o 5% de

2013 ata o 4,1% de 2014.

O devandito descenso ven explicado tanto

pola redución do número de patentes como

dos modelos de utilidad. Dunha banda, o

número de solicitudes de patentes descende

ata as 146 solicitudes, 18 menos que no ano

2013, e o dos modelos de utilidade ata as

91 solicitudes, 31 menos que no ano ante-

rior. Comparado co conxunto do Estado, Ga-

licia acolle o 4,8% das solicitudes de

patentes e o 3,4% dos modelos de utilidade,

porcentaxes inferiores aos rexistrados en

2013, cando os de Galicia representaban o

5,2% e 4,6% do total estatal, respectiva-

mente (cadro 5.2.14.).

Pola contra, no ano 2014 rexístranse incre-

mentos tanto do número de solicitudes de

marcas como no de nomes comerciais. No úl-

timo ano, rexistráronse un total de 2.298 so-

licitudes de marcas (310 máis respecto ao

ano  2013) e 398 nomes comerciais (90

máis). Tendo en conta as maiores taxas de

variación interanual, o peso relativo das soli-

citudes de marcas no conxunto estatal au-

menta ata o 4,6%, catro décimas máis que

en 2013, e o das solicitudes de nomes comer-

ciais sitúase no 5,6%, tres décimas máis que

no ano anterior.

• Produción científica 

O Plan Estatal de Investigación Científica e

Técnica e de Innovación 2013-2016 indica

que a competitividade do Sistema Español

de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación non de-

pende só do seu tamaño, da contía dos seus

recursos e dos incentivos, senón tamén das

institucións que o integran, cuxa reputación

científica e tecnolóxica permite atraer ta-

lento e investimentos. Neste senso, a pro-

dución científica e a súa visibilidade

internacional teñen un gran impacto poten-

cial sobre a evolución do sistema de innova-

ción nun territorio.

A produción de coñecemento científico por

parte do conxunto do sistema galego de

ciencia acada no ano 2012 (último dispoñi-

ble), un total de 4.778 documentos, o que

representa un 5,8% do total de documentos

científicos publicados en todo o sistema de

ciencia en España. Segundo a información

publicada polo Observatorio español de

I+D+i, a porcentaxe de colaboración inter-

nacional, entendida como a proporción da

produción publicada en colaboración con

institucións de fora do país, é en Galicia do

36,2%, situándose por baixo da media es-

tatal que no ano 2012 se sitúa en torno ao

40%.

En comparación co resto de CCAA, Galicia

mantense como a quinta Comunidade con

maior número de publicacións científicas,

lonxe de Madrid (26%), Cataluña (25,7%),

Andalucía (15,4%) e a C.Valenciana

(11,4%).  O impacto normalizado da produ-

ción científica galega é dun 1,24%, o que in-

dica que as publicacións galegas son citadas

un 24% máis que o promedio mundial,

sendo o IN medio en España do 1,22%.

O 49,6% dos documentos galegos publica-

dos o fixeron en revistas do primeiro cuartil,

isto é en publicacións de alta calidade,

sendo a taxa de excelencia das publicacións

galegas do 12,1%, o que indica a porcen-

taxe de publicacións científicas que se in-

clúen no 10% dos artigos máis citados na

súa área. Ambos os dous indicadores mello-

ran en relación ao ano anterior, situándose

a porcentaxe de publicacións en revistas do

primeiro cuartil por riba da media española.

Gasto de innovación en empresas

O gasto en actividades innovadoras por

parte do tecido empresarial nun territorio é

un ndicador da situación e evolución do seu
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sistema de innovación. Atendendo aos datos

do INE, que considera actividade innovadora

non só a relacionada cos compoñentes de

investigación e desenvolvemento científico,

senón tamén toda actividade tecnolóxica, de

investigación en novos coñecementos, ou de

introdución ou mellora de novos procesos ou

produtos e formas organizativas, Galicia

conta no ano 2013 con 984 empresas con

actividades innovadoras, 108 menos que no

ano anterior.

No último ano a intensidade innovadora das

empresas, é dicir, a porcentaxe de gasto en

actividades innovadoras sobre o volume da

súa cifra de negocios, descende en Galicia

ata o 2,8%, cinco décimas menos que no

ano anterior, o que a sitúa como a segunda

Comunidade Autónoma con maior rateo,

tras Castela e León (2,9%). No conxunto do

Estado esta intensidade innovadora aumen-

tou lixeiramente ata o 1,9%.

No período 2011-2013, o 25,6% do total de

empresas con sede social en Galicia eran

empresas innovadoras (26% de media no

Estado), o que significa que existen 2.064

empresas innovadoras. Atendendo á súa

distribución segundo tipo de innovación,

1.520 empresas realizan innovacións non

tecnolóxicas e 1.136 son empresas que pre-

sentan innovacións tecnolóxicas, enten-

dendo por estas últimas as que comprenden

os produtos (bens e servizos) e procesos

tecnoloxicamente novos, así como as mello-

ras tecnolóxicas importantes dos mesmos.

Entre as innovacións non tecnolóxicas, que

inclúe as innovacións de marketing e as or-

ganizativas, cómpre mencionar que  hai

1.210 empresas con innovacións organiza-

tivas.

• Axenda dixital 

A mellora na calidade e eficiencia dos servi-

zos públicos dixitais e o fortalecemento do

sector TIC son os grandes obxectivos a aca-

dar no novo plan da Axenda Dixital, a nivel

europeo, estatal e rexional.

En Galicia, a Axenda Dixital 2014.gal, cun

período de vixencia de 2009 a 2014, tiña

como principal reto o da converxencia dixi-

tal, para o que distinguía seis liñas estraté-

xicas: Administración eficiente e intelixente;

Cidadanía dixital; TransformaTIC; Econo-

miC-IT; InfraTeleCom; e, finalmente, Medi-

das intrumentais.

No seu período de vixencia o investimento

público de case 912 millóns de euros conse-

guiu mobilizar en torno aos 363,9 millóns,

polo que investimento total ascendeu a

1.275,8 millóns de euros. Como reflicte o

cadro 5.2.15., o ámbito de maior investi-

mento é o correspondente ás accións desti-

nadas a promover unha administración máis

eficiente e intelixente, que acolle o 37,3%

do investimento total (475,6 millóns), se-

guido por InfraTeleCom, que acolle o 27,1%

n 5.2.15.
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(345,5 millóns) e TransformaTIC, co 19,3%

(245,7 millóns de euros). A achega privada

dirixiuse fundamentalmente ás liñas Trans-

forma TIC e EconomiC-IT, con 207,5 mi-

llóns, e InfraTeleCom, con 155,9 millóns de

euros.

Entre os principais resultados da Axenda

cómpre resaltar que case 800 procedemen-

tos, case a metade do total, pódense pre-

sentar por vía telemática (4% no ano 2010),

ou no ámbito da cidadanía dixital, que preto

de 52.000 alumnos de 531 centros estudan,

gracias ao proxecto Abalar, en centros dixi-

tais, ou que máis de 2.300 alumnos de 5º

de primaria de 84 centros iniciaron o curso

14-15 con libros dixitais.

Sociedade do coñecemento

O orzamento das funcións de I+D+i e da

Sociedade da Información e do Coñece-

mento para o exercicio 2014, cadro

5.2.16., amosa que un 44,1% do total vai

destinado ao financiamento para o Fomento

da sociedade da información e do coñece-

mento, cunha achega de 88,7 millóns de

euros, seguido dos programas de gasto do

Plan Galego de I+D+i, con 63 millóns de

euros (31,3%) e de investigación universi-

taria, con 48 millóns (23,8%).

No que respecta ao alumnado matriculado

en ciencias experimentais e técnicas nas

universidades galegas, salientar que no

curso 2013-2014 continúa reducíndose o

número total de alumnos matriculados. No

devandito curso hai matriculados un total de

16.034 alumnos en enxeñería e arquitec-

tura, o 5,8% do total estatal, e 4.097 en

ciencias experimentais, o 5,1%.

O Observatorio da Sociedade da Información

e a Modernización de Galicia (Osimga), ads-

crito á Amtega, recolle un Sistema de Indi-

cadores da Sociedade da Información, co

obxectivo de monitorizar a evolución da

mesma en Galicia. Os 29 indicadores selec-

cionados estructúranse en dous grandes gru-

pos: os indicadores da demanda, referentes

ao nivel de equipamento e utilización de pro-

dutos e servizos TIC, e os indicadores de

oferta,  que fan referencia ao sector empre-

sarial das TIC e á oferta de servizos públicos

relacionados coa administración electrónica e

a modernización administrativa.

No que atinxe aos indicadores da de-

manda, o último informe editado en de-

cembro de 2014 reflicte que a case

totalidade de empresas de dez ou máis tra-

balladores dispón de acceso a internet

(97,6%) mentres que no caso das empre-

sas de menos de dez empregados esta por-

centaxe sitúase no 62,7%, dous puntos

menos que no ano anterior. Atendendo á

súa evolución ao longo dos últimos cinco

anos, cómpre mencionar o importante au-

mento do número de pequenas empresas

con acceso a internet xa que en 2010 tan

só o 47,3% das empresas de menos de dez

traballadores tiñan acceso.

Ademais, indica que o 75,7% das empresas

con actividade en Galicia ten paxina web

fronte ao 33,2% no caso das empresas de

menos de dez traballadores, e que o 26,8%

e o 20,6% das empresas con actividade en

Galicia compraron e venderon no último ano

a través de internet. Por contra, no caso das

empresas máis pequenas, tan só o 7,9%

mercou a través de internet e o 4,6% ven-

deu os seus produtos a través de rede.

No que aos indicadores de demanda corres-

pondentes á poboación se refire, os datos do

INE reflicten que no último ano o 69,6% dos

fogares galegos tiñan acceso a internet

(74,4% en España) e o 69,1% do total de

fogares con internet teñen conexión a través

de banda ampla (73% no Estado). Neste úl-

timo ano redúcese a denominada brecha di-

xital nos distintos indicadores seleccionados,

salientando os casos da porcentaxe de foga-

res con ordenador, a porcentaxe de fogares

con conexión de banda ampla, así como
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n 5.2.16.

n 5.2.17.
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entre as porcentaxes de fogares con cone-

xión a internet. 

Un factor fundamental que incide no grao de

utilización das TIC é a idade. O cadro

5.2.18. amosa que a porcentaxe de galegos

de 16 a 74 anos que utilizaron o ordenador

nos últimos tres meses antes da enquisa as-

cendeu en Galicia ata o 69,3%. A pesar do

importante crecemento en relación aos

datos do ano anterior (case 3 puntos), o di-

ferencial con respecto ao Estado aumentou

no último ano, onde a porcentaxe situouse

no 76,2%. A mesma situación rexístrase no

caso das persoas que empregaron internet

ao menos unha vez á semana nos ultimos

tres meses, e das persoas de 16 a 74 anos

que mercaron por internet nos últimos tres

meses. Asemade, cómpre resaltar a elevada

porcentaxe de nenos de 10 a 15 anos que

dispoñen de teléfono móbil, que se sitúa no

69,8% en Galicia fronte ao 63,5% de Es-

paña.

Os indicadores de oferta do sector TIC mos-

tran a existencia de 2.029 empresas neste

sector no ano 2013, un 2,7% máis que no

ano precedente, que acollen a 15.144 per-

soas empregadas, un 2,1% menos que no

ano 2012. O volume de negocio deste sector

n 5.2.18.
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en Galicia acadou os 2.240 millóns de euros,

segundo dato do Osimga, o que supón un

incremento do 0,3% interanual. A pesar

deste leve incremento a contribución do

sector TIC ao PIB galego diminúe nun 9,1%

acadando o 2% no ano 2013. o
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