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Ocio e cultura4.5.-

As competencias en materia de promoción

e difusión da cultura e protección do patri-

monio cultural corresponden á Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria.  Dentro da Consellería, a Axencia

Galega das Industrias Culturais (Agadic),

ten por obxecto o impulso e a consolidación

do tecido empresarial no sector cultural ga-

lego.

A análise da situación da cultura en Galicia,

no presente capítulo, realízase a través do

estudo de magnitudes transversais e de do-

minios culturais, entendendo por magnitu-

des transversais as operacións estatísticas

que afectan a diferentes sectores culturais,

e por dominios culturais ou magnitudes sec-

toriais, aqueles que representan un con-

xunto común de actividades económicas e

sociais que tradicionalmente son considera-

das de natureza cultural, tales coma os bens

culturais, libros e publicacións periódicas ou

artes musicais, entre outras.  A considera-

ción de factores fundamentais no eido cul-

tural como os relacionados co ensino ou o

uso das tecnoloxías nos fogares analízanse

no capitulo da educación e o dedicado ás ac-

tividades de I+D.

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 2015 a 57,9

millóns de euros, un 5,4% menos que o ano

anterior.

Indicadores transversais

Tal como se sinala anteriormente, as mag-

nitudes transversais fan referencia a todos

aqueles indicadores que afecten a diferentes

sectores ou actividades culturais: emprego,

sector empresarial, financiamento e gasto

público en cultura, gasto e consumo cultural

nos fogares, propiedade intelectual e tu-

rismo cultural.

• Emprego cultural

Os datos do Ministerio de Educación, Cultura

e Deporte reflicten que o número de persoas
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ocupadas en actividades cunha dimensión

cultural en Galicia no ano 2015 sitúase en

26.600 ocupados, o que representa o 5,2%

do emprego cultural no conxunto do Estado.

En termos absolutos, cadro 4.5.1., Galicia

sería a quinta Comunidade con maior nú-

mero de persoas empregadas en actividades

culturais, tras Madrid, Cataluña, Andalucía e

a Comunidade Valenciana. 

En comparación co ano anterior, a ocupación

neste sector cae en Galicia un 3,6% (1.000

persoas menos), fronte ao incremento do

0,6% no conxunto do Estado. A evolución do

emprego cultural nas diferentes CCAA no

ano 2015 foi desigual, así reducións de case

14.000 empregos en Cataluña, contrapó-

ñense a incrementos de 7.500 empregos na

Comunidade de Madrid ou de 5.200 empre-

gos na Comunidade Valenciana.

• Empresas culturais

Defínense como empresas culturais aquelas

cuxa principal actividade económica atópase

relacionada co ámbito da cultura,  activida-

des vinculadas a bibliotecas, arquivos, mu-

seos e outras institucións culturais, activida-

des cinematográficas, de vídeo, de radio e

televisión así como as artísticas e de espec-

táculos, entre outras. No ano 2014 en Gali-

cia, rexistráronse 5.747 empresas culturais,

78 menos que no ano anterior, o que supón

o 5,3% das empresas culturais españolas. 

Un ano máis Galicia é a sexta Comunidade

con maior número de empresas. No que res-

pecta ás actividades da industria e servizos,

que abranguen o 71,5% das empresas cul-

turais en Galicia, cómpre mencionar as acti-

vidades de “deseño, creación artística e de

espectáculos”, que con 1.504 empresas, re-

presentan o 26,2% das empresas culturais

en Galicia, así como as actividades de “artes

gráficas e reprodución de soportes grava-

dos”, que supoñen con 713 empresas, o

12,4% das empresas culturais galegas . 

• Financiamento e gasto público 

en cultura

Por gasto público en cultura enténdese o

l 4.5.1.
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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 que se

presenta está consolidado, eliminando deste

xeito a dobre contabilización.

O gasto liquidado en cultura realizado pola

Administración autonómica galega ascendeu

no ano 2013, último dispoñible, a 67,6 mi-

llóns de euros, o que indica unha redución

do 30,4% en relación ao ano anterior (29,5

millóns de euros menos),  reducíndose o seu

peso no PIB ao  0,12% e ao 0,69% do gasto

orzamentario liquidado total. Como reflicte

o cadro 4.5.3., esta caída ven explicada

pola eliminación do gasto liquidado en cul-

tura nas actividades de  “Libro e audiovi-

sual”, e pola redución en máis do 40% no

gasto das actividades incluídas dentro do

apartado “interdisciplinar e non distribuído”;

en concreto redúcese en case 15 millóns de

euros o gasto liquidado en promoción, difu-

sión e cooperación cultural, así como se re-

duce á metade o gasto en política

lingüística, que pasa de 8,1 millóns de euros

no ano 2012 a 4,4 millóns no 2013.

Na mesma liña do acontecido no conxunto do

Estado, Galicia presenta unha redución do

seu gasto por habitante, que se sitúa en 24,5

euros (35,1 euros no ano anterior), unha re-

dución do 30% moi superior á redución

2015galicia
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media no conxunto do Estado que se sitúa no

11%. A pesar da maior redución porcentual

en Galicia que no Estado, o gasto medio

segue sendo 1,6 euros superior en Galicia. 

• Gasto e consumo cultural nos fogares

O gasto cultural nos fogares galegos conti-

nuou a súa contracción no ano 2014, último

dato dispoñible (cadro 4.5.4.), acadando

un total de 548,6 millóns de euros, un 9%

inferior ao realizado no ano anterior. O prin-

cipal destino deste gasto é a compra de

equipos e accesorios de tratamento de in-

formación e internet e o consumo de servi-

zos culturais, co 34,9% e o 27,5% do gasto

total, respectivamente, seguido polo gasto

en libros e publicacións periódicas, que re-

presentan o 18%.

En termos relativos, o gasto medio por fogar

en cultura situouse no ano 2014 en 509,6

euros, 144 euros menos que a media esta-

tal. Comparado co resto das Comunidades

Autónomas, este importe sitúa a Galicia

como a segunda  CC.AA. con menor gasto

por fogar, tan só por diante de Estremadura

(485 euros). En termos per cápita, o gasto

medio situouse en 201,9 euros por persoa

(260,1 de media en España), situándose

como a cuarta Comunidade Autónoma con

menor gasto, tras Estremadura (193,6

euros), Murcia (194 euros) e Castela–A

Mancha (199 euros), ademais de Ceuta e

Melilla (162,80 euros).

• Propiedade intelectual

A información dispoñible sobre os dereitos

de propiedade intelectual deriva das Entida-

des de Xestión así como da explotación es-

tatística do Rexistro xeral da 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

2014 novamente se reduce o número de pri-

meiras inscricións de dereitos de propiedade

industrial realizadas no Rexistro da Propie-

dade Intelectual, sendo este descenso nota-

blemente superior ao do conxunto do

Estado. No último ano realizáronse un total

de 1.221 inscricións, 363 menos que no ano

anterior, diminuíndo o seu peso relativo no

total estatal ata o 4,7%. O 76% do total das

inscricións corresponderon a obras literarias

e científicas, seguidas das obras musicais,

cinematográficas e audiovisuais, co 14,6%

(cadro 4.5.5.).

• Turismo cultural

No ano 2014 observamos unha melloría nos

datos do turismo cultural en Galicia. Así, au-

menta en torno ao 20% o número de viaxes

realizados que tiveron por motivo principal

a cultura, así como aumenta tamén o gasto

total nun 21,2%. 

l 4.5.4.
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Realizáronse no dito ano 2014, último dis-

poñible, un total de 950.600 viaxes cultu-

rais, o 2% do total estatal. No caso das

viaxes realizadas por residentes españois,

só o 5,9% teñen un motivo cultural, fronte

ao 53,6% das realizadas por turistas inter-

nacionais con destino a Galicia. 

O número de turistas residentes en España

que visitaron Galicia por motivos culturais

situouse en 388.100, un 10,7% superior ao

rexistrado no ano precedente, aumentando

un 27,9%  no caso dos turistas internacio-

nais. Un ano máis, no ano 2014, os turistas

estranxeiros que chegan a Galicia por moti-

vos culturais (562.500 persoas) supera ao

número de turistas residentes en España.  

O gasto medio por viaxe realizado por

estes turistas culturais sería de 886,5

2015galicia
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euros, en torno a 26 euros menos que a

media estatal. No caso dos residentes es-

pañois, o gasto medio sitúase en 338

euros, un 2,9% inferior ao do ano anterior,

e máis dun 20% inferior a media do Estado,

e de 1.265 euros no caso dos turistas in-

ternacionais, un 17,8% 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 428.200 per-

soas, 113.000 máis que no ano anterior se-

gundo os datos recollidos polo Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte no seu anuario

de estatística de 2015, o que representa o

17,5% das viaxes de ocio, recreo e vacacións

e o 7,1% das viaxes totais (14,7% e 8%,

respectivamente, no conxunto do Estado).

O gasto dos galegos descendeu un 2,6% en

relación ao ano anterior situándose en

146.100 euros, fronte ao incremento a nivel

estatal de case o 21%. O gasto total dos ga-

legos en viaxes por motivos culturais,  re-

presenta o 27% do gasto en viaxes de ocio,

recreo e vacacións, e case o 15% do gasto

total en viaxes (30,9% e 18,5%, respecti-

vamente, en España).

Dominios culturais

Neste apartado analízanse os bens de inte-

rese cultural, a actividade da edición de li-

bros e publicacións periódicas, as artes es-

cénicas e musicais e, finalmente, os medios

audiovisuais e interactivos, como magnitu-

des sectoriais concretas dos dominios cultu-

rais. 

• Bens de interese cultural

Forman parte do patrimonio cultural de Ga-

licia todos os bens materiais e inmateriais

que, polo seu recoñecido valor propio,

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 indi-

vidual ou ben como colección, e a súa de-

claración atenderá ás seguintes clases:

monumento, conxunto e sitio histórico, xar-

dín histórico e zona arqueolóxica. No ano

2014 continúa a tendencia á alza na inscri-

ción de bens inmobles cualificados como BIC

en Galicia, que se sitúa en 766 (o 4,5% do

total estatal) fronte aos 760 do ano anterior.

Atendendo á desagregación segundo tipo de

ben, cómpre mencionar os sitios históricos,

que representan o 16% dos sitios históricos

españois. O único tipo de ben inmoble cul-

tural que creceu en número no ano 2014

foron os monumentos con seis máis que no

ano anterior.

l 4.5.7.
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No ano 2014 prodúcese un forte incremento

dos bens mobles, debido ao aumento dos

bens incoados en Galicia correspondentes

na súa maior parte á categoría “Pintura e

Debuxo”. 

O número de bens mobles inscritos en Gali-

cia no ano 2014 ascendeu a 3.787, o que

representa o 19,6% do total estatal. Deste

total 128 corresponden a BIC declarados e

3.659 a BIC incoados.

• Museos e coleccións museográficas

Entendendo por museos institucións de ca-

rácter permanente que exhiben coleccións

de natureza cultural, e entendendo por co-

lección museográfica un conxunto de bens

culturais, no ano 2014, tal como se mostra

no cadro 4.5.9., Galicia conta con 82 mu-

seos censados, dos 1.552 existentes en Es-

paña.

Analizando o número de museos, en Galicia

en 2014 rexístranse 3 museos por cada

100.000 habitantes, fronte aos 3,3 de

media no Estado.  Galicia é a oitava Comu-

nidade Autónoma con maior número de mu-

seos por habitante, lonxe de Castela–A

Mancha ou Castela e León, que con 9,3 e

7,9 museos por cada 100.000 habitantes,

respectivamente, están no primeiro e se-

gundo posto de todas as Comunidades Au-

tónomas.

O número de visitantes aos museos galegos

no ano 2014 ascendeu a 1.459.120 persoas,

o que supón 18.470 visitantes por museo,

dos que 2.227 son estranxeiros. Por outra

banda, case o 85% dos visitantes a museos

2015galicia
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en Galicia realizan as visitas en grupo,

fronte ao 70% de media no Estado.

En termos globais no ano 2014, un 35,9%

da poboación galega realizou unha visita a

un museo, exposición ou galería de arte

como se desprende da “Encuesta de hábitos

y prácticas culturales en España”.

En concreto no que respecta ao hábito de

asistencia a museos, salienta que no ano

2014, o 44,4% dos galegos sinalaron non

visitar nunca ou case nunca un museo,

fronte ao 28% de media de España.

O motivo principal polo que non se vai aos

museos, tanto en Galicia como no conxunto

do Estado, é a falla de tempo (27,8% e

27,2% respectivamente), seguido pola falla

de interese (23,4% e 19,1%) e a escaseza

de oferta na zona da persoa entrevistada;

este motivo en Galicia acada un 21,4%

fronte ao 16,6% no Estado.

• Bibliotecas

Galicia no ano 2014 conta con 497 bibliote-

cas (666 puntos de servizo), das que 294

son de titularidade pública.

O 46% do total de bibliotecas galegas teñen

entre 5000 e 20.000 volumes (cadro

4.5.10.). Máis da metade das bibliotecas en

Galicia teñen menos de 10.000 volumes e

só o 7% ten máis de 50.000 volumes, fronte

ao 10% de media no Estado.

As bibliotecas con máis de 100.000 volumes

en Galicia son 17, o que supón o 3,4% do

total, fronte ao 5% e media estatal. Dentro

destas bibliotecas destacan as seis bibliote-

cas nodais existentes en Galicia, localizadas

nas grandes cidades, agás Ferrol.

As bibliotecas galegas acadaron en 2014 un

total de 1.023.183 usuarios inscritos, o que

supón o 4,7% do total de usuarios inscritos

no Estado.

l 4.5.10.

l 4.5.11.
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A asistencia a arquivos e bibliotecas ten un

escaso interese para a poboación en xeral,

acadando en Galicia 2,2 puntos (2,7 no con-

xunto do Estado), nun baremo de 0 a 10.

No ano 2014 asistiron ás bibliotecas un

22,7% da poboación española, porcentaxe

que se reduce ata o 18,6% no caso da po-

boación galega. A falla de interese é o mo-

tivo aducido polo 39,6% dos entrevistados

para non acudir ás bibliotecas

• Libro e publicacións periódicas

En 2014, por primeira vez dende o ano

2010, aumenta o número de libros inscritos

no International Standar Book Number

(ISBN) en Galicia. En 2014 Galicia editou

2.877 libros, 383 máis que en 2013, o que

supón un aumento do 15,4%; Galicia ocupa

o sexto lugar no conxunto do Estado en nú-

mero de libros inscritos no ISBN.

Respecto á prensa escrita, os datos da Ofi-

cina de Justificación de la Difusión (OJD)

amosan que os principais xornais galegos

con cabeceiras controladas pola OJD conti-

núan reducindo a súa tirada media en rela-

ción ao período anterior. Entre xullo de 2014

e xuño de 2015, a tirada media está en

torno aos 24.808 exemplares (26.554 no

mesmo período do ano anterior), cun pro-

medio de difusión de 21.299 exemplares

(22.678 no período anterior). O diario con

maior tirada en Galicia no citado período é

La Voz de Galicia, que acada de promedio

83.095 exemplares diarios e a súa difusión

chega ata os 72.949 exemplares. O se-

gundo diario galego en importancia é o Faro

de Vigo, cunha tirada de 34.711 exemplares

e unha difusión de 29.650 exemplares

(cadro 4.5.11.). 

• Artes escénicas e musicais

Os cadros 4.5.12. e 4.5.13. mostran a

evolución no período 2009-2014 dos princi-

pais indicadores das artes escénicas e mu-

sicais en Galicia e España. Con carácter

xeral, os datos recollidos no devandito

cadro 4.5.12. indican unha melloría case

xeneralizada nos indicadores en relación ao

ano anterior, así, increméntanse o número

de obras inscritas no International Standar

Music Number (ISMN),  o número de espa-

zos escénicos, de salas de concertos, e de

compañías e festivais tanto de teatro coma

de danza.

2015galicia
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A pesar da dita melloría, o número de espa-

zos escénicos e de salas de concertos por

cada 100.000 habitantes en Galicia, no ano

2014, é de 3,2 e 1,1 respectivamente, rateo

levemente inferior á media estatal que é de

3,3 e 1,2 por cada 100.000 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.

O número de representacións e de especta-

dores nas artes escénicas en Galicia no ano

2014 diminúe en relación ao ano anterior.

En concreto só as obras teatrais incremen-

tan o seu número de representacións, de

espectadores e a súa recadación en relación

aos datos obtidos en 2013.

O peso das representacións e espectadores

galegos sobre o total estatal sitúase en

torno ao 4% no 2014, mentres que a reca-

dación destas actividades en Galicia só

supón o 2,8% do total estatal. 

Así mesmo, o gasto medio por espectador

en Galicia está moi por baixo da media es-

pañola, especialmente no caso do xénero lí-

rico, con 8,5 euros (30,8 euros en España),

ou nas obras teatrais, con 9,5 euros, fronte

a 15 euros de media en España. 

• Medios audiovisuais e interactivos:

cine, TV, radio

O Observatorio da Cultura Galega, no seu

informe “O cine en Galicia en 2014”, sinala

a recuperación de indicadores do sector en

relación ao ano 2013, ano este no que o

sector obtivo os peores resultados da última

década.

Tal como se observa no gráfico 4.5.14.,

Galicia no ano 2014 gañou 600.000 espec-

tadores de cine, o que supón un incremento

dun 20% en relación ao ano anterior. Con

todo, os datos de asistencia media por ha-

bitante, aínda que melloran, distan de ser

positivos, xa que Galicia con 1,3 asistencias

por habitante e ano, está seis décimas por

debaixo da media estatal, de xeito que os

l 4.5.13.
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galegos son os que menos van ao cine, só

por diante de Castela–A Mancha, Estrema-

dura e Ceuta e Melilla.

Dos ditos 600.000 espectadores que recu-

perou o cine en Galicia, 500.000 correspon-

den a longametraxes españolas e 100.000

ás estranxeiras.

Tal como se observa no gráfico 4.5.16., os

cines galegos aumentaron a súa recadación

respecto a 2013, en 1,5 millóns de euros,

acadando os 21,3 millóns de euros.  Galicia

é a sexta Comunidade en volume  de reca-

dación tras Madrid, Cataluña, Andalucía, Va-

lencia e Pais Vasco. Son as longametraxes

nacionais as que incrementan a recadación

2015galicia
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compensando a caída das de orixe foráneo.

Fronte a evolución positiva en espectadores

e recadación, no ano 2014 en Galicia perdé-

ronse 3 cines e 14 salas de exhibición; unha

tendencia común a case a totalidade de Co-

munidades Autónomas.

O gasto medio da entrada redúcese 0,7 cén-

timos en Galicia no ano 2014 en relación ao

ano anterior, situándose en 5,9 euros, na

media do Estado, sendo Galicia a terceira

Comunidade con maior prezo medio da en-

trada de cine.  No que respecta ao gasto

medio por habitante, Galicia con 7,7 euros,

3,4 menos que a media do Estado, é a

cuarta Comunidade con menor gasto medio.

Finalmente salientar o feito de que máis da

metade da poboación galega, o 55,6%, non

vai nunca ao cine, segundo a enquisa de há-

bitos e prácticas culturais en España 2014-

2015, sendo o motivo principal o feito de

consideralo caro.

l 4.5.16.
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En relación á televisión e á radio, no ranking

de emisoras de radio xeralista do Estudio

General de Medios (EGM), a Radio Galega

sitúase no décimo posto, con 138.000 oín-

tes por día (6.000 menos que no mesmo pe-

ríodo do ano anterior), o que significa un

share do 1% (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,

aumentando a cota de share do 0,7% ao

1%.  o

2015galicia
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