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En Galicia, nos últimos anos, leváronse a cabo diversas actuacións para tratar de

estender o servizo de banda larga (en adiante tamén referida como BL) a todos os

galegos. Non obstante, as actuacións que se están levando a cabo por diferentes

entidades – Administración estatal, autonómica, local e deputacións provinciais -

careceron sempre dunha política común de actuación en materia de despregue, o

que implicou unha importante falta de visión global e coordinación á hora de

levar a cabo os mesmos.

De feito, Galicia nunca contou con ningún plan global que establecera a estratexia e as

actuacións a levar a cabo neste terreo, sendo unha das poucas CCAA que carecían do mesmo.

O conxunto de todas estas actuacións, dende o 2005, contou cun investimento de entorno

aos 225M€, do que case o 50% -110M€- procedeu de fondos públicos.
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Actuacións lanzadas polo Ministerio de Industria Turismo e Comercio:

§O PEBA ‘Plan de Extensión da Banda Ancha en Zonas Rurais e Illadas’

O seu obxectivo en Galicia era estender a cobertura de acceso a Internet a todo o territorio

galego, chegando ás zonas rurais e illadas nas cales non existía unha oferta de condicións

similares ás dispoñibles en zonas urbanas.

O plan desenvolveuse en dúas fases, entre os anos 2005 e 2008, e baseouse no

desenvolvemento de redes mediante tres tecnoloxías diferentes que ofrecían prestacións moi

diferentes: ‘ADSL-Rural’, WIMAX e satélite.

Para o desenvolvemento do mesmo contouse cun investimento total de 34M€, dos cales case

12 millóns de euros correspondíanse a créditos e subvencións por parte do MITeC.

Ao respecto dos resultados obtidos polo mesmo, e a pesar de estender a chegada de internet a

moitos galegos, as solucións abordadas –con conexións de 256 Kbps e 512 Kbps- son

insuficientes para as demandas actuais dos cidadáns.

De feito, se definimos o servizo básico como un servizo dun 1Mbps de velocidade, e segundo o

informe de seguimento do PEGSI* 2008, a cobertura rolda o 80% en zonas urbanas e un 60%

en zonas rurais, o que da boa conta da insuficiencia destas actuacións.

§Subprograma Avanza Infraestruturas

Rematado o PEBA, no 2008 púxose en marcha ata o ano 2011 un novo programa dentro do

Plan Avanza para estender as infraestruturas de servizo de banda larga en Galicia.

Os obxectivos do programa consisten por unha parte en dar cobertura de banda larga e

servizos de telecomunicacións en contornas rurais e illadas, que no caso de Galicia supón

achegarse a 1.882 núcleos de poboación que contan con 130.572 habitantes, e por outra parte,

en desenvolver infraestruturas de redes troncais para conectar aos concellos rurais ás grandes

redes de transmisión de datos, que no caso de Galicia afecta a 72 concellos.

Dita actuación suporá un investimento de 39 millóns de euros en toda España.

ACTUACIÓNS DE EXTENSIÓN DE BANDA LARGA EN GALICIA

*PEGSI: Plan estratéxico Galego Sociedade da Información.
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Actuacións lanzadas pola Xunta de Galicia:

§Programa de implantación de novas redes de telecomunicación nos núcleos

comarcais e rurais de Galicia en réxime de concorrencia competitiva.

Os obxectivos de dita actuación foron crear no período 2006-2008 unha rede troncal de fibra

óptica que facilitara o despregue das redes de cable en núcleos de máis de 500 vivendas.

O investimento total foi de aproximadamente 135M€, dos que 39M€ foron aportados pola

Xunta de Galicia.

O resultado acadado foi o despregue dunha rede de distribución por cable en 133 núcleos de

poboación de 65 concellos que da cobertura de banda larga a aproximadamente 220.000

vivendas e empresas.

§Proxectos piloto de redes sen fíos para a extensión da banda larga en concellos

rurais con especiais dificultades.

Estes proxectos de redes sen fíos mediante tecnoloxía WiFi- Wimax, e para os que a Xunta de

Galicia aportou case 2M€ (1.860.302 €), realizáronse no 2007 en colaboración con 12

concellos e no 2008 en colaboración con 10 concellos.

Do mesmo xeito, a Consellería de Medio Rural asinou un convenio no ano 2007 cos concellos

de Samos e Folgoso do Courel para a creación da rede sen fíos no que se investiu un total de

118.650 €.

En varios dos casos de despregue deste tipo de redes os resultados non foron os esperados e

os proxectos derivaron na posterior cancelación do servizo.

§Proxecto de dotación de redes sen fíos a polígonos industriais e parques

empresariais

Xa no ámbito empresarial, no ano 2008 puxéronse en marcha actuacións de cara a promover

servizos de banda larga en 34 polígonos industriais que tiñan problemas para acceder a este

servizo.

O programa consiste en dotar con tecnoloxía Wimax aos 34 polígonos seleccionados, para o

que se definiron 3 fases de actuación e cóntase cun investimento total de 5M€.

A finais do 2008, a primeira fase, constituída por 12 polígonos, xa contaba co servizo de banda

larga, onde polo de agora 100 empresas solicitaron o servizo. Actualmente atopámonos en

desenvolvemento da fase II constituída por 20 polígonos e da fase III constituída por 2

polígonos. Ambas fases estarán praticamente concluídas ao remate de 2009.

ACTUACIÓNS DE EXTENSIÓN DE BANDA LARGA EN GALICIA
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Actuacións lanzadas polas deputacións provincias e concellos:

§Outros proxectos de extensión do servizo de banda larga

Finalmente, por parte das deputacións provinciais e concellos tamén se están a desenvolver

iniciativas de forma illada para abordar a dotación de servizos de banda larga, moitas destas

aproveitando fondos FEDER ou do plan E.

A Deputación de Ourense vai levar a cabo o despregue dunha rede de banda larga que

abarcaría 51 concellos, un proxecto cofinanciado con fondos FEDER para o que se investiron

2.415.000 €*.

A Deputación de Pontevedra está a levar a cabo o despregue dunha rede Wimax para levar a

banda larga ás zonas que actualmente carecen deste servizo que abarcará 55 concellos dos 62

da provincia, un proxecto cofinanciado con fondos FEDER e en colaboración cos concellos

implicados para o que se investirán case 7M€*

Do mesmo xeito, a Deputación de Lugo investirá 1,2M€* para tratar de estender o servizo de

banda larga a todos os municipios da provincia.

Por outra parte, moitos concellos levaron, e están a levar a cabo, actuacións para ofrecer o

servizo de banda larga aos seus habitantes mediante redes municipais sen fíos, para o que,

segundo os datos coñecidos, investiuse en global máis de 2M€ dos que parte proveñen de

fondos do plan E do estado.

ACTUACIÓNS DE EXTENSIÓN DE BANDA LARGA EN GALICIA

*Datos procedentes de fontes públicas.
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SITUACIÓN ACTUAL DO DESPREGUE DE BANDA LARGA

A pesar do conxunto de actuacións nomeadas ata o de agora, a dispoñibilidade

de banda larga en Galicia dista moito de poder considerarse unha situación

cando menos satisfactoria.

Entre outros, a carencia dunha estratexia global en materia de despregamento de

infraestruturas de telecomunicacións que canalizase os importantes investimentos realizados

nunha mesma dirección e que coordinase os esforzos dos diferentes axentes de cara a permitir

unha verdadeira optimización dos recursos, tanto públicos como privados, é sen dúbida un dos

motivos desta situación.

Esta forma de actuar mermou sen dúbida a posibilidade de multiplicar o

investimento a través de modelos válidos de cooperación, establecidos de

forma transversal e integrando todas as actuacións.

Así mesmo, a heteroxeneidade tecnolóxica e a tan diferente calidade dos servizos que se

derivan da mesma supón tamén un aspecto a destacar neste sentido.

Con carácter xeral, pode dicirse que os datos actuais seguen a situar a Galicia

como unha das CCAA menos desenvolvidas en materia de acceso aos servizos

de telecomunicacións e, por tanto, en progreso da Sociedade da Información.

Concretamente, Galicia está actualmente á cola das CCAA na porcentaxe de fogares con banda

larga - 14,8 liñas por cada cen habitantes, cinco puntos por baixo da media estatal e só

superando a Estremadura segundo o Informe anual CMT 2008 - e na porcentaxe de empresas

con acceso a Internet - a penetración de Internet de banda larga en autónomos e empresas con

menos de dez empregados é inferior en dez puntos á media estatal (42% vs. 52%), segundo o

INE -.

Do mesmo xeito, segundo datos do OGSI, non existe unha converxencia real co conxunto do

Estado e coa UE; antes ao contrario, o desequilibrio territorial medrou nos últimos tres anos, e

séguense agrandando as diferenzas entre o entorno rural e o urbano en materia de acceso á

Sociedade dea Información - en Galicia, e segundo o informe de seguimento do PEGSI 2008,

aumentou a cobertura de banda larga en sete puntos nos concellos urbanos entre 2007 e 2008,

e só en tres puntos nos concellos rurais-, o que denota un claro incremento do desequilibrio

territorial.

Se descendemos na análise destes datos xerais, segundo a metodoloxía amosada a

continuación, podemos obter como veremos unha serie de conclusións que dan boa conta da

necesidade de establecer un plan de traballo que permita dar resposta a esta situación.
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SITUACIÓN ACTUAL DO DESPREGUE DE BANDA LARGA

Metodoloxía aplicada para a análise de situación actual de banda larga en 

Galicia

Para analizar a situación da banda larga en Galicia considerouse servizo de banda larga ao

servizo de acceso a Internet con velocidade de baixada de cando menos 1Mbps.

Dita análise consistiu en:

•Estudar a dispoñibilidade de servizo en Galicia por parte dos diferentes operadores de banda

larga.

•Estimar a demanda de servizo de banda larga.

•Cruzar ambos resultados para obter unha estimación da demanda non satisfeita de servizo de

banda larga. É dicir, analizar qué núcleos dos que demandan o servizo non están cubertos pola

oferta dos operadores.

§Análise da dispoñibilidade de infraestruturas de banda larga:

Para a realización desta análise contouse coa colaboración das operadoras de rede presentes

en Galicia, dando como resultado un mapa de zonas de dispoñibilidade de banda larga.

Dependendo do nivel de conectividade de banda larga dispoñible defínense tres tipos de zonas:

•Zonas negras: Zonas nas que existen dous ou máis provedores de redes de banda larga.

•Zonas grises: Zonas nas que só existe un operador de rede de banda larga.

•Zonas brancas: Zonas nas que non existen infraestruturas de banda larga ou nas que non é

probable que se desenvolva no futuro inmediato.

Deste xeito, obtéñense datos como resultado da análise acerca do nivel de conectividade de

cada núcleo.

§Estimación da demanda de servizo de banda larga:

A estimación realizouse identificando os posibles puntos de demanda de banda larga (usuarios

residenciais, empresas, puntos de especial interese dos servizos públicos: xulgados, farmacias,

centros educativos, centros de saúde, xestores administrativos, …)

Para levar a cabo dita identificación dos elementos de demanda contouse coa colaboración de:

•Todas as Consellerías da Xunta de Galicia.

•Os concellos galegos. Recabaronse datos dun total de 215 concellos galegos, sobre un total de

315. A participación por provincias foi:
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SITUACIÓN ACTUAL DO DESPREGUE DE BANDA LARGA

― A Coruña, obtivose información de 48 concellos dos 94 que compoñen a provincia (taxa

de participación do 51%)

― Lugo, foron 51 concellos os que proporcionaron información dun total de 67 concellos

(taxa de participación do 76%)

― Ourense, recibíronse datos de 89 dos 92 concellos totais (taxa de participación do 97%)

― Pontevedra, recabouse datos de 27 dos 62 concellos (taxa de participación do 44%)

• Deputacións provinciais.

• Organismos ou entidades públicas de ámbito local ou provincial.

Realizada a identificación de todos os puntos demandantes, procedeuse a asignar un peso

relativo a cada un deles segundo a súa tipoloxía. É dicir, realizouse unha ponderación de

cada punto demandante.

Á ponderación resultante aplicáronselle medidas correctivas co fin de mellorar a súa

precisión. Deste xeito, consideráronse factores que inflúen tanto na demanda actual (nivel

formativo da poboación en cada entidade de poboación e demanda empresarial estimada)

como na demanda futura (variación demográfica das entidades de poboación).

Como resultado obtense información do nivel de demanda estimado por cada núcleo de

poboación.

§ Estimación da demanda non satisfeita de servizo de banda larga:

A partires dos resultados anteriores defínese a demanda estimada non satisfeita coma o

cruce da dispoñibilidade do servizo coa estimación da demanda.

Así, considerarase demanda non satisfeita ao total da demanda daqueles núcleos nos cales

non exista oferta do servizo de banda larga.

De novo, obtéñense dous mapas como resultado, un indicando a demanda non satisfeita

para cada núcleo e outro, a nivel de concello, que recolle a porcentaxe que representa a

demanda non satisfeita fronte a demanda total para ese concello.

A continuación, amósanse as conclusión obtidas das diferentes análises primeiro tanto a

nivel de concello como de núcleo de poboación, e posteriormente no que se refire á

situación actual da dispoñibilidade de banda larga para o sector residencial e dos servizos

públicos e empresariais.
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SITUACIÓN ACTUAL DO DESPREGUE DE BANDA LARGA

BL nos Concellos e nos núcleos de poboación*

Os resultados da análise descrita no apartado anterior poden resumirse nos indicadores que se

amosan a continuación.

§Dos 315 concellos de Galicia, en 169 son predominantes os núcleos de

poboación sen infraestrutura de banda larga, é dicir, en ditos concellos

predominan as zonas brancas**.

Se descendemos ao nivel de núcleos de poboación podemos obter unha visión máis de detalle

da presentada no mapa anterior, e que reflicte datos tan pouco alentadores, como que máis da

metade dos núcleos de poboación en toda Galicia non contan con posibilidade de acceso a

banda larga.

En concreto, Galicia conta con máis de 30.000 núcleos de poboación diseminados por toda a

xeografía, dos cales máis de 17.000 non contan con posibilidade de acceso á banda larga.

Sen embargo, a situación dos núcleos en canto ao acceso á banda larga é moi diferente

segundo a poboación dos mesmos. Deste xeito, se segmentamos en función do número de

habitantes de cada núcleo podemos concluír que:

Mapa 1. Distribución de concellos segundo zona predominante de oferta

Do mesmo xeito, en 106 concellos, os

núcleos de poboación predominantes

son aqueles denominados como

zonas grises, zonas nas que só existe

un operador que pode dar o servizo

de banda larga, e por tanto, non existe

competitividade que poida derivar en

mellores servizos a un prezo máis

razoable.

Por tanto, só 40 concellos de Galicia

contan cun número predominante de

núcleos de poboación con máis dun

operador que oferte conexión de

banda larga – as denominadas zonas

negras-.

*Todos os datos  proceden do Mapa de Infraestruturas de Telecomunicacións de Galicia.
**Velocidade de transmisión de cando menos 1Mbps.
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SITUACIÓN ACTUAL DO DESPREGUE DE BANDA LARGA

• Núcleos de menos de 100 habitantes [27.603 núcleos]:

― 16.247 núcleos, é dicir, o 58,85% dos núcleos de menos de 100 habitantes, non teñen

posibilidade de acceso á banda larga.

― 11.303 núcleos, o 40,95%, só contan cun operador de banda larga.

― 53 núcleos, o 0,2%, contan con dous ou máis operadores de banda larga.

• Núcleos de entre 100 e 1000 habitantes [2.959 núcleos]:

― 949 núcleos, é dicir, o 32,1% dos núcleos entre 100 e 1000 habitantes, non teñen

posibilidade de acceso á banda larga.

― 1.956 núcleos, o 66,1% só contan cun operador de banda larga.

― 54, o 1,8%, contan con dous ou máis operadores de banda larga.

• Núcleos de máis de 1000 habitantes [197 núcleos]:

― 15 núcleos, é dicir, o 7.6% dos núcleos de máis de 1000 habitantes, non teñen

posibilidade de acceso á banda larga.

― 77 núcleos, o 39,1%, só contan cun operador de banda larga.

― 105 núcleos, o 53,3%, contan con dous ou máis operadores de banda larga.

Como pode observarse, existe unha grande diferenza entre os núcleos máis poboados e os

menos poboados, factor que contribúe ao crecemento do desequilibrio territorial.

Mapa 2. Distribución da dispoñibilidade de banda larga fixa

O mapa que se presenta reflicte

claramente esta situación. Os

puntos vermellos representan

núcleos de poboación sen

posibilidade de acceso á banda

larga, sendo clara a súa

predominancia nas zonas menos

poboadas do interior de Galicia.

Pola súa banda, os puntos azuis

representan núcleos nos cales si

existe a posibilidade do acceso á

banda larga, podendo observarse

a súa maior concentración nas

contornas das grandes cidades, as

zonas costeiras e o eixo atlántico.
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SITUACIÓN ACTUAL DO DESPREGUE DE BANDA LARGA

No que a demanda do servizo de banda larga respecta, a análise realizada amosa que en

moitos concellos galegos existe unha porcentaxe moi elevada de demanda non satisfeita. É

dicir, en moitos concellos galegos a oferta de banda larga queda lonxe de cumprir coas

necesidades da poboación, as empresas e os servizos públicos.

En concreto, existen 79 concellos con máis dun 90% de demanda insatisfeita, e 86 cun nivel de

demanda insatisfeita de entre o 60% e o 90%.

O mapa que se presenta recolle, en código de cores, de forma clara esta situación. Os Concellos

en laranxa e vermello son aqueles que presentan unha maior demanda estimada insatisfeita.

Mapa 3. Porcentaxe estimada de demanda non satisfeita por concellos
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SITUACIÓN ACTUAL DO DESPREGUE DE BANDA LARGA

BL no sector residencial*

§No que se refire ao sector residencial, os resultados da análise da información

que se amosa no actual mapa de telecomunicacións da Xunta de Galicia

sinalan que hai máis de 780.000 galegos que actualmente non teñen

posibilidade de acceso a banda larga, o que supón a cuarta parte da poboación

de Galicia.

En concreto, 564.262 galegos viven en núcleos de poboación sen dispoñibilidade de banda

larga e 221.990 en zonas de sombra dentro de núcleos con banda larga.

A nivel de provincia, tanto Lugo como Ourense son as máis castigadas neste aspecto, máis

do 40% da poboación de ambas as dúas non dispón de banda larga, mentres que para o

caso de A Coruña e Pontevedra esa porcentaxe redúcese ata o 24% aproximadamente.

Obviamente, e como non podía ser doutro xeito, a poboación dos núcleos máis pequenos é a

máis afectada neste aspecto. Mentres que nos núcleos de máis de 1000 habitantes, a

dispoñibilidade de banda larga ascende ata o 82,2% da poboación, nos núcleos pequenos,

de menos de 100 habitantes, rolda o 40%. Isto da boa conta da importante magnitude do

actual desequilibrio territorial en Galicia e por tanto da falta de vertebración dentro do noso

territorio.

Finalmente, cabe salientar que dos case 2.000.000 galegos que si acceden á banda larga, en

torno a 800.000 fano en zonas nas que un só operador oferta este servizo – zonas grises-, o

que supón que unicamente un 40% dos galegos se atopan en zonas onde existen cando

menos dous operadores de BL.

BL para a demanda dos servizos públicos galegos

§No que se refire aos servizos públicos, os datos resultantes do actual mapa de

telecomunicacións revelan o actual risco en moitos dos concellos galegos de

non poder contar con servizos públicos de calidade derivados da falta de

dispoñibilidade deste tipo de conexión. Unha das vías de mellora, modernización e

achegamento dos servizos públicos a cidadáns e empresas son as canles telemáticas a través

das redes de telecomunicacións. Por tanto, o axeitado desenvolvemento da banda larga terá

unha influencia decisiva no desenvolvemento e modernización dos servizos esenciais que,

dende o ámbito público, se prestan aos galegos.

*Todos os datos  proceden do Mapa de Infraestruturas de Telecomunicacións de Galicia.

**
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SITUACIÓN ACTUAL DO DESPREGUE DE BANDA LARGA

Esta situación é se cabe máis preocupante tendo en conta que a Lei 11/2007 de acceso

electrónico dos cidadáns aos servizos públicos establece como data de cumprimento da

mesma o 31 de decembro de 2009.

Actualmente, existen en Galicia 1.421 entidades de poboación nas que existe algún punto de

demanda de banda larga por parte da administración publica – centros de saúde, centros

educativos, edificios consistoriais,… incluíndo tamén como demanda a dos centros de xestores

administrativos, polo importante papel que xogan como intermediarios entre a cidadanía e as

AA.PP. -. Destas 1.421, aproximadamente o 41% -589 exactamente- non contan con

posibilidade de acceso a BL e polo tanto a súa demanda non está cuberta, mentres que un

50% -709- están localizadas en zonas con presenza dun único operador e por tanto agarradas

á oferta de servizos que este poida ofrecer. Tan só o 9% están cubertas por máis de un

operador.

Se profundamos nesta análise podemos atopar datos preocupantes en ámbitos como por

exemplo o da sanidade, o da educación ou o xudicial.

§Dos máis de 450 centros sanitarios existentes en Galicia, actualmente calcúlase que en torno

a 120 conta cun acceso insuficiente a banda larga, e 30 non contan con posibilidade de BL. Isto

supón aproximadamente un terzo dos centros sanitarios sen dispoñibilidade de acceso

axeitado. No que respecta por exemplo ás farmacias, os números non son tan preocupantes,

pero existen en torno a un centenar que se atopan en zonas sen BL, sobre o total das case 1300

existentes en Galicia.

§No caso dos centros educativos, no total de máis de 1200 centros pertencentes á Consellería

de Educación e Ordenación Universitaria, existen actualmente cando menos 300 nos cales non

existe dispoñibilidade de banda larga ou ben esta é deficiente, co que iso supón tendo en conta

o impulso que a Xunta lle quere dar á incorporación das novas tecnoloxías na práctica

educativa. Por tanto, cando menos un 25% dos centros educativos presentan largos de banda

insuficientes que deben ser ampliados de cara a dar soporte ás actividades do centro e aos

seus alumnos.

§En canto aos xulgados de paz, por exemplo, tamén existen carencias actualmente nunha

porcentaxe de aproximadamente o 10% dos mesmos. Neste senso, dende a Xunta de Galicia

estase a elaborar o Plan Integral de Sistemas de Información para á Administración de Xustiza

que permitirá establecer as actuacións concretas a realizar, relativas ás técnicas e medios

electrónicos, aos sistemas informáticos e ás telecomunicacións, de cara a avanzar nun proxecto

integral de modernización tecnolóxica da xustiza, o que requerirá sen dúbida de maior largo de

banda para soportar este novo modelo.
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§ Polo que respecta aos servizos municipais, un 53% das casas consistoriais galegas carecen

dun acceso a Internet da capacidade axeitada para a súa xestión administrativa e o

despregue da e-administración local. No caso das bibliotecas públicas municipais existen

carencias no acceso nun 18% do total.

§ Outros servizos públicos de interese xeral nos cales se detectan carencias no acceso á

Internet de Banda Larga son os albergues e os telecentros. En canto aos primeiros, un 48%

do total de albergues amosa deficiencias en canto á conectividade. Pola súa banda, nun

43% dos telecentros, a capacidade das conexións das que dispoñen non é suficiente para

satisfacer a demanda do centro, sendo ditos centros especialmente dependentes dos

servizos de banda larga pola súa actividade.

BL para a demanda dos servizos empresariais galegos

§ No ámbito empresarial, en primeiro lugar, hai que destacar que unha das principais

características que comparten as empresas galegas é que ao redor do 95% das mesmas

posúen menos de 10 empregados.

Neste senso, de novo o INE 2009 coloca a Galicia na cola de empresas de menos de 10

empregados que contan con conexión de banda larga, situándoa 10 puntos por debaixo da

media estatal (42% vs. 52%), o que deriva sen dúbida na necesidade de actuacións para

aumentar a dispoñibilidade e tamén a penetración da banda larga.

En termos xerais, estimase a oferta non dispoñible para as empresas galegas no 16,1% da

demanda total do servizo de banda larga.

A situación é sensiblemente peor naquelas actividades empresariais fortemente vinculadas

ao mundo rural. Deste xeito, no caso das explotacións gandeiras, un 64% das mesmas

atópanse localizadas en zonas onde non existe posibilidade de conexión de BL. No eido do

turismo rural as carencias na conectividade afectan ao 51% das casas de turismo rural.

A realidade amosa, que nun mundo cada vez máis interconectado, o progreso e a

competitividade futura das nosas empresas pasan pola capacidade de participar de igual a

igual nun espazo económico europeo cada vez máis esixente, unha concorrencia que

demanda o emprego do servizo de banda larga como chave de acceso á Sociedade da

Información, incluso nos mercados locais.

De feito, as actuacións para a ampliación de servizo de banda larga terán unha especial

importancia para a modernización e o progreso das empresas galegas que se atopan

inmersas nunha nova orde económica caracterizada polo emprego da información e o

coñecemento mediante o emprego das TIC como peza fundamental na creación de valor.
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Por tanto, estas actuacións deben servir como pulo para o aumento de determinados

valores indicativos do escaso uso da rede de internet por parte das empresas e que miden

tamén o nivel de competitividade das mesmas. Estes indicadores son, entre outros, os

amosados a continuación:

•En Galicia tan só o 24,4% das empresas de menos de 10 empregados, segundo datos do

OGSI 2007 (*), realizaron compras por Internet, porcentaxe que ascende tan só ata o 32,1%

para o caso das empresas de máis de 10 empregados.

Por outra banda, a porcentaxe de empresas que segundo datos do OGSI 2007 vendía a

través de Internet é moi inferior ás que compran. De feito, as porcentaxes de empresas que

venden a través de Internet é tan só do 9,4% para as empresas de menos de 10 empregados

e do 10,9% para as empresas de máis de 10 empregados.

•Tamén segundo datos do OGSI 2007, tan só o 4,7% das empresas galegas de menos de 10

empregados e o 7,3% de empresas de máis de 10 empregados empregaban o método de

facturación electrónica.

•Finalmente, segundo datos do OGSI 2009 o 67,4% das empresas galegas de máis de 10

empregados con conexión a Internet interactuaron coas AA.PP. mediante esta rede. Non

se dispón de datos para empresas de menos de 10 empregados pero tendo en conta que a

penetración de banda larga é moito menor para estas, pode suporse que a porcentaxe de

empresas de menos de 10 empregados que interactúan coas AA.PP. mediante Internet

tamén será moito menor.

Por tanto, as actuacións levadas a cabo para proporcionar maior cobertura de banda larga

deberán servir para aumentar o uso da mesma por parte das empresas e por tanto para

aumentar a demanda tamén dos servizos públicos orientados ás mesmas, o que redunda no

comentado con anterioridade sobre a importancia duns servizos públicos de calidade e en

rede.

Ao respecto destas actuacións para a extensión de servizo de banda larga aos servizos

empresariais galegos, actualmente estanse a levar a cabo as accións para a implantación do

servizo de banda larga mediante as novas redes sen fíos nos 22 polígonos industriais que

sofren de conectividade, limitada ou nula, no servizo de acceso a Internet, ademais prevese

actuar noutros 11 polígonos que se atopan na mesma situación.

(*) Non existen datos máis recentes


