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Prólogo

Desde a irrupción da internet na sociedade, os dereitos de autor están nunha posición 

delicada e en permanente interdito. Moitas son as voces que, en favor da cultura libre, 

cuestionan estes dereitos na chamada sociedade do coñecemento. Con todo, esta tese 

de barra libre de cultura lexitima un modelo de negocio no que só obteñen rendas quen 

venden dispositivos, ofrecen servizos de conectividade ou plataformas dixitais; empresas 

que basean a súa actividade en poñer ao dispor dos usuarios contidos que outros crearon. 

Con esta fórmula, os autores quedan fóra das regalías que a súa obra xera. 

É un camiño difícil o que temos por diante, xa que os creadores non están a obter unha re-

muneración equitativa no mercado dixital e a sustentabilidade dos profesionais depende 

dunha transferencia de valor xusta. 

O Diagnóstico da profesión autoral en Galicia é un informe impulsado polo Consello Ter-

ritorial de SGAE en Galicia a través da Fundación SGAE. Trata de aproximarse a unha 

fotografía do momento actual; unha panorámica que nos permita avaliar a situación, de-

tectar necesidades e converter esta información nunha fortaleza para, entre todos, tomar 

mellores decisións. 

Os autores temos un reto: facer ver a institucións, medios de comunicación, empresas 

usuarias de repertorio e sociedade en xeral que os dereitos de autor son o lexítimo sala 

rio daquelas persoas que dedicaron o seu tempo a crear. E, ademais, xeran un importante 

activo cultural e socioeconómico no territorio. 

É preciso construír un forte sentimento de pertenza que nos axude a consolidar unha 

visión positiva desta profesión; que exercer o oficio de autor sexa un motivo de orgullo 

para todos nós. É necesario defender a xestión colectiva para non perder capacidade 

de negociación cos usuarios do noso repertorio, mellorar condicións laborais, chamar a 

atención como gremio e solicitar políticas que nos coiden, mimen e apoien como sector 

estratéxico que somos. 

Malia que quereriamos un mellor escenario, non podemos despedirnos sen ser positivos. 

Hai un gran traballo ao noso redor e vivimos un momento no que moitos escritores, gui-

onistas e directores xestionan proxectos brillantes. Os músicos consolidados e admirados 

comparten espazo cunha gran fornada de talento emerxente que garante o relevo xera-

cional. Con este panorama, non cabe dúbida do gran porvir que se nos presenta. 

Vivan os creadores e as creadoras. 

Decembro de 2019 

Consello Territorial de SGAE Galicia 

Juan Rivas, Xavier Soto, Puri Seixido, Víctor Sierra e Vicente Montoto
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0 
Xustificación

A Fundación SGAE ten entre os seus obxectivos desenvolver actividades culturais e con-

tribuír a que a autoría e, con ela, os/as autores/as membros da entidade fundadora, expe-

rimenten cambios positivos nas condicións nas que esta ten lugar, facilitando tanto o seu 

desenvolvemento coma o contacto co público e a sociedade, analizando a súa posición 

no conxunto do sector da cultura e as industrias culturais.

Para dar cumprido cumprimento a tales obxectivos, o Consello Territorial de Galicia da 

Fundación SGAE elabora un “Libro Branco da Profesión Autoral en Galicia”, coa intención 

de ser unha primeira aproximación á situación que permita o ulterior desenvolvemento de 

plans de mellora ou estratéxicos. 

As páxinas que seguen constitúen a resposta a tal demanda, un informe que analiza a 

profesión autoral en Galicia a través da análise do perfil de autores/as, da súa situación 

profesional, da valoración da situación actual e as perspectivas de futuro, do coñecemen-

to e da valoración da profesión, e da relación entre Internet e o traballo autoral.
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1 
Introdución

O presente informe pretende ofrecer unha visión panorámica da situación actual da pro-

fesión autoral en Galicia. Como tal, ofrece información primaria que permite establecer un 

diagnóstico pechado en si mesmo, que pode servir de punto de partida para a elaboración 

de políticas concretas, medidas, plans de acción ou un Libro Branco.

O estudo divídese en dous grandes bloques. O primeiro (capítulo 4) é máis descritivo e 

expón os resultados globais da enquisa, implica a análise dos marxinais de frecuencias das 

variables do cuestionario. Á súa vez, está dividido en cinco grandes apartados.

O primeiro (4.1) ofrece unha caracterización xeral da mostra: o idioma empregado polos/as 

asociados/as para cubrir o cuestionario e a distribución da mostra por sexo, idade, tamaño 

do municipio, provincia de residencia, nivel de estudos, tipo de socio/a e anos sendo socio/a.

O apartado 4.2 céntrase no perfil profesional dos/as enquisados/as. Analizamos as activi-

dades que levan a cabo e a súa actividade principal; o tipo de dedicación (maioritaria ou 

minoritaria) ao traballo autoral; a percepción sobre a evolución nun futuro próximo da 

dedicación á profesión autoral; os anos que levan dedicándose a esta; a idade á que ini-

ciaron o seu traballo como autores/as; a valoración da relación entre a formación acadé-

mica obtida e o propio traballo autoral; o nivel de ingresos netos, considerando que pro-

porción corresponde ao traballo profesional dentro do sector. 

No apartado 4.3 analizamos a valoración actual e as perspectivas de futuro da profesión 

autoral. Examinamos cales son os principais problemas percibidos que enfronta en Galicia 

e tamén a percepción da evolución tanto pasada (últimos cinco anos) como futura (próxi-

mos cinco anos). Neste punto analízase tamén como se percibe a contribución das admi-

nistracións públicas ao desenvolvemento da propia profesión, así como o papel que lle dan 

á hora de vender Galicia no exterior. Por último, é tamén obxecto deste parágrafo examinar 

as prioridades para o sector segundo os/as asociados/as.

O apartado 4.4 céntrase na valoración da profesión autoral. É dicir, examinamos se os/as 

asociados/as opinan que a profesión é moito ou pouco coñecida por parte da poboación 
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galega e se esta ten unha valoración positiva ou negativa. Tamén analizamos a imaxe que 

transmiten os medios da profesión autoral segundo a percepción dos/as asociados/as.

O último punto do capítulo 4 céntrase no mundo da Internet. Nel pretendemos saber cal é 

a opinión dos/as asociados/as sobre o impacto que a rede de redes está a ter na profesión 

autoral, en xeral, e no seu traballo concreto, en particular. Tamén analizamos os hábitos 

existentes en relación co uso das redes sociais para a promoción do traballo e cales son as 

máis empregadas, ademais de indagar se as xestionan de forma directa ou teñen esta xes-

tión contratada. Por último, analizamos a valoración do uso da Internet en canto á súa ne-

cesidade para o traballo e concluímos cun indicador que pretende sintetizar a valoración 

global da Internet: trátase dunha ameaza ou dunha oportunidade para a profesión?

O segundo gran bloque de contidos (capítulo 5) supón un paso máis alá da pura análise 

descritiva e pretende indagar na relación existente (ou non) entre as diferentes variables 

do estudo. A tal fin, parte da súa clasificación en dous tipos: independentes (por exemplo, 

idade) e dependentes (por exemplo, uso habitual das redes sociais para promover o tra-

ballo), partindo da hipótese de que as segundas variarán en función das primeiras. 

Para determinar se as diferenzas atopadas resultan significativas ou non procedeuse a 

empregar a proba estatística de chi-cadrado, que explicaremos máis adiante (páxina 56).

As variables que consideramos independentes foron o sexo (apartado 5.1); a idade, cate-

gorizada en maiores e menores de 50 anos (punto 5.2); o municipio de residencia, consi-

derando por un lado as sete grandes cidades e por outro o resto (apartado 5.3); os anos 

que a persoa enquisada leva sendo socia, comparando entre menos e máis de 15 (aparta-

do 5.4); o nivel de estudos, contrastando entre os/as que posúen estudos universitarios e 

o resto (punto 5.5); o grao de dedicación á profesión autoral, considerando por un lado

aquelas persoas que teñen unha dedicación maioritaria e, por outro, aquelas que teñen 

unha dedicación minoritaria (epígrafe 5.6); o número de anos que o/a asociado/a leva 

sendo autor/a, comparando entre menos e máis de 15 (apartado 5.7); os ingresos anuais 

netos durante 2017, incluíndo todas as posibles fontes de ingresos e comparando entre 

menos e máis de 20.000 euros (epígrafe 5.8); a dedicación como actividade principal ao 

traballo de compositor/a, en comparación con quen non (5.9); e, por último, o tipo de 

socio/a comparando dous grandes grupos: socios/as de gran dereito fronte a socios/as 

de pequeno dereito (epígrafe 5.10).

No capítulo 6 procedemos a enumerar as principais conclusións obtidas do informe, in-

cluíndo ademais algunhas recomendacións.
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O capítulo 7 é un resumo executivo dos dous capítulos anteriores, polo que a súa lectura 

dará unha visión de todo o estudo dunha forma rápida.

Por último, nos Anexos incluímos o cuestionario elaborado para a condución da enquisa, 

así como un resumo das respostas obtidas ao preguntar polos principais problemas do 

sector e á hora de ofrecer un espazo para que os/as enquisados/as puxeran aqueles co-

mentarios ou observacións que considerasen oportunos.
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2 
Obxectivos

Os obxectivos perseguidos co presente informe son os seguintes:

2.1 Obxectivo xeral

Coñecer a situación actual da profesión autoral en Galicia mediante a realización dun pro-

fundo diagnóstico que estea baseado na xeración de información primaria cuantitativa, 

que sirva de punto de partida para encamiñar, da forma máis adecuada posible, posterio-

res medidas ou políticas relativas á profesión por parte da Fundación SGAE Galicia e que 

supoña un documento útil e pechado en si mesmo.

2.2 Obxectivos específicos

	 Describir o perfil sociodemográfico dos/as asociados/as galegos/as.

	 Examinar a percepción que se ten da evolución pasada e futuro da profesión, así como 

os principais problemas que enfronta.

	 Determinar o perfil laboral e profesional das persoas que interveñen no sector. 

	 Indagar na percepción que desde a profesión se ten sobre a proxección da mesma nos 

medios e na poboación en xeral.

	 Avaliar o papel das administracións públicas no desenvolvemento da profesión autoral 

e na transcendencia que se lle dá na proxección de Galicia no exterior.

	 Analizar o impacto percibido que está a supor Internet e a dixitalización dos contidos 

na profesión autoral.

	 Coñecer os obxectivos que as/os asociados/as consideran prioritarios para o sector.
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3 
Metodoloxía e ficha técnica

A metodoloxía empregada para a elaboración do informe que aquí se presenta foi de tipo 

cuantitativo, baseada na elaboración dunha enquisa. Unha vez definidos os obxectivos, 

realizouse un primeiro borrador do cuestionario que, tras sucesivas revisións, deu paso ao 

cuestionario final que se pode consultar a partir da páxina 119.

A metodoloxía empregada para a elaboración do informe que aquí se presenta foi de tipo 

cuantitativo, baseada na elaboración dunha enquisa. Foi necesario optar por unha mostra-

xe non probabilística con aplicación autoadministrada do cuestionario vía correo electró-

nico. O sistema informático empregado para tal fin foi o software Gandia Integra CawiNet. 

Abella & Valencia encargouse da programación informática do cuestionario, que foi posto 

á disposición das/os asociados/as en Internet. As entrevistas quedaron gardadas tempo-

ralmente durante a execución do traballo de campo nunha matriz de datos que non incluíu 

ningunha variable de identificación (nin correo electrónico, nin teléfono, nin IP, nin ningún 

outro dato de tipo persoal), co cal o anonimato e a confidencialidade foron respectados 

en todo momento do proceso. Unha vez rematado o campo, a matriz almacenada tempo-

ralmente foi destruída. 

No concreto, a forma de administrarse o cuestionario foi a seguinte: cada asociado/a re-

cibiu por correo electrónico un enlace ao cuestionario en Internet. Só tiña que pinchar nel 

e, de forma automatizada, no ordenador lle aparecía o protocolo de presentación e as 

diferentes preguntas, presentadas de forma moi visual e intuitiva. 

A duración media do cuestionario foi de 11 minutos 41 segundos, cunha desviación típica 

de 7 minutos e 12 segundos, o que nos indica que houbo unha grande disparidade no 

tempo empregado para a súa cobertura. 

De seguido recóllese a ficha técnica cos principais datos da enquisa.



DIAGNÓSTICO DA PROFESIÓN AUTORAL EN

GALICIA

3 Metodoloxía e ficha técnica l 15

Cadro 1: Ficha técnica da enquisa

Ámbito Galicia

Universo Persoas asociadas á SGAE en Galicia: 3.814

Tamaño da mostra final 206

Marxe de erro Para unha probabilidade do 95% e p=q=0,5 o erro máximo admitido 
é do 6,6%

Datas do traballo de campo Do 21 de xaneiro a 15 de marzo de 2019

Sistema CAWI (Computer Assisted Web Interview) mediante Gandia Integra 
Cawi-Net

Tipo de mostra Autoadministrada, non probabilística
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4 
Diagnóstico da profesión autoral en  

Galicia: marxinais de frecuencias

Neste capítulo analizaremos as principais características da mostra desde un punto de 

vista descritivo a partir dos marxinais de frecuencias, isto é, a tabulación simple das varia-

bles do cuestionario. Esta primeira aproximación permitiranos ter unha visión panorámica 

da situación da profesión autoral en Galicia e será o paso previo a unha segunda análise 

máis en profundidade, obxecto do seguinte capítulo, na que se indagará sobre a relación 

entre as diferentes variables do estudo.

O primeiro apartado suporá unha caracterización xeral da mostra a partir de variables 

como o idioma empregado para cubrir o cuestionario, o sexo, a idade, o lugar de residen-

cia, o nivel de estudos, o tipo de asociado/a e o tempo que leva séndoo.

En segundo lugar, analizaremos o perfil máis profesional, en tanto autor/a, das persoas 

asociadas: actividade principal, dedicación en exclusiva, percepción da evolución futura da 

dedicación, tempo como autor/a, idade aproximada de comezo, relación entre actividade 

e formación académica e nivel de ingresos xerado pola actividade.

En terceiro lugar, examinaremos a valoración e perspectivas de futuro da profesión autoral: 

principais problemas percibidos da profesión, evolución pasada e futura, papel das admi-

nistracións públicas no desenvolvemento da profesión e á hora de vender Galicia no exte-

rior e principais obxectivos que debería ter o sector.

No cuarto apartado analizaremos o grao de coñecemento e a valoración da propia profe-

sión autoral que os/as asociados/as consideran ten a poboación galega, así como a imaxe 

que consideran que difunden os medios da profesión.

Por último, nos centraremos no papel da Internet na profesión autoral: impacto percibido, 

valoración para o propio traballo, posesión e utilización das redes sociais e consideración 

da rede como unha ameaza ou unha oportunidade.
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4.1 Caracterización xeral da mostra

Antes de comezar o cuestionario propiamente, a persoa entrevistada podía elixir en que 

idioma contestalo. A inmensa maioría (83%) seleccionaron a lingua galega, mentres que o 

17% elixiu o castelán.

17%

83%

Castelán

Galego

Ilustración 1: Idioma elixido para responder o cuestionario

Por sexo, a mostra está claramente masculinizada: o 78,6% eran homes, por un 20,9% mu-

lleres. Estes resultados son moi similares á composición real do universo de autores e 

autoras galegos, xa que 83% son homes e o 17% mulleres, co cal as diferenzas son asumi-

bles dentro do propio marxe de erro da enquisa (6,6%). A mostra, pois, pode considerarse 

representativa do universo autoral por sexo.

Muller

Home

Nombre de categoría

20,9%

78,6%

Ilustración 2: Distribución por sexo da mostra

En canto á distribución da mostra por idades, o 1,3% concéntrase no intervalo de 35 a 49 

anos, seguido do de 50 a 64, cun 27,2% do total. O 68,5% das persoas entrevistadas, por 

tanto, teñen entre 35 e 64 anos. Ademais, un 11% teñen menos de 34 e un 6,8% xa supera 

a idade teórica de xubilación. 
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45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

Menos de 34

41,3%

10,7%

27,2%

6,8%

14,1%

35-49 50-64 65 e máis NS/NC

0%

Ilustración 3: Distribución da mostra por idade

A idade media da mostra é de 47 anos, cunha desviación típica de 11,6 anos. O rango de 

idades oscila entre os 16 anos da persoa de menor idade e os 85 da máis maior.

Por lugar de residencia, o 51,9% habita nalgunha das sete grandes cidades: Vigo, A Coruña, 

Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra e Ferrol. Ademais, un 14,6% reside en 

concellos entre 20.000 e 50.000 habitantes, polo que o 66,5% reside en municipios de 

tipo urbano (de máis de 20.000 habitantes). Por outra banda, o 20,4% das persoas enqui-

sadas reside en municipios con menos de 10.000 habitantes.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20,4%

12,1%
14,6%

51,9%

1,0%

Alta 10.000 De 10.001 a 
20.000

De 20.001 a 
50.000

Más de 50.000 NS/NC

Ilustración 4: Distribución da mostra por tamaño dos municipios de residencia
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Cómpre indicar que esta variable foi codificada a posteriori, pois no cuestionario a persoa 

enquisada tan só tiña que seleccionar o seu concello habitual de residencia desde unha 

lista previamente confeccionada que contiña todos os municipios galegos. 

Por outra banda, o 51,9% das persoas enquisadas residen na provincia da Coruña, mentres 

que o 31,6% faino na de Pontevedra. Xuntas, pois, as provincias atlánticas concentran o 

83,5% do total da mostra.

A Coruña

Lugo

Orense

Pontevedra

NS/NC

51,9%

6,3%

9,2%

31,6%

1,0%

Ilustración 5: Distribución da mostra segundo provincia de residencia

En canto ao nivel de estudos, o 65% teñen titulación universitaria e un 29,1% estudos asi-

milables a Bacharelato ou Formación Profesional.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2,4% 3,4%

29,1%

65,0%

Primaria, EXB, ou 
menos

ESO, Secundaria 
ou equivalente

Bacharelato, Formación 
Profesional

Título universitario

Ilustración 6: Distribución da mostra por nivel de estudos



DIAGNÓSTICO DA PROFESIÓN AUTORAL EN

GALICIA

4 Diagnóstico da profesión autoral en Galicia: marxinais de frecuencias l 20

En canto ao tipo de socio/a, o 68,4% marcaron “Pequeno dereito” e o 25,4% “Gran dereito”. 

Só un 11,9% sinalou a opción de “Colexio Audiovisual”. Cómpre lembrar que esta variable 

era de multirresposta, polo que cada asociado/a podía marcar as opcións que se axusta-

ran á súa realidade, o que explica que sume máis do 100%.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

25,4%

68,4%

11,9%

Gran dereito Pequeno dereito Colexio audiovisual

Ilustración 7: Distribución da mostra por tipo de socio/a (multirresposta)

Cadro 2: Distribución da mostra segundo tipo de socio/a (multirresposta)

Tipo socio/a Frecuencia % respostas % casos

Gran dereito 49 24,0% 25,4%

Pequeno dereito 132 64,7% 68,4%

Colexio audiovisual 23 11,3% 11,9%

Total respostas 204 100% 105,7%

Total casos 193 - 100%

En canto ao tempo que as persoas levan sendo socias, predomina a longa duración: o 

42,7% o son desde hai 15 anos ou máis, ás que hai que sumar un 18,9% que levan séndoo 

entre 10 e 15 anos. En conxunto, pois o 61,6% das persoas enquisadas son socias desde hai 

máis de 10 anos. 

No extremo contrario, un nada desprezable 10,2% é socio/a desde hai menos de 3 anos, 

xunto con outro 7,8% que o é desde entre 3 e 5 anos. Por tanto, un 18% dos/as enquisados/

as son socios/as desde hai menos de 5 anos.

Se dividimos a mostra en dous grandes bloques, temos que aproximadamente o 40% está 

formado por socios/as con menos de 10 anos séndoo fronte a un 60% con máis de 10.
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45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

10,2%

7,8%

20,4%
18,9%

42,7%

Menos de 3 Entre 3 e 4,99 Entre 5 e 9,99 Entre 10 e 14,99 15 ou máis anos

Ilustración 8: Distribución da mostra segundo anos sendo socio/a

4.2 Perfil profesional dos/as autores/as

A principal actividade dos/as autores/as é, con diferenza, a de compositor/a, xa que o 

67,5% das persoas mencionou esta opción. En segundo lugar, un 33% sinalou letrista. Es-

critores/as, co 21,4%, e guionistas, co 18,4%, veñen a continuación, seguidos por directores/

as-realizadores/as, co 15,5%. Só un 3,9% respondeu argumentistas, mentres que ningunha 

persoa elixiu mimos ou coreógrafos . 

Argumentistas

Directores-realizdores

Guionistas

Escritores

Letristas

Compositores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

3,9%

15,5%

18,4%

21,4%

33,0%

67,5%

Ilustración 9: Clasificación da actividade dos/as asociados/as (multirresposta)
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Cadro 3: Clasificación da actividade dos/as asociados/as (% sobre total de casos e de 
respostas)

Actividade Frecuencia % respostas % casos

Compositores 139 42,2% 67,5%

Letristas 68 20,7% 33,0%

Escritores 44 13,4% 21,4%

Guionistas 38 11,6% 18,4%

Directores-realizadores 32 9,7% 15,5%

Argumentistas 8 2,4% 3,9%

Coreógrafos 0 0,0% 0,0%

Mimos 0 0,0% 0,0%

Total respostas 329 100% 159,7%

Total casos 206 - 100%

Se nos centramos unicamente na actividade principal, é dicir, unha única opción de resposta 

en lugar de varias alternativas, o predominio dos/as compositores/as aínda se acentúa máis: 

o 60,2% sinala esta como a súa actividade principal, aparecendo o resto a moita distancia.

Neste caso prodúcese un cambio no segundo lugar, que pasa a ser ocupado polos/as 

escritores/as, cun 13,1% do total, porcentaxe similar á da variable anterior. Isto nos indica 

que a persoa que sinala como a súa actividade “escritores/as” adoita dedicarse en exclu-

siva a esta profesión ou se ten outra é sempre secundaria.

Ao tempo, os/as letristas pasan do segundo lugar ao quinto, dedicándose a esta actividade 

de forma principal só o 5,3% do total. Este descenso explícase porque na opción de multirres-

posta foi frecuente sinalar ao tempo as opcións de compositor/a e letrista, pero á hora de 

elixir unha actividade principal foi a de compositor a que acaparou a maioría de respostas.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Argumentistas

Letristas

Directores-realizadores

Guionistas

Escritores

Compositores

NS/NC

0,5%

5,3%

9,7%

10,2%

13,1%

60,2%

1,0%

Ilustración 10: Clasificación da principal actividade dos/as asociados/as (resposta única)
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Os datos anteriores non se afastan en exceso dos datos reais procedentes do universo, 

como se pode ver no seguinte cadro1. 

Cadro 4: Clasificación da actividade dos/as asociados/a: universo de autores/a (cifras 
absolutas e % verticais)

Actividade Homes Mulleres Total

N % N % N %

MÚSICA 2.732 86,1% 448 69,9% 3.180 83,4%

Compositores/as 977 30,8% 108 16,8% 1.085 28,4%

Letristas 134 4,2% 64 10,0% 198 5,2%

Compositores/as, letristas 1.621 51,1% 276 43,1% 1.897 49,7%

ARTES ESCÉNICAS 123 3,9% 77 12,0% 200 5,2%

Autor/a dramático 112 3,5% 61 9,5% 173 4,5%

Coreógrafo/a 9 0,3% 15 2,3% 24 0,6%

Autor/a dramático, coreógrafo/a 2 0,1% 1 0,2% 3 0,1%

AUDIOVISUAIS 211 6,6% 94 14,7% 305 8,0%

Argumentista, Guionista Obras Audiovisuais 85 2,7% 57 8,9% 142 3,7%

Director/a, Realizador/a Obras Audiovisuais 46 1,4% 11 1,7% 57 1,5%

Argumentista, Guionista Obras Audiovisuais e 
Director/a, Realizador/a Obras Audiovisuais

80 2,5% 26 4,1% 106 2,8%

SUBTOTAL 3.066 96,6% 619 96,6% 3.685 96,6%

MULTIPROFESIÓN 107 3,4% 22 3,4% 129 3,4%

Música e artes escénicas 24 0,8% 3 0,5% 27 0,7%

Música e audiovisuais 48 1,5% 3 0,5% 51 1,3%

Artes escénicas e audiovisuais 19 0,6% 12 1,9% 31 0,8%

Música, artes escénicas e audiovisuais 16 0,5% 4 0,6% 20 0,5%

TOTAL 3.173 100,0% 641 100,0% 3.814 100,0%

Fonte: SGAE

En canto á dedicación en exclusiva ao traballo autoral, os resultados amosan que esta 

opción é minoritaria, xa que só o 18,9% dos/as enquisados/as afirman dedicarse unicamen-

te a este traballo. A esta porcentaxe habería que engadir a daqueles/as autores/as que 

afirman dedicarse fundamentalmente a este traballo, se ben o complementan con outro, 

e que supoñen o 15% da mostra. En conxunto, pois, o 34% teñen como principal ou única 

actividade a profesión autoral. 

1 Os datos que se presentan de seguido foron obtidos con posterioridade ao deseño da mostra, á análise de 
datos e á propia elaboración do informe final, polo que non puideron ser empregados para procesos de estrati-
ficación da mostra ou de ponderación de datos. Incluénse no informe a título informativo.
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83%

Máis traballo autoral

Máis ou menos igual

Máis outra actividade

NS/NC

2,9%

34%

17,5%

45,6%

Ilustración 11: Dedicación en exclusiva / compartida ao traballo autoral  
(respostas agrupadas)

No extremo contrario, un 7,3% afirma dedicarse en exclusiva a outro traballo, se ben a op-

ción maioritaria é a daquelas persoas que din traballar fundamentalmente noutra activi-

dade que complementan coa de autor/a e que supoñen o 38,3%. 

Por tanto, en conxunto un 45,6% dos/as autores/as deste estudo afirman que o seu traba-

llo principal non é o autoral, ao que hai que engadir un 17,5% que reparte o seu traballo a 

partes iguais entre autor/a e outro.

Cadro 5: Dedicación en exclusiva / compartida ao traballo autoral  
(respostas sen agrupar)

Dedicación ao traballo autoral %

En exclusiva ao meu traballo como autor/a 18,9%

Fundamentalmente como autor/a, pero complemento 15,0%

Repártese máis ou menos a partes iguais 17,5%

Fundamentalmente noutra actividade 38,3%

Dedícome en exclusiva a outro traballo 7,3%

NS/NC 2,9%

Total 100%

Este cadro de pluriactividade debe ser matizado indagando a que sector pertence esa 

outra actividade á que se dedica de forma maioritaria ou equivalente. Como se pode apre-

ciar na seguinte ilustración, nun 57,4% de casos forma parte do sector cultural, mentres 

que no 32,4% está fóra deste.
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57,4%
32,4%

10,3%

Dentro do sector cultural

Fóra do sector cultural

NS/NC

Ilustración 12: Sector ao que pertence o traballo principal  
(só se non é a profesión autoral)

Se analizamos ambas variables conxuntamente, chegamos á conclusión de que o 20% 

dos/as autores/as teñen como actividade principal, ou compartida a partes iguais coa 

autoral, un traballo alleo ao sector cultural.

Dentro desa porcentaxe, practicamente a metade dedícanse ao sector educativo, en tan-

to mestres/as ou profesores/as. O resto de respostas xa se dispersan moito e non resultan 

significativas dado o reducido número de casos ante o que nos atopamos.

Neste punto, a percepción do futuro parece ser lixeiramente optimista, xa que aqueles/as 

que pensan que nos próximos anos aumentará a súa dedicación á profesión autoral son 

máis que aqueles/as que opinan que será menor.

26,8%

64,6%

8,6%

Dedicarei máis tempo ao 
meu labor como autor/a

Seguirá máis ou menos 
igual

Dedicarei menos tempo ao 
meu labor como autor/a

Ilustración 13: Percepción da variación en 2-3 anos da dedicación á profesión autoral

Se ben a maioría pensa que a dedicación será similar á do presente (64,6%), o 26,8% con-

sidera que en 2 ou 3 anos será superior. É desde logo unha proporción a ter en conta e 

que apunta cara unha percepción positiva da evolución do sector no curto e medio prazo. 

Aquelas persoas que consideran que a súa dedicación será menor son clara minoría e 

supoñen o 8,6% do total.
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En canto ao tempo dedicándose á profesión autoral, o 59,7% afirman levar 15 anos ou máis 

neste traballo, proporción á que hai que engadir o 18,9% que din levar entre 10 e 15. Por 

tanto, case o 80% levan máis de 10 anos dedicándose á profesión autoral, por algo máis 

dun 20% que levan menos deste tempo. 

En particular, aqueles/as autores/as que levan pouco tempo nesta profesión (é dicir, me-

nos de 5 anos) supoñen unha discreta porcentaxe que, non obstante, ten certa relevancia, 

xa que supoñen o 6,8% do total.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2,9% 3,9%

8,3%

18,9%

59,7%

6,3%

Menos de 3 Entre 3 e 4,99 Entre 5 e 9,99 Entre 10 e 14,99 15 ou máis anos NS/NC

Ilustración 14: Anos dedicándose ao traballo de autor/a

En canto á idade de comezo do traballo como autor, a maioría (44,2%) fíxoo entre os 16 e 

os 20 anos, por tanto de forma bastante temperán. Ademais, un 14,6% fíxoo incluso antes 

desa idade. Así pois, case o 60% dos/as autores/as iniciaron a súa actividade antes de ter 

21 anos.

O 40% restante repártese de forma bastante equilibrada entre as diferentes franxas de 

idade, sen que ningunha destaque especialmente, se ben podemos observar que o 87,9% 

arrancou o seu traballo autoral antes dos 31 anos.
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14,6%

44,2%

15,0% 14,1%

10,7%

1,5%

Menos de 16 16-20 21-25 26-30 Máis de 30 NS/NC

Ilustración 15: Idade de inicio do traballo como autor/a (idade agrupada)

Se analizamos a idade de inicio da actividade sen agrupar en intervalos, podemos afirmar 

que a idade media de arranque é de 22,3 anos, cunha desviación típica de 8,2 anos. A 

idade máis temperá de inicio detectada é de 10 anos, mentres que a máis avanzada é de 

60.

A relación entre a formación académica que se posúe e o propio traballo desenvolto como 

autor é un tanto ambivalente, sendo lixeiramente máis quen afirman que teñen moita ou 

bastante relación (53,4%) que aqueles/as que afirman que teñen pouca ou ningunha 

(45,6%).

53,4%
45,6%

1,0%

Moita/bastante

Pouca/ningunha

NS/NC

Ilustración 16: Relación entre a formación académica e traballo autoral  
(respostas agrupadas)
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Como se pode ver no seguinte cadro, non obstante, a opción maioritaria é “moito” (30,1%), 

mentres que o resto de alternativas son sinaladas con porcentaxes moi similares entre si.

Cadro 6: Relación entre a formación académica e traballo autoral  
(respostas sen agrupar)

Formación académica e traballo autoral %

Moito 30,1%

Bastante 23,3%

Pouco 23,3%

Nada 22,3%

NS/NC 1,0%

Total 100%

En definitiva, a formación académica non é un indutor claro do traballo autoral, non deter-

mina o futuro desenvolvemento da profesión, non está pensada como un paso previo para 

o posterior traballo como autor/a nunha moi importante porcentaxe de casos.

Para pechar este bloque analizaremos a continuación o relativo ao nivel de ingresos dos/

as autores/as galegos/as e a súa composición e distribución.

O primeiro dato rechamante é que o 21,4% teñen ingresos mensuais netos, considerando 

todas as fontes, por debaixo dos 835 euros, mentres que unha porcentaxe similar móvese 

entre os 835 e os 1.250 euros. Por tanto, algo máis do 40% dos/as autores/as teñen ingre-

sos netos mensuais por debaixo dos 1.250 euros, o que nos indica que existe un alto grao 

de precarización no sector.

No extremo oposto, un 15,5% dos/as enquisados/as afirman gañar máis de 2.500 euros 

netos ao mes, se ben a maioría (9,2%) concéntrase na categoría entre os 2.500 e os 3.335 

euros netos mensuais.
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Máis de  
50.000 €

NS/NC

Ilustración 17: Ingresos anuais netos en 2017 (considerando todas as fontes)

Se estes datos trazan un cadro de certa precariedade, a análise da procedencia destes 

ingresos abunda máis nesta idea. En efecto, no 46,1% dos casos o traballo dentro do sector 

cultural achega menos do 20% dos ingresos netos.

No extremo contrario, un 35,9% dos/as autores/as sinalan que o 80% ou máis dos seus 

ingresos netos proveñen da profesión no sector.

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

46,1%

3,9% 4,9%
3,9%

35,9%

5,3%

Menos do 20% Entre o 20%  
e 39,99%

Entre o 40%  
e 59,99%

Entre o 60%  
e 79,99%

80% e máis NS/NC

Ilustración 18: Ingresos procedentes da dedicación profesional no sector cultural (%)
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4.3 A profesión autoral: valoración e perspectivas de futuro

A análise dos principais problemas do sector ofrece datos moi significativos. Unha vez 

agrupados os problemas en grandes categorías, dous emerxen con gran claridade: a pre-

cariedade do sector e a falta de apoio por parte das diversas institucións, ambos sinalados 

polo 37,9% dos/as asociados/as. 

O problema da precariedade no sector vese, ademais, incrementado se temos en conta 

que o cuarto problema máis mencionado ten que ver coa inestabilidade laboral, citado 

polo 13,1% dos/as socios/as. Así pois, máis da metade dos/as enquisados/as mencionou 

que precariedade e inestabilidade son dous dos principais problemas que enfronta o sec-

tor na actualidade.

O mal estado da industria en xeral ocupa o terceiro lugar, sendo mencionado polo 21,8%, 

problema á súa vez máis relacionado co sexto, que ten que ver coa difusión e distribución, 

mencionado polo 10,2%. 

En cuarto lugar aparece un problema que pon o foco na propia sociedade: a escasa valo-

ración e consideración social da profesión por parte da poboación, a insuficiente cultura 

musical ou audiovisual existente, a pouca educación ao respecto. O 11,7% dos/as asocia-

dos/as considere que este é un dos dous principais problemas do sector.

Cadro 7: Dos principais problemas percibidos do sector

Principais problemas TOTAL % respostas % casos

Precariedade 78 25,2% 37,9%

Falta de apoio 77 24,9% 37,4%

Mal estado da industria 45 15,0% 21,8%

Inestabilidade laboral 27 9,4% 13,1%

Pouca valoración ou consideración social 24 8,5% 11,7%

Difusión/distribución 21 7,5% 10,2%

Actitude dos/as autores/as 13 5,0% 6,3%

Outros 18 4,5% 8,7%

Total de respostas 322 100,0% 147,1%

Total de casos 206 - 100,0%
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A análise da percepción da evolución pasada e futura da profesión ofrece resultados ben 

interesantes. En relación coa percepción de como evolucionou a profesión nos últimos 

cinco anos, a visión negativa (36,9%) duplica á positiva (18%), se ben a neutral resulta 

maioritaria (44,2%).

18%

44,2%

36,9%

1,0%

Mellorou

Igual

Empeorou

NS/NC

Ilustración 19: Percepción da evolución da profesión nos últimos 5 anos  
(respostas agrupadas)

É de destacar que o 19,4% dos/as asociados/as afirma que empeorou moito, mentres que 

só un 1,5% afirma, no extremo contrario, que mellorou moito.

Cadro 8: Percepción da evolución da profesión nos últimos 5 anos  
(respostas sen agrupar)

Evolución profesión nos últimos 5 anos %

Mellorou moito 1,5%

Mellorou algo 16,5%

Segue máis ou menos igual 44,2%

Empeorou algo 17,5%

Empeorou moito 19,4%

NS/NC 1,0%

Total 100%

Non obstante, o panorama cambia de forma importante cando de mirar ao futuro se trata. 

Preguntados/as pola evolución da profesión nos seguintes cinco anos, as respostas pesi-

mistas (19,4%) e optimistas (17,5%) practicamente se igualan, sendo novamente maioría as 

respostas neutrais (35,9%) e rexistrándose un maior nivel de non resposta (27,2% fronte ao 

1% da pregunta anterior) que cabe traducir como certa incerteza cara o medio prazo.
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Mellorará

Igual

Empeorará

NS/NC

17,5%

27,2%

35,9%
19,4%

Ilustración 20: Percepción da evolución da profesión nos próximos 5 anos  
(respostas agrupadas)

Cadro 9: Percepción da evolución da profesión nos próximos 5 anos  
(respostas sen agrupar)

Evolución profesión nos próximos 5 anos %

Mellorará moito 1,0%

Mellorará algo 16,5%

Seguirá máis ou menos igual 35,9%

Empeorará algo 10,7%

Empeorará moito 8,7%

NS/NC 27,2%

Total 100%

O papel desempeñado polas Administracións Públicas (AA.PP.) no desenvolvemento da 

profesión autoral é duramente cuestionado polos/as asociados/as. De forma moi clara 

consideran que non é relevante: o 87,4% opina que contribúen pouco (53,4%) ou nada a 

dito desenvolvemento (34%).

7,3%
5,3%

87,4%

Moito/algo

Pouco/nada

NS/NC

Ilustración 21: Contribución das AA.PP. ao desenvolvemento da profesión autoral 
(agrupadas)
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Cadro 10: Contribución das AA.PP. ao desenvolvemento da profesión autoral  
(sen agrupar)

Contribución AA.PP a profesión autoral %

Moito 1,0%

Bastante 6,3%

Pouco 53,4%

Nada 34,0%

NS/NC 5,3%

Total 11,7%

En sintonía coa variable anterior, o 87,9% dos/as enquisados/as consideran que o papel 

reservado polas AA.PP. á profesión autoral, e ás industrias culturais en xeral, á hora de 

vender Galicia ao exterior é menor do que lle correspondería.

O que lle corresponde

Menor do que lle corresponde

Maio do que lle corresponde

NS/NC

17%

9,2%

1,9% 0,5%

Ilustración 22: Papel da profesión autoral ao vender Galicia ao exterior

En canto aos obxectivos prioritarios para o sector, emerxe como máis importante, con 

certa diferenza, o de “valorar o labor autoral como núcleo das industriais creadoras cultu-

rais”, opción que é mencionada polo 64,6% dos/as asociados/as.

Nun segundo plano de importancia aparecen a defensa dos colectivos máis vulnerables 

da profesión (47,6%), a mellora da consideración social da profesión autoral (44,2%) e a 

promoción da protección dos dereitos de autor (42,2%).

En quinto lugar aparece o obxectivo de “aumentar o número e a contía das axudas” (35%), 

seguido de “potenciar a formación dos/as creadores/as” (26,7%). En último lugar, mencio-

nado só polo 14,6% dos/as asociados/as, aparece a loita contra a piratería.
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26,7%
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64,6%

Ilustración 23: Obxectivos prioritarios para o sector (multirresposta, 3 máximo)

Cadro 11: Obxectivos prioritarios para o sector (multirresposta, máximo 3 respostas)

Obxectivos do sector Frec % respostas % casos

Labor autoral, núcleo das industrias culturais 133 23,5% 64,6%

Defender colectivos vulnerables 98 17,3% 47,6%

Mellorar consideración social 91 16,1% 44,2%

Promover protección dereitos autor 87 15,4% 42,2%

Aumentar axudas 72 12,7% 35,0%

Potenciar formación creadores 55 9,7% 26,7%

Loita contra piratería 30 5,3% 14,6%

Total respostas 566 100% 274,8%

Total casos 206 - 100%

4.4 Coñecemento e valoración da profesión autoral

Resulta maioritaria a opinión de que a profesión autoral resulta pouco ou nada coñecida 

(así pensan o 62,6% dos/as asociados/as), mentres que o 34,5% considera que é moito ou 

algo coñecida.
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Ilustración 24: Coñecemento da profesión autoral pola poboación (agrupadas)

Polo miúdo, o 47,6% dos/as autores/as consideran a súa profesión é pouco coñecida, men-

tres que un 25,7% opina que é algo. Un 15% pensa que non é nada coñecida e, no extremo 

máis optimista, un 8,7% opina que é moi coñecida.

Cadro 12: Coñecemento da profesión autoral pola poboación (sen agrupar)

Percepción coñecemento da profesión autoral %

Moi coñecida 8,7%

Algo coñecida 25,7%

Pouco coñecida 47,6%

Nada coñecida 15,0%

NS/NC 2,9%

Total 100%

A percepción da valoración que a sociedade galega ten da profesión autoral é coherente 

cos datos anteriores, polo que a opinión maioritaria (51,5% da mostra) é neutral, o que ten 

que ver co relativamente baixo grao de coñecemento que lle atribúen. Non obstante, entre 

aqueles/as que si se definen os/as que cren que é positiva (28,6%) duplican aos que opi-

nan que é negativa (14,1%).
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Ilustración 25: Valoración da profesión autoral por parte da poboación (agrupadas)

Cadro 13: Valoración da profesión autoral por parte da poboación (sen agrupar)

Percepción valoración da profesión autoral %

Moi positiva 5,8%

Máis ben positiva 22,8%

Nin positiva nin negativa 51,5%

Máis ben negativa 11,2%

Moi negativa 2,9%

NS/NC 5,8%

Total 100%

En canto ao papel dos medios de comunicación á hora de transmitir unha determinada 

imaxe da profesión autoral, a consideración maioritaria é de que se trata dunha concep-

ción “nin positiva nin negativa” (45,6%).

O 33,5% dos/as asociados/as considera que os medios contribúen a dar unha imaxe posi-

tiva, entre moi positiva (5,8%) e máis ben positiva (27,7%), mentres que o 20,4% consideran 

que é negativa, considerando moi negativa (2,9%) e máis ben negativa (17,5%).
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Ilustración 26: Valoración da profesión autoral por parte dos medios (agrupadas)

Cadro 14: Valoración da profesión autoral por parte dos medios (sen agrupar)

Percepción valoración da profesión autoral %

Moi positiva 5,8%

Máis ben positiva 27,7%

Nin positiva nin negativa 45,6%

Máis ben negativa 17,5%

Moi negativa 2,9%

NS/NC 0,5%

Total 100%

4.5 A profesión autoral e a Internet

A valoración da Internet pola profesión autoral é netamente positiva. Preguntados/as polo 

impacto da rede de redes na profesión autoral en xeral, o 69,9% opina que é positivo (su-

mando moi positivo e máis ben positivo), mentres que só un 14,1% pensa que é negativo 

(considerando moi negativo e máis ben negativo). Ademais, un 15,5% teñen unha opinión 

neutral.
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Ilustración 27: Valoración do impacto da Internet na profesión autoral  
(respostas agrupadas)

Cadro 15: Valoración do impacto da Internet na profesión autoral  
(respostas sen agrupar)

Valoración impacto internet na profesión autoral %

Moi positivo 23,3%

Máis ben positivo 46,6%

Nin positivo nin negativo 15,5%

Máis ben negativo 12,1%

Moi negativo 1,9%

NS/NC 0,5%

Total 100%

En canto á percepción do impacto da Internet no seu traballo en particular, a valoración 

cambia lixeira pero significativamente. A porcentaxe de enquisados/as que teñen unha 

opinión negativa redúcese ata o 3,9%, mentres que a valoración positiva baixa en cinco 

puntos ata acaparar o 64,6% das respostas. Aquelas persoas que consideran que o impac-

to é neutral ascenden ata o 19,9% do total, mentres que, curiosamente, un 11,7% non sabe 

ou non responde a unha cuestión que de feito lles afecta de forma máis directa e persoal.
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Ilustración 28: Valoración do impacto da Internet no propio traballo autoral  
(respostas agrupadas)

Cadro 16: Valoración do impacto da Internet no propio traballo autoral  
(respostas sen agrupar)

Valoración impacto internet no seu traballo %

Moi positivo 20,4%

Máis ben positivo 44,2%

Nin positivo nin negativo 19,9%

Máis ben negativo 2,9%

Moi negativo 1,0%

NS/NC 11,7%

Total 100%

En canto ao uso das redes sociais para a promoción do traballo autoral, os resultados 

amosan que esta ferramenta comunicativa é amplamente empregada. Así, o 64,6% dos/

as asociados/as usan as redes sociais para a difusión do seu traballo moito (29,1%) ou 

bastante (35,4%), mentres que un 33,5% as emprega pouco (27,7%) ou nada (5,8%).
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Ilustración 29: Utilización das redes sociais para a promoción do traballo (respostas 
agrupadas)

Cadro 17: Utilización das redes sociais para a promoción do traballo  
(respostas sen agrupar)

Uso das redes sociais para promocionar o traballo %

Moito 29,1%

Bastante 35,4%

Pouco 27,7%

Nada 5,8%

NS/NC 1,9%

Total 11,7%

En canto ao tipo de presenza que os/as autores/as teñen en Internet (considerando tanto 

páxina web como redes sociais), esta é claramente maioritaria, se ben flutúa considerable-

mente en función do tipo de canle.
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Ilustración 30: Tenza de determinadas canles de comunicación na Internet

Con diferenza, Facebook acapara a maioría da presenza na Internet: o 86,4% dos/as auto-

res/as teñen esta rede social. 

En segundo e terceiro lugar, con porcentaxes moi similares entre si (arredor do 57%), están 

a páxina web e Instagram. Algo por detrás aparece Twitter, que se reparte case a partes 

iguais entre quen di telo e quen non o ten.

A xestión da propia presenza na Internet, isto é, se o/a propio/a autor/a xestiona as dife-

rentes canles de comunicación que ten ou é outra persoa ou empresa a responsable prin-

cipal de dita xestión, ofrece pistas interesantes sobre o grao de profesionalización da co-

municación online. 

Os datos amosan que a maioría opta por xestionar as súas propias canles, se ben con di-

ferenzas en función de cada medio.
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Ilustración 31: Modo de xestión da presenza na Internet  
(só aqueles/as que teñen cada medio)

Entre aqueles/as autores/as que teñen páxina web dáse a maior porcentaxe de contrata-

ción externa (22,9% do total). No extremo contrario, os/as que teñen Twitter autoxestionan 

esta rede practicamente na súa totalidade, xa que só o 3,8% recorren a contratar externa-

mente este servizo. Tanto Facebook como Instagram tamén son autoxestionados na maio-

ría, cunha porcentaxe superior ao 90%.

Internet é considerada fundamentalmente algo necesario para o traballo polo 73,3% dos/

as autores/as, entre os/as que opinan que é importante (45,1%) ou imprescindible (28,2%). 

Un 15,5% emprega a rede de redes cun certo sentido de obrigación (“porque todo o mun-

do a emprega”) e só un 10,2% considera que non necesita Internet para o desenvolvemen-

to do seu traballo.
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Internet é imprescindible para o meu traballo

10,2%

0,5%

15,5%

45,1%

28,2%

Ilustración 32: Valoración da Internet para o traballo propio

A última pregunta deste bloque pretendía sintetizar nun único indicador a valoración da 

Internet: trátase fundamentalmente dunha ameaza ou dunha oportunidade para autores/

as e creadores/as?

Unha oportunidade

Unha ameaza

NS/NC
86,9%

10,2%

2,9%

Ilustración 33: Para autores/as e creadores/as, Internet é sobre todo...

Os resultados ao respecto foron contundentes: o 86,9% do total opina que Internet é sobre 

todo unha oportunidade e só un 10,2% ve nela unha ameaza para a profesión. 
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4.6 Comentarios e observacións 

Neste apartado realizaremos unha análise cualitativa das respostas proporcionadas á últi-

ma variable do cuestionario, unha pregunta aberta destinada a recoller calquera comen-

tario ou observación que quixera deixar a persoa entrevistada.

O primeiro que cabe destacar é que a maioría optou por non dar ningunha resposta a este 

campo: só o 27% quixo realizar algún comentario ao respecto.

As observacións recollidas están relacionadas sobre todo co contexto social, político e 

económico.

Algunhas observacións aludían ao contexto político e legal do sector, solicitando un maior 

investimento en cultura, un novo convenio autoral, unha nova lexislación de autónomos ou 

denunciando as trabas burocráticas que enfronta no día ao día, así como as frecuentes 

interferencias políticas.

Outros comentarios tiveron que ver co contexto social e económico e apuntaron á escasa 

valorización social da profesión, a conversión da arte en puro espectáculo ou á dificultade 

de conciliar vida laboral e persoal.

Por último, algúns comentarios aludiron á propia situación do sector cultural e autoral: a 

súa situación de crise, a necesidade de ampliar o mercado, a ausencia de actividade artís-

tica ou a escasa profesionalización que presenta.
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5 
Diagnóstico da profesión autoral  

en Galicia: táboas cruzadas

No presente capítulo exploraremos a relación entre dous tipos de variables: as que defini-

remos como independentes e as dependentes. Consideramos que a técnica máis adecua-

da para analizar tal relación e a análise de continxencia, que explicaremos brevemente de 

seguido.

Unha táboa de continxencia está formada por dúas variables e basease no cálculo de por-

centaxes. O obxectivo desta técnica estatística é determinar se dúas variables están rela-

cionadas entre si e se dita relación é significativa ou, polo contrario, pode deberse ao azar. 

Para isto analízase a distribución de porcentaxes dunha variable, comprobando se se re-

piten por igual nas categorías da outra variable. Por exemplo, se ao analizar as variables 

sexo e percepción da Internet homes e mulleres responden por igual ao valorala positiva 

e negativamente ou, polo contrario, responden de forma diferente.

Xa que analizamos unha variable en función doutra, é fundamental diferenciar, como dicía-

mos máis arriba, entre variables dependentes (ou aquelas que queremos explicar, que van 

situadas nas filas) e variables independentes (as explicativas, que van situadas nas columnas).

Procederemos a agrupar a maioría das variables da enquisa en dúas ou como máximo tres 

categorías, para obter deste modo resultados significativos.

En termos xerais, e de forma moi resumida, as condicións para realizar unha análise de 

continxencia son as seguintes. En primeiro lugar, debemos relacionar só dúas variables 

entre si. En segundo lugar, as variables deben ser categóricas (nominais ou ordinais). Unha 

variable nominal é, por exemplo, o sexo, ou a actividade. Nunha variable ordinal as cate-

gorías de resposta levan unha orde interna, como por exemplo no caso do nivel de estu-

dos, o tamaño do municipio ou o nivel de ingresos. 

Para poder interpretar unha táboa de continxencia correctamente é imprescindible que a 

relación entre as variables estea expresada en porcentaxes e que estas vaian no sentido 

das columnas (verticais), do contrario sería imposible comparar os resultados de forma 

adecuada. 
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A forma correcta de ler unha táboa de continxencia é por filas, analizando se varían as 

porcentaxes entre as categorías da variable independente (a que está situada nas colum-

nas). A máis diferenza de porcentaxes en cada fila (entre as categorías da variable situada 

nas columnas), máis intensa será a relación entre as variables. 

Polo contrario, se non hai diferenzas entre as respostas (é dicir, as porcentaxes nunha 

mesma fila son moi similares entre si) significa que non existe relación entre as variables 

estudadas ou que esta é moi feble.

A intensidade da relación entre as variables dependente e independente mídese con di-

versos estatísticos. Aquí consideraremos o chi-cadrado de Pearson. Esta proba permite 

determinar se existe relación entre dúas variables categóricas, se ben non indica o grao ou 

o tipo de relación, é dicir, non sinala a porcentaxe de influencia dunha variable sobre a 

outra ou cal é a variable que causa a influencia. 

Esta proba permítenos tamén saber se a relación atopada é significativa desde un punto 

de vista estatístico ou, polo contrario, pode deberse ao azar ou outros factores e non debe 

ser tomada en consideración. 

As variables que consideramos independentes no presente estudo son as que presenta-

mos a continuación, xa recodificadas (en caso necesario) e listas para a análise estatística:

	 Sexo

 – Home

 – Muller

	 Idade

 – Menos de 50 anos

 – 50 anos e máis

	 Municipio de residencia

 – Menos de 50.000 habitantes

 – Máis de 50.000 habitantes (sete grandes cidades)

	 Anos sendo socio/a

 – Menos de 15 anos

 – 15 anos e máis

	 Nivel de estudos

 – Non universitarios

 – Universitarios

	 Dedicación á profesión autoral

 – Maioritaria

 – Minoritaria
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	 Anos sendo autor/a

 – Menos de 15 anos

 – 15 anos e máis

	 Nivel de ingresos netos anuais

 – Menos de 20.000 euros

 – 20.000 euros e máis

	 Actividade principal compositor1

 – Si

 – Non

	 Tipo de socio/a (pequeno dereito fronte a gran dereito)2

 – Pequeno dereito  

 – Gran dereito

En canto ás variables dependentes, en primeiro lugar procedemos a realizar unha selec-

ción en función dos resultados do capítulo anterior, de tal forma que por diferentes moti-

vos varias serán excluídas: escasa variabilidade de resultados (é dicir, concentración das 

respostas nunha categoría), alto número de categorías non facilmente recodificable en só 

dúas ou tres e carácter cualitativo da variable. Finalmente, serán procesadas as seguintes 

variables, que quedarán recategorizadas como se indica:

	 Evolución da profesión nos últimos cinco anos

 – Mellorou

 – Segue máis ou menos igual

 – Empeorou

	 Evolución da profesión nos próximos cinco anos

 – Mellorará

 – Igual

 – Empeorará

	 Evolución da dedicación ao traballo autoral nos próximos 2 ou 3 anos

 – Máis tempo

 – Igual

 – Menos tempo

	 Relación entre formación académica e traballo como autor/a

 – Moita/bastante

 – Pouca/ningunha

	 Coñecemento da profesión autoral por parte da poboación

 – Moito/algo

 – Pouco/nada

1 Dentro da actividade principal, só os/as compositores/as teñen o tamaño suficiente como para permitir unha 
tabulación cruzada como a que estamos levando a cabo (ver Cadro 3).
2 Isto supón a simplificación da variable multirresposta de tipo de socio/a para confrontar só aqueles casos nos 
que o/a asociado/a é de pequeno dereito ou de gran dereito, pero non ambas categorías ao tempo. Ao tempo 
exclúese polo seu pequeno número de respostas a de Colexio Audiovisual.
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	 Valoración da profesión autoral por parte da poboación

 – Positiva

 – Neutral

 – Negativa

	 	 Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral

 – Positiva

 – Neutral

 – Negativa

	 	 Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables da profesión

 – Si

 – Non

	 Obxectivo: mellorar a consideración social da profesión autoral

 – Si

 – Non

	 Obxectivo: promover a protección por parte das administracións dos dereitos de autor

 – Si

 – Non

	 Obxectivo: valorar o labor autoral como núcleo das industrias culturais

 – Si

 – Non

	 Impacto Internet na profesión / para ti

 – Positivo

 – Neutral

 – Negativo

	 Uso habitual das redes sociais para promocionar o traballo

 – Moita/bastante

 – Pouca/nada

	 Posesión de páxina web / Facebook / Instagram / Twitter

 – Si

 – Non

	 Internet: oportunidade ou ameaza para a profesión

 – Oportunidade

 – Ameaza

Da relación anterior de variables derívase que serán procesadas estatisticamente un total de 

210 táboas (10 variables independentes x 21 variables dependentes), unha cifra considerable. 

Para simplificar a presentación dos resultados, limitarémonos a presentar aqueles cadros 

que amosen relacións significativas entre as variables3 ou próximas a acadar dito nivel de 

significación e omitiremos aquelas que non acheguen ningún tipo de relación relevante.

3 Asumiremos un nivel de significación α de 0,05. Isto significa un risco do 5% de concluír que existe unha 
asociación entre as variables cando de feito non existe. Canto menor sexa esta porcentaxe (este nivel alfa de 
significación), maior será a seguridade ao afirmar que as variables están relacionadas. Dito doutro modo, ofrece 
un 95% de probabilidades de concluír correctamente que existe dita relación.
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5.1 Variable independente: sexo

A percepción da evolución da profesión durante os últimos cinco anos amosou unha forte 

relación co sexo, cun elevado nivel de significación estatística. Como podemos observar, 

as mulleres teñen unha percepción máis positiva da evolución da situación nos últimos 

cinco anos: o 27,9% considera que mellorou, fronte ao 15,6% dos homes. En paralelo, os 

varóns consideran en moito maior medida que a situación empeorou: o 43,1% así o pensa, 

fronte ao 14% das mulleres. 

Cadro 18: Evolución da profesión nos últimos 5 anos segundo sexo

 Home Muller Total

Mellorou 15,6% 27,9% 24,0%

Igual 41,3% 58,1% 44,8%

Empeorou 43,1% 14,0% 36,9%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,002

As diferenzas acadan un alto nivel de significación estatística.

 Mellorou  Igual  Empeorou

100%
90%

80%

70%
60%

50%
40%

30%

20%

10%

0%
Home Muller

15,6% 27,9%

41,3%

58,1%

43,1%

14,0%

Ilustración 34: Evolución da profesión nos últimos 5 anos segundo sexo

Algo similar ocorre ao considerar a evolución nos próximos cinco anos, con máis diferen-

za incluso que no caso anterior: o 50% das mulleres opina que a situación mellorará, por-

centaxe que se reduce ata o 15,8% no caso dos homes.
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Cadro 19: Evolución da profesión nos próximos 5 anos segundo sexo

Home Muller Total

Mellorará 15,8% 50,0% 24,0%

Igual 53,5% 36,1% 49,3%

Empeorará 30,7% 13,9% 26,7%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,000

As diferenzas son moi significativas e existe relación entre ambas variables cunha proba-

bilidade superior ao 99,99%.

 Mellorou  Igual  Empeorou

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Home Muller

43,1%

15,8%

50,0%

53,5%

36,1%

30,7%

13,9%

Ilustración 35: Evolución da profesión nos próximos 5 anos segundo sexo

Ofrece datos moi interesantes o cruce da variable sexo coa relación entre a formación 

académica e o traballo como autor/a. As mulleres consideran, claramente, que o seu tra-

ballo como autoras garda relación coa súa formación académica en moita maior propor-

ción que os homes: así pensan o 73,8% das mulleres, fronte ao 48,4% dos homes.

Cadro 20: Relación entre formación académica e traballo como autor/a segundo sexo

Home Muller Total

Moita/bastante 48,4% 73,8% 53,7%

Pouca/ningunha 51,6% 26,2% 43,4%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,003
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Os resultados, ademais, acadan un alto nivel de significación estatística.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Home Muller

48,4%

73,8%

51,6%

26,2%

 Pouca/ningunha  Moita/bastante

Ilustración 36: Relación entre formación académica e traballo como  
autor/a segundo sexo

O resto de variables dependentes do estudo non mostrou ningún tipo de diferenza en 

función do sexo, polo que xa non se presentan. No seguinte cadro recollemos o nivel de 

significación estatística das diferenzas atopadas que, como se pode ver, permite pensar 

que o sexo non garda relación con ningunha delas.

Cadro 21: Nivel de significación estatística das variables non relacionadas co sexo

Variable dependente Significación

Percepción da evolución da profesión autoral nos próximos 2 ou 3 anos 0,869

Grao de coñecemento da profesión autoral por parte da poboación 0,721

Valoración da profesión autoral por parte da poboación 0,121

Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral 0,855

Obxectivo: mellorar a consideración social da profesión autoral segundo sexo 0,281

Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables da profesión 0,822

Obxectivo: promover a protección dos dereitos de autor segundo sexo 0,259

Obxectivo: valorar o labor autoral como núcleo das industrias creadores 0,692

Impacto da Internet na profesión 0,422

Impacto da Internet para ti 0,799

Uso das redes sociais para promocionar o traballo 0,511

Posesión de páxina web 0,593

Posesión de Facebook 0,349

Posesión de Instagram 0,564

Posesión de Twitter 0,216

Internet: ameaza ou oportunidade 0,375
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5.2 Variable independente: idade

Resulta significativa a análise da percepción da valoración que a poboación galega ten da 

profesión autoral.

Cadro 22: Valoración da profesión autoral por parte da poboación segundo idade 

 Menos de 50 50 e máis Total

Positiva 24,0% 38,5% 29,6%

Neutra 55,8% 55,4% 55,6%

Negativa 20,2% 6,2% 14,8%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,017

Son os/as asociados/as de máis idade quen opinan que a profesión autoral ten unha valo-

ración positiva entre a poboación, se ben a percepción maioritaria en ambos casos é que 

esta imaxe é neutral.
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24,0%
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20,2%

6,2%

 Positiva  Neutra  Negativa

Ilustración 37: Valoración da profesión autoral por parte da poboación segundo idade

O uso das redes sociais para promover o traballo propio establece diferenzas claras se-

gundo idade que alcanzan o nivel de significación estatística requirida. 
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Cadro 23: Uso habitual das redes sociais para promover o traballo segundo idade

Menos de 50 50 e máis Total

Moito/bastante 71,4% 56,5% 65,5%

Pouco/nada 28,6% 43,5% 34,5%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,043

O 71,4% dos menores de 50 anos empregan as redes sociais de forma habitual como me-

dio de promoción, por un 56,5% entre os maiores. 
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Ilustración 38: Uso habitual das redes sociais para promover o traballo segundo idade

En canto á posesión de páxina de Facebook, neste caso as diferenzas son moi claras: o 

92,5% dos/as asociados/as menores de 50 anos si a teñen, porcentaxe que se reduce ata 

o 78,6% entre os maiores de 50 anos. 

Cadro 24: Posesión de páxina de Facebook segundo idade

Menos de 50 50 e máis Total

Si 92,5% 78,6% 87,0%

Non 7,5% 21,4% 13,0%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,007
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A asociación entre ambas variables pode afirmarse cun alto grao de significación, xa que 

o estatístico α é igual a 0,007 (por tanto, un risco do 0,7% de afirmar a existencia de rela-

ción).

 Si  Non
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Ilustración 39: Posesión de páxina de Facebook segundo idade

Algo similar, se ben incluso moito máis acentuado, acontece coa posesión de perfil en 

Instagram. Entre os/as menores de 50 anos, o 71% están presentes nesta rede social, pro-

porción que se reduce ata o 31,4% entre os maiores de 50.

Cadro 25: Posesión de Instagram segundo idade

Menos de 50 50 e máis Total

Si 71,0% 31,4% 55,4%

Non 29,0% 68,6% 44,6%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,000

Por suposto, tales diferenzas teñen un potentísimo nivel de significación estatística, supe-

rior ao 99,99%.
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Ilustración 40: Posesión de Instagram segundo idade

O resto de variables dependentes do estudo non mostrou ningún tipo de diferenza en 

función da idade, polo que xa non se presentan. No seguinte cadro recollemos o nivel de 

significación estatística das diferenzas atopadas que, como se pode ver, permite pensar 

que a idade non garda relación con ningunha delas.

Cadro 26: Nivel de significación estatística das variables non relacionadas coa idade

Variable dependente Significación

Evolución da profesión nos últimos cinco anos 0,215

Evolución da profesión nos próximos cinco anos 0,266

Evolución da dedicación ao traballo autoral nos próximos 2-3 anos 0,212

Relación entre formación académica e traballo como autor/a 0,215

Grao de coñecemento da profesión autoral por parte da poboación 0,864

Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral 0,931

Obxectivo: mellorar a consideración social da profesión autoral 0,707

Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables da profesión 0,530

Obxectivo: promover a protección dos dereitos de autor 0,259

Obxectivo: valorar o labor autoral como núcleo das industrias creativas 0,447

Posesión de páxina web 0,199

Posesión de Twitter 0,074

Impacto da Internet na profesión 0,495

Impacto da Internet para ti 0,482

Internet: ameaza ou oportunidade 0,706
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5.3 Variable independente: municipio de residencia

A valoración da profesión autoral en función do tamaño do municipio ofrece datos intere-

santes. Se ben a negativa é moi similar independentemente do tamaño, si varían sensible-

mente as opinións neutrais e positivas. Así, entre as/os residentes nas sete cidades só o 

22,5% pensan que a profesión autoral é ben valorada pola poboación, porcentaxe que 

ascende ata o 40% entre quen reside en municipios máis pequenos. 

Cadro 27: Valoración da profesión autoral por parte da poboación segundo municipio

 Menos de 50.000 50.000 e máis Total

Positiva 40,0% 22,5% 30,7%

Neutra 46,7% 60,8% 54,2%

Negativa 13,3% 16,7% 15,1%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,033

As diferenzas si son significativas estatisticamente ao estar alfa por debaixo do 0,05.
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Ilustración 41: Valoración da profesión autoral por parte da poboación  
segundo municipio
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A valoración da imaxe que transmiten os medios da profesión autoral é máis positiva entre 

os/as asociados/as que residen en municipios de menos de 50.000 habitantes: un 44,8% 

así o creen, por un 24,3% entre os/as residentes nas sete cidades.

Cadro 28: Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral segundo municipio

 Menos de 50.000 50.000 e máis Total

Positiva 44,8% 24,3% 34,0%

Neutra 35,4% 55,1% 55,1%

Negativa 19,8% 20,6% 20,2%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,005

As diferenzas son ademais moi robustas, existindo relación entre ambas variables cunha 

probabilidade do 99,5%.
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Ilustración 42: Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral segundo municipio
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O resto de variables dependentes do estudo non mostrou ningún tipo de diferenza en 

función do tamaño do municipio. No seguinte cadro recollemos o nivel de significación 

estatística das diferenzas atopadas que, como se pode ver, permite pensar que non garda 

relación con ningunha delas.

Cadro 29: Nivel de significación estatística das variables non relacionadas co municipio

Variable dependente Significación

Evolución profesión últimos 5 anos 0,351

Evolución profesión próximos 5 anos 0,349

Evolución traballo da profesión autoral próximos 2-3 anos 0,383

Relación entre formación académica e traballo 0,955

Coñecemento da profesión autoral por parte da poboación 0,068

Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables da profesión 0,086

Obxectivo: mellorar a consideración social da profesión autoral 0,954

Obxectivo: valorar o labor autoral como núcleo das industrias creativas 0,835

Impacto da Internet na profesión 0,569

Impacto da Internet para ti 0,113

Uso das redes sociais para a promoción do traballo 0,914

Posesión de páxina web 0,541

Posesión de Facebook 0,133

Posesión de Instagram 0,081

Posesión de Twitter 0,326

Internet: oportunidade ou ameaza para a profesión 0,121

5.4 Variable independente: anos sendo socio/a 

A evolución da dedicación ao traballo autoral no futuro próximo amosa diferenzas moi 

importantes en función do número de anos que leva sendo socia a persoa enquisada. Así, 

o 38,1% con menos de 15 anos séndoo consideran que dedicarán máis tempo ao traballo 

autoral nos próximos 2-3 anos, por só un 11,8% entre os que son asociados/as desde hai 

máis de 15 anos. Entre estes, o 78,8% opina que dedicará o mesmo tempo que na actuali-

dade, por un 54% entre os/as asociados/as máis recentes. 

Cadro 30: Dedicación ao traballo autoral en 2 ou 3 anos segundo anos de asociado/a

 Menos de 15 anos 15 anos ou máis Total

Máis tempo 38,1% 11,8% 26,8%

Igual 54,0% 78,8% 64,6%

Menos 8,0% 9,4% 8,6%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,000
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As diferenzas, ademais, son estatisticamente moi significativas.
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lustración 43: Dedicación ao traballo autoral en 2 ou 3 anos segundo anos de asociado/a

A utilización das redes sociais si marca unhas diferenzas máis claras. Así, entre os/as aso-

ciados/as que levan menos de 15 anos séndoo o 72,8% as empregan de forma habitual, 

porcentaxe que descende ata o 56,8% entre os/as de 15 anos ou máis.

Cadro 31: Uso das redes sociais para promover o traballo segundo anos de asociado/a

 Menos de 15 anos 15 anos ou máis Total

Moito/bastante 72,8% 56,8% 65,8%

Pouco/nada 27,2% 43,2% 34,2%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,018

As diferenzas son o suficientemente intensas como para acadar o nivel de significación 

estatística e as variable están relacionadas cunha probabilidade do 98,2%.
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 Moito/bastante  Pouco/nada
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Ilustración 44: Uso das redes sociais para promover o traballo segundo  
anos de asociado/a

A posesión de Facebook é diferente en función dos anos sendo socio/a. Se ben é maioritaria 

en ambos casos, é 10 puntos superior entre os/as de menos de 15 anos, 90,7% fronte a 80,7%.

Cadro 32: Posesión de Facebook segundo anos de asociado/a

 Menos de 15 anos 15 anos ou máis Total

Si 90,7% 80,7% 86,4%

Non 9,3% 19,3% 13,6%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,038

As diferenzas son significativas estatisticamente e ambas variables están relacionadas 

cunha probabilidade do 96,2%.
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Ilustración 45: Posesión de Facebook segundo anos de asociado/a
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Moita más intensa é a relación á hora de analizar a posesión de Instagram. Entre quen leva 

menos de 15 anos como asociado/a, o 70,3% ten esta rede social, porcentaxe que se redu-

ce en máis de 30 puntos entre os que levan 15 anos ou máis.

Cadro 33: Posesión de Instagram segundo anos de asociado/a

 Menos de 15 anos 15 anos ou máis Total

Si 70,3% 38,6% 56,8%

Non 29,7% 61,4% 43,2%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,000

As variables están relacionadas cunha probabilidade superior ao 99,99%.
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Ilustración 46: Posesión de Instagram segundo anos de asociado/a

O resto de variables dependentes do cuestionario non mostrou ningún tipo de diferenza 

en función dos anos sendo socio/a, polo que xa non se presentan. No seguinte cadro re-

collemos o nivel de significación estatística das diferenzas atopadas que, como se pode 

ver, permite pensar que a antigüidade como socio/a non garda relación con ningunha 

delas.
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Cadro 34: Nivel de significación estatística das variables non relacionadas  
coa antigüidade

Variable dependente Significación

Evolución profesión últimos 5 anos 0,848

Evolución profesión próximos 5 anos 0,337

Relación entre formación académica e traballo 0,408

Grao de coñecemento da profesión autoral por parte da poboación 0,461

Valoración da profesión autoral por parte da poboación 0,379

Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral 0,418

Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables da profesión 0,547

Obxectivo: mellorar a consideración social da profesión autoral 0,415

Obxectivo: promover a protección dos dereitos de autor 0,419

Obxectivo: valorar o labor autoral como núcleo das industrias creativas 0,520

Impacto da Internet na profesión 0,084

Impacto da Internet para ti 0,157

Posesión de páxina web 0,650

Posesión de Twitter 0,334

Internet: ameaza ou oportunidade 0,333

5.5 Variable independente: nivel de estudos

A valoración da relación existente entre a formación académica e o traballo desenvolto en 

tanto autor/a, por un lado, e o nivel de estudos da persoa enquisada, por outro, é moi cla-

ra. Se de forma xenérica a mostra repártese de forma similar entre quen opina que a rela-

ción e moita/bastante ou pouca/ningunha, as porcentaxes invértense en función do nivel 

de estudos: o 64,5% dos/as asociados/as con estudos universitarios consideran que hai 

moita ou bastante relación entre formación académica e traballo como autor/a, mentres 

que entres os/as non universitarios o 65,3% pensa que esta relación é pouca ou ningunha.

Cadro 35: Relación entre formación académica e traballo como autor/a  
segundo estudos

 Non universitarios Universitarios Total

Moita/bastante 34,7% 64,4% 53,9%

Pouca/ningunha 65,3% 35,6% 46,1%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,000
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O nivel de significación estatística permite confirmar esta relación sen dúbidas.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Non universitarios Universitarios

35,7%

64,4%

65,3%

35,6%

 Moita/bastante  Pouca/ningunha

Ilustración 47: Relación entre formación académica e traballo como autor/a  
segundo estudos

Se ben o impacto percibido da Internet na profesión non ofreceu resultados diferentes por 

estudos (ver Cadro 37), isto cambia cando nos referimos ao impacto persoal da rede, é 

dicir, para o propio traballo como autor/a. Neste caso, os/as asociados/as con estudos non 

universitarios consideran en moita maior medida que este impacto é positivo (81,5%) en 

comparación cos que teñen estudos universitarios (68,4%).

Cadro 36: Impacto internet para ti segundo estudos

 Non universitarios Universitarios Total

Positivo 81,5% 68,4% 73,1%

Neutral 12,3% 28,2% 22,5%

Negativo 6,2% 3,4% 4,4%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,041

Estas diferenzas son significativas desde un punto de vista estatístico (α = 0,041), polo que 

hai unha probabilidade do 95,9% de que as variables teñan relación.
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Ilustración 48: Impacto internet para ti segundo estudos

O resto de variables dependentes do cuestionario non mostrou ningún tipo de diferenza 

en función do nivel de estudos, polo que xa non se presentan. No seguinte cadro recolle-

mos o nivel de significación estatística das diferenzas atopadas que, como se pode ver, 

permite pensar que os estudos non gardan relación con ningunha delas.

Cadro 37: Nivel de significación estatística das variables non relacionadas cos estudos

Variable dependente Significación

Evolución profesión últimos 5 anos 0,671

Evolución profesión próximos 5 anos 0,563

Evolución traballo da profesión autoral próximos 2-3 anos 0,918

Coñecemento da profesión autoral por parte da poboación 0,161

Valoración da profesión autoral por parte da poboación 0,764

Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral 0,381

Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables da profesión 0,609

Obxectivo: mellorar a consideración social da profesión autoral 0,725

Obxectivo: promover a protección dos dereitos de autor 0,904

Obxectivo: valorar o labor autoral como núcleo das industrias creativas 0,644

Impacto da Internet na profesión 0,706

Uso das redes sociais para a promoción do traballo 0,484

Posesión de páxina web 0,508

Posesión de páxina de Facebook 0,605

Posesión de Instagram 0,393

Posesión de Twitter 0,439

Internet: oportunidade ou ameaza para a profesión 0,126
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5.6 Variable independente: dedicación á profesión autoral

A consideración da evolución da profesión nos últimos cinco anos amosou estar relaciona-

da coa dedicación á profesión autoral entre quen teñen unha visión positiva ou neutral. Os/

as asociados/as que se dedican de forma maioritaria á profesión autoral perciben en moita 

maior medida que a evolución foi positiva nestes últimos 5 anos (27,1% fronte a 12,9%), 

mentres que aqueles/as que se dedican de forma minoritaria tenden máis a pensar que a 

situación non cambiou (51,6%, fronte a 37,1% dos que se dedican de forma maioritaria). 

Cadro 38: Evolución profesión 5 últimos anos segundo dedicación

 Maioritaria Minoritaria Total

Mellorou 27,1% 12,9% 19,0%

Igual 37,1% 51,6% 45,4%

Empeorou 35,7% 35,5% 35,6%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,041

As diferenzas poden ser consideradas concluíntes dado o nivel de significación estatística 

que amosan.
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Ilustración 49: Evolución profesión 5 últimos anos segundo dedicación

Entre aqueles/as asociados/as que teñen a profesión autoral como maioritaria hai unha 

percepción máis alta (75,4%) de que a dedicación ao traballo autoral se manterá máis ou 

menos igual no futuro próximo e só un 3,1% pensa que será inferior. No outro grupo, pola 

contra, esta porcentaxe sube ata o 14,3%, mentres que o 61,5% pensa que será similar.
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Cadro 39: Dedicación ao traballo autoral en 2-3 anos segundo dedicación

 Maioritaria Minoritaria Total

Máis tempo 21,5% 24,2% 23,1%

Igual 75,4% 61,5% 67,3%

Menos tempo 3,1% 14,3% 9,6%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,046

As diferenzas son significativas, lixeiramente por debaixo do límite alfa = 0,05, cunha pro-

babilidade do 95,4% de que ambas variables estean relacionadas.
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Ilustración 50: Dedicación ao traballo autoral en 2-3 anos segundo dedicación

Os/as asociados/as que teñen dedicación maioritaria consideran en maior medida que os/

as de dedicación minoritaria que os medios transmiten unha imaxe positiva da profesión 

autoral (42,9% fronte a 24,7%). Entre os/as que teñen dedicación minoritaria, prevalece 

con gran diferenza a opinión de que esta imaxe é neutral, xa que chega ao 53,8% (fronte 

ao 41,4% entre dedicación maioritaria).

Cadro 40: Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral segundo dedicación

 Maioritaria Minoritaria Total

Positiva 42,9% 24,7% 32,5%

Neutral 41,4% 53,8% 48,5%

Negativa 15,7% 21,5% 19,0%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,050
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As diferenzas sitúanse xusto no límite para seren consideradas significativas estatistica-

mente.
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Ilustración 51: Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral segundo dedicación

Moito máis claras son as diferenzas ao analizar o obxectivo de valorar o labor autoral como 

núcleo das industrias culturais. O 82,9% dos/as que se dedican de forma maioritaria á 

profesión cren que este debera ser obxectivo prioritario, porcentaxe que se reduce ao 

52,1% entre os/as que a teñen como dedicación minoritaria.

Cadro 41: Obxectivo: labor autoral, núcleo das industrias culturais segundo dedicación

 Maioritaria Minoritaria Total

Non 17,1% 47,9% 34,8%

Si 82,9% 52,1% 65,2%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,000
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As diferenzas son altamente significativas, cun nivel de probabilidade superior ao 99,99%.
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Ilustración 52: Obxectivo: labor autoral, núcleo das industrias culturais segundo 
dedicación

A tenza de páxina web tamén ten relación co grao de dedicación, de tal modo que entre 

os/as socios/as que teñen dedicación maioritaria á profesión autoral o 65,7% posúen, por-

centaxe que se queda no 47,9% entre os/as que teñen dedicación minoritaria.

Cadro 42: Posesión de páxina web segundo dedicación

 Maioritaria Minoritaria Total

Si 65,7% 47,9% 55,5%

Non 34,3% 52,1% 44,5%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,023
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As diferenzas son significativas, existindo unha probabilidade do 97,7% de que ambas va-

riables estean relacionadas.
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Ilustración 53: Posesión de páxina web segundo dedicación

Algo similar ocorre tamén coa posesión de páxina en Facebook: o 91,4% con dedicación 

maioritaria teñen esta rede social, por un 79,8% no caso das persoas con dedicación mi-

noritaria.

Cadro 43: Posesión de Facebook segundo dedicación

 Maioritaria Minoritaria Total

Si 91,4% 79,8% 84,8%

Non 8,6% 20,2% 15,2%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,040
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O nivel de significación permite concluír cunha probabilidade do 96% que ambas variables 

están relacionadas.
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Ilustración 54: Posesión de Facebook segundo dedicación

E outro tanto cabe dicir en relación coa posesión de Instagram, con datos moi similares 

aos da tenza de páxina web: o 65,7% dos socios/as con dedicación maioritaria teñen esta 

rede social. Entre os/as de dedicación minoritaria, son máis os/as asociados/as que non 

usan Instagram (53,2%) que os que si (46,8%).

Cadro 44: Posesión de Instagram segundo dedicación

 Maioritaria Minoritaria Total

Si 65,7% 46,8% 54,9%

Non 34,3% 53,2% 45,1%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,016
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A probabilidade de que exista relación entre ambas variables é do 98,4%.
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Ilustración 55: Posesión de Instagram segundo dedicación

O mundo da Internet segue amosando diferenzas, tamén no relativo á súa consideración 

como unha oportunidade ou unha ameza. Se ben de modo global ambos grupos opinan 

que ofrece unha oportunidade, esta proporción supón ata o 94,6% no caso dos/as asocia-

dos/as con dedicación minoritaria, quedando no 81,8% entre os/as de maioritaria.

Cadro 45: Internet: oportunidade ou ameaza para a profesión segundo dedicación

 Maioritaria Minoritaria Total

Ameaza 18,2% 5,4% 10,8%

Oportunidade 81,8% 94,6% 89,2%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,011
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As diferenzas tamén son robustas ao quedar por debaixo do límite do 0,050: a probabili-

dade relación entre ambas variables é do 98,9%.
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Ilustración 56: Internet: oportunidade ou ameaza para a profesión segundo dedicación

O resto de variables dependentes do cuestionario non mostrou ningún tipo de diferenza 

en función da dedicación á profesión autoral, polo que xa non se presentan. No seguinte 

cadro recollemos o nivel de significación estatística das diferenzas atopadas que, como se 

pode ver, permite pensar que a dedicación non garda relación con ningunha delas.

Cadro 46: Nivel de significación estatística das variables non relacionadas co grao de 
dedicación

Variable dependente Significación

Evolución profesión próximos 5 anos 0,362

Relación entre formación académica e traballo 0,308

Coñecemento da profesión autoral por parte da poboación 0,198

Valoración da profesión autoral por parte da poboación 0,360

Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables da profesión 0,960

Obxectivo: mellorar a consideración social da profesión autoral 0,385

Impacto da Internet na profesión 0,539

Impacto da Internet para ti 0,265

Uso das redes sociais para a promoción do traballo 0,447

Posesión de Twitter 0,443
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5.7 Variable independente: anos sendo autor/a

A valoración da dedicación ao traballo autoral no futuro próximo ofrece diferenzas claras. 

Se ben a opinión maioritaria en ambos grupos é que será similar, as porcentaxes varían do 

49,3% entre os/as que levan menos de 15 anos ao 72,5% entre os/a que levan máis. Os/as 

primeiros pensan en moita maior proporción que os/as segundos/as que a súa dedicación 

aumentará (41,8% fronte a 19,1%).

Cadro 47: Dedicación ao traballo autoral nos próximos 2-3 anos segundo anos de 
autor/a

Menos de 15 15 ou máis Total

Máis tempo 41,8% 19,1% 26,8%

Igual 49,3% 72,5% 64,6%

Menos tempo 9,0% 8,4% 8,6%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,002

Estas diferenzas, ademais, son altamente significativas e as variables están relacionadas 

cunha probabilidade do 99,8%.
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Ilustración 57: Dedicación ao traballo autoral nos próximos 2-3 anos segundo anos  
de autor/a
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O uso das redes sociais na promoción do traballo é máis intensa entre os/as asociados que 

levan menos anos sendo autores/as: o 75,4%, polo 60,9% entre os/as que levan 15 ou máis 

anos.

Cadro 48: Uso habitual das redes sociais para promover o traballo segundo anos de autor/a

Menos de 15 15 ou máis Total

Moito/bastante 75,4% 60,9% 65,8%

Pouco/nada 24,6% 39,1% 34,2%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,040

As diferenzas son significativas estatisticamente ao estar alfa por debaixo do 0,050, sendo 

a probabilidade de relación entre as variables do 96%.
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Ilustración 58: Uso habitual das redes sociais para promover o traballo segundo anos  
de autor/a

A posesión de conta en Instagram marca diferenzas moi intensas. Aqueles/as asociados/

as con menos de 15 anos como autores/as empregan esta rede social nun 74,3% dos casos. 

Esta porcentaxe baixa ata o 47,8% entre os/as que levan 15 anos ou máis.

Cadro 49: Posesión de Instagram segundo anos de autor/a

Menos de 15 15 ou máis Total

Si 74,3% 47,8% 56,8%

Non 25,7% 52,2% 43,2%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,000
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As diferenzas son moi significativas e a probabilidade de que ambas variables estean re-

lacionadas supera o 99,99%.
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Ilustración 59: Posesión de Instagram segundo anos de autor/a

O resto de variables dependentes do cuestionario non mostrou ningún tipo de diferenza 

en función dos anos de traballo como autor/a, polo que xa non se presentan. No seguinte 

cadro recollemos o nivel de significación estatística das diferenzas atopadas que, como se 

pode ver, permite pensar que non gardan relación con ningunha delas.

Cadro 50: Nivel de significación estatística das variables non relacionadas cos anos 
como autor/a

Variable dependente Significación

Evolución profesión últimos 5 anos 0,680

Evolución profesión próximos 5 anos 0,118

Relación entre formación académica e traballo 0,951

Coñecemento da profesión autoral por parte da poboación 0,236

Valoración da profesión autoral por parte da poboación 0,145

Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral 0,130

Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables da profesión 0,929

Obxectivo: mellorar a consideración social da profesión autoral 0,362

Obxectivo: promover a protección dos dereitos de autor 0,289

Obxectivo: valorar o labor autoral como núcleo das industrias creadores 0,500

Impacto Internet na profesión 0,135

Impacto da Internet para ti 0,402

Posesión de páxina web 0,357

Posesión de Facebook 0,131

Posesión de Twitter 0,282

Internet: ameaza ou oportunidade 0,337
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5.8 Variable independente: ingresos anuais netos en 2017

Unha única variable amosou diferenzas en relación co nivel de ingresos: a consideración 

da defensa dos colectivos máis vulnerables da profesión como obxectivo prioritario. Así, 

entre o grupo de menor nivel de ingresos o 55,6% considera que debera ser prioritario. 

Esta porcentaxe baixa ata o 37,7% entre os/as de máis ingresos. 

Cadro 51: Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables segundo nivel  
de ingresos

Menos de 20.000 € 20.000 € e máis Total

Non 44,4% 62,3% 51,5%

Si 55,6% 37,7% 48,5%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,015

Neste caso as diferenzas si son significativas e existe unha probabilidade do 98,5% de que 

ambas variables estean efectivamente relacionadas.
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Ilustración 60: Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables segundo nivel  
de ingresos
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O resto de variables dependentes do cuestionario non mostrou ningún tipo de diferenza 

en función dos anos de traballo como autor/a, polo que xa non se presentan. No seguinte 

cadro recollemos o nivel de significación estatística das diferenzas atopadas que, como se 

pode ver, permite pensar que non gardan relación con ningunha delas.

Cadro 52: Nivel de significación estatística das variables non relacionadas co nivel  
de ingresos

Variable dependente Significación

Evolución profesión 5 últimos anos 0,067

Evolución profesión 5 próximos anos 0,190

Evolución traballo da profesión autoral próximos 2-3 anos 0,657

Relación entre formación académica e traballo 0,683

Coñecemento da profesión autoral por parte da poboación 0,194

Valoración da profesión autoral por parte da poboación 0,880

Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral 0,626

Obxectivo: mellorar a consideración social da profesión autoral 0,938

Obxectivo: promover a protección dos dereitos de autor 0,335

Obxectivo: labor autoral como núcleo das industrias creadoras 
culturais

0,268

Impacto da Internet na profesión 0,710

Impacto da Internet para ti 0,339

Uso das redes sociais para a promoción do traballo 0,987

Posesión de páxina web 0,871

Posesión de páxina de Facebook 0,637

Posesión de Instagram 0,396

Posesión de Twitter 0,746

Internet: oportunidade ou ameaza para a profesión 0,199
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5.9 Variable independente: compositor/a como actividade principal

Neste apartado compararemos dous grupos: o daqueles/as socios/as que teñen a com-

posición como actividade principal e o resto. Os/as compositores/as opinan en maior 

medida (52,5%) que a súa formación académica garda pouca ou ningunha relación co seu 

traballo autoral. En cambio, entre os/as non compositores/as o 67,7% afirma que a súa 

formación está moi ou bastante relacionada co seu traballo.

Cadro 53: Relación entre formación académica e traballo autoral segundo  
compositor/a si/non

Non compositor/a Compositor/a Total

Moita/bastante 67,7% 47,5% 53,9%

Pouca/ningunha 32,3% 52,5% 46,1%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,007

As diferenzas son significativas cunha probabilidade do 99,3%.
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lustración 61: Relación entre formación académica e traballo autoral segundo 
compositor/a si/non



DIAGNÓSTICO DA PROFESIÓN AUTORAL EN

GALICIA

6 Diagnóstico da profesión autoral en Galicia: táboas cruzadas l 79

Os/as compositores/as teñen unha opinión máis pesimista sobre a valoración da profesión 

autoral por parte da poboación galega. Se ben en conxunto tanto compositores/as como 

non pensan que é neutral (54-55%), o 39,3% dos/as non compositores/as pensan que é 

positiva, proporción que se reduce ao 26,3% entre os/as compositores/as.

Cadro 54: Valoración da profesión autoral por parte da poboación segundo 
compositor/a si/non

Non compositor/a Compositor/a Total

Positiva 39,3% 26,3% 30,4%

Neutra 54,1% 54,9% 54,6%

Negativa 6,6% 18,8% 14,9%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,038

Ambas variables están relacionadas cunha probabilidade do 96,2%, polo que podemos 

considerar que as diferenzas son significativas estatisticamente.

 Positiva  Neutra  Negativa

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Non compositor/a Compositor/a

39,3%

26,3%

6,6%
18,8%

54,1%

54,9%

Ilustración 62: Valoración da profesión autoral por parte da poboación segundo 
compositor/a si/non
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Pero hai outro obxectivo que marca diferenzas aínda máis intensas: trátase de valorar o 

labor autoral como núcleo das industrias creativas culturais. Neste caso, o 82,1%dos/as non 

compositores/as pensa que este debería un obxectivo prioritario para o sector, 26 puntos 

máis que entre os/as compositores/as.

Cadro 55: Obxectivo labor autoral, núcleo das industrias culturais segundo compositor/a 
si/non

Non compositor/a Compositor/a Total

Non 17,9% 43,9% 35,4%

Si 82,1% 56,1% 64,6%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,000

O nivel de significación é moi alto e a probabilidade de que ambas variables estean rela-

cionadas supera o 99,99%.
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Ilustración 63: Obxectivo labor autoral, núcleo industrias culturais segundo compositor/a 
si/non
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Tamén apreciamos diferenzas á hora de analizar o impacto da Internet no traballo propio. 

Sendo maioritario en ambos casos a consideración de que é positivo, é 12 puntos superior 

entre os/as compositores/as.

Cadro 56: Impacto internet para ti segundo compositor/a si/non

Non compositor/a Compositor/a Total

Positivo 65,0% 77,0% 73,1%

Neutral 33,3% 17,2% 22,5%

Negativo 1,7% 5,7% 4,4%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,031

As diferenzas son significativas, cunha probabilidade do 96,9% de que ambas variables 

teñan relación entre si.
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Ilustración 64: Impacto internet para ti segundo compositor/a si/non
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O uso habitual das redes sociais como medio de promoción do traballo tamén semella 

marcar diferenzas, sendo en todo caso maioritario en ambos grupos. Así, o 70,4% dos/as 

compositores/as di empregalas moito ou bastante, porcentaxe que se reduce ata o 56,7% 

no caso dos/as non compositores/as

Cadro 57: Uso habitual das redes sociais para promover o traballo segundo 
compositor/a si/non

Non compositor/a Compositor/a Total

Moito/bastante 56,7% 70,4% 65,8%

Pouco/nada 43,3% 29,6% 34,2%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,054

As diferenzas sitúanse no límite do nivel de significación, ofrecendo un risco do 5,4% afir-

mar que ambas variables están relacionadas.
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Ilustración 65: Uso habitual redes sociais para promocionar o traballo segundo 
compositor/a si/non
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O resto de variables dependentes do cuestionario non mostrou ningún tipo de diferenza 

en función de ter a composición como actividade principal ou non, polo que xa non se 

presentan. No seguinte cadro recollemos o nivel de significación estatística das diferenzas 

atopadas que, como se pode ver, permite pensar que non garda relación con ningunha 

delas.

Cadro 58: Nivel de significación estatística das variables non relacionadas con 
actividade: compositor/a

Variable dependente Significación

Evolución profesión últimos 5 anos 0,329

Evolución profesión próximos 5 anos 0,847

Evolución traballo da profesión autoral próximos 2-3 anos 0,620

Grao de coñecemento da profesión autoral por parte da poboación 0.858

Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral 0,229

Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables da profesión 0,527

Obxectivo: mellorar a consideración social da profesión autoral 0,858

Impacto da Internet na profesión 0,954

Posesión de páxina web 0,475

Posesión de páxina de Facebook 0,963

Posesión de Instagram 0,359

Posesión de Twitter 0,214

Internet ameaza ou oportunidade 0,082
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5.10 Variable independente: tipo de socio/a (pequeno/gran dereito)

A consideración da existencia de relación entre a formación académica propia e o traballo 

autoral marca importantes diferenzas en función do tipo de socio/a. Así, no grupo de gran 

dereito o 70% opina que ambas están moi ou bastante relacionadas. Esta porcentaxe cae 

ata o 44,3% entre pequeno dereito.

Cadro 59: Relación entre formación académica e traballo como autor/a segundo tipo de 
socio/a

Pequeno dereito Gran dereito Total

Moita/bastante 44,3% 70,0% 50,6%

Pouca/ningunha 55,7% 30,0% 49,4%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,005

As diferenzas son significativas e ambas variables están relacionadas cunha probabilidade 

do 99,5%.
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Ilustración 66: Relación entre formación académica e traballo como autor/a segundo 
tipo de socio/a
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En canto á posesión de Facebook, novamente é maior a proporción dos/as socios/as de 

pequeno dereito que teñen esta rede, sendo en todo caso maioritaria en ambos segmen-

tos. O 87,8% dos/as de pequeno dereito teñen páxina de Facebook, proporción que baixa 

ao 75% entre Gran dereito.

Cadro 60: Posesión de Facebook segundo tipo de socio/a

Pequeno dereito Gran dereito Total

Si 87,8% 75,0% 84,7%

Non 12,2% 25,0% 15,3%

Total 100% 100% 100%

* Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,051

As diferenzas sitúanse, xustamente, no nivel necesario para poder ser consideradas signi-

ficativas desde un punto de vista estatístico.
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Ilustración 67: Posesión de Facebook segundo tipo de socio/a
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O resto de variables dependentes do cuestionario non mostrou ningún tipo de diferenza 

en función do tipo de socio/a, polo que xa non se presentan. No seguinte cadro recollemos 

o nivel de significación estatística das diferenzas atopadas que, como se pode ver, permi-

te pensar que ser socio/a de gran ou de pequeno dereito non garda relación con ningun-

ha delas.

Cadro 61: Nivel de significación estatística das variables non relacionadas co tipo  
de socio/a

Variable dependente Significación

Evolución profesión últimos 5 anos 0,875

Evolución profesión próximos 5 anos 0,448

Evolución traballo da profesión autoral próximos 2-3 anos 0,694

Grao de coñecemento da profesión autoral por parte da poboación 0,472

Valoración da profesión autoral por parte da poboación 0,127

Imaxe que transmiten os medios da profesión autoral 0,719

Obxectivo: defender aos colectivos máis vulnerables da profesión 0,818

Obxectivo: mellorar a consideración social da profesión autoral 0,443

Obxectivo: valorar o labor autoral como núcleo das industrias creadores 0,313

Impacto da Internet na profesión 0,998

Impacto internet para ti 0,181

Uso habitual das redes sociais para promocionar o traballo 0,111

Posesión de páxina web 0,445

Posesión de Instagram 0,563

Posesión de Twitter 0,334

Internet ameaza ou oportunidade para a profesión 0,143
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6 
Conclusións e recomendacións

Unha das conclusións que emerxe con maior claridade dos datos expostos anteriormente 

é que a profesión autoral vive unha realidade dualizada que está moi lonxe de mostrar 

patróns de homoxeneidade e uniformidade.

Un dos aspectos máis notables no que esta dualización se plasma é na existencia dunha 

certa precarización no sector ou, dito doutro xeito, na presenza dun importante segmen-

to da profesión precarizado.

A precariedade, a inestabilidade laboral, a dificultade para facer fronte ao pago da cota 

mensual de autónomos, a estacionalidade do traballo, a dificultade de atopar emprego, a 

irregularidade laboral,... son todas respostas frecuentes (así pensan máis da metade dos/

as asociados/as) recibidas ao preguntar polos principais problemas que enfronta o sector. 

Pero tamén das preguntas pechadas do cuestionario se deduce esta realidade, como in-

dican a alta porcentaxe de asociados/as que teñen como dedicación maioritaria outra 

diferente á autoral, ou se ven obrigados/as a compatibilizar traballos dentro e fóra do 

sector para chegar a fin de mes. 

É dicir, atopámonos cunha realidade de pluriactividade que afecta a preto de 2 de cada 3 

asociados/as e só un 19% afirma vivir en exclusiva do seu traballo autoral. Ademais, as 

expectativas dos/as asociados/as apuntan a que esta situación manterase polo menos no 

futuro máis próximo, se ben merece a pena destacar un dato que proxecta un certo sopro 

de optimismo e que provén do 27% de asociados/as que pensan que a súa dedicación ao 

traballo autoral irá a máis nos vindeiros dous ou tres anos.

É certo que a actividade alternativa á que se dedican eses dous terzos é maioritariamente 

dentro do sector cultural, pero, con todo, podemos afirmar que arredor do 20% dos/as 

asociados/as nin se dedican maioritariamente á profesión autoral, nin a súa dedicación 

alternativa forma parte do sector cultural. 
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O nivel de ingresos tamén apunta nesta mesma dirección, como pon de manifesto que un 

21,4% dos asociados/as tiveran en 2017 ingresos netos anuais por debaixo de 10.000 euros, 

é dicir, inferiores a 835 euros ao mes. Ademais, os ingresos adoitan provir da actividade 

allea á profesión autoral.

En conxunto, pois, emerxe un cadro que nos indica que resulta complicado vivir unicamen-

te dos ingresos procedentes da profesión autoral e só unha minoría de asociados/as é 

quen de facelo.

Sen formar parte en sentido estrito deste cadro, pero tamén sinalando a gran heteroxenei-

dade de situacións que vive a profesión, resulta moi rechamante que os/as asociados/as 

se dividan case a partes iguais entre aqueles/as cuxa formación académica garda moita 

ou bastante relación co seu traballo autoral e aqueles/as para quen garda pouca ou nin-

gunha. Isto implica, en certo modo, que mundo académico e profesional non están plena-

mente conectados ou non todo o que deberan.

É esta unha variable, ademais, que á súa vez presenta importantes divisións internas, polo 

que cabe realizar moitos matices. Hai determinados segmentos entre os que a relación 

entre formación académica e traballo autoral é moito máis (ou menos) intensa. Dentro da 

propia profesión, hai unha importante liña divisoria entre quen ten como actividade prin-

cipal a composición e quen non. Entre este segundo grupo dáse unha maior proporción 

de asociados/as que afirman a existencia de relación entre formación académica e traba-

llo autoral: un 67,7%.

Se partimos da hipótese de que o tipo de socio/a e o nivel de estudos poden ser indica-

dores do grao de profesionalización da actividade, sendo maior entre os/as asociados/as 

de Gran dereito e con estudos superiores, os resultados apoian este punto de vista: o 70% 

do socios/as de Gran dereito afirman que a súa formación académica garda relación co 

seu traballo autoral e o 64,4% dos asociados/as con estudos universitarios. 

A división máis importante, non obstante, prodúcese en función do sexo: 3 de cada 4 mu-

lleres afirman que a súa formación académica está relacionada co seu nivel estudos.

Existe dentro da profesión autoral unha sensación xeneralizada de que as cousas mudaron 

pouco nos últimos anos e non mudarán no medio prazo, combinada cunha certa incerteza 

de cara ao futuro. 

É probable que a esta situación de certa atonía contribúa a percepción que teñen do papel 

que veñen desempeñando as administracións públicas cara unha maior importancia da 

profesión autoral, percepción que só se pode catalogar como claramente negativa: nin 

contribúen ao seu desenvolvemento, nin consideran que sexa un sector clave á hora de 

vender Galicia ao exterior. 
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Esta percepción é coherente co obxectivo que os/as asociados/as consideran prioritario 

para o sector, cuxa consecución precisaría dun papel activo por parte dos poderes públi-

cos: a valorización do labor autoral como núcleo das industriais creadoras culturais, algo 

que necesariamente implicaría a posta en marcha de políticas e medidas específicas. 

En consonancia con este, dous dos tres seguintes obxectivos máis sinalados polos asocia-

dos/as apelan directamente á intervención das administracións: a mellora da considera-

ción social da profesión e a promoción da protección dos dereitos de autor. 

A falta de apoio institucional, nun sentido amplo, é desde logo un dos grandes problemas 

mencionados de forma explícita polos/as enquisados/as, acadando o segundo lugar só 

por detrás da precariedade pero cun peso similar.

En canto á valorización do labor autoral e á mellora da consideración social, trátase dun 

resultado lóxico se temos en conta a opinión dos/as asociados/as acerca da percepción 

que a poboación galega ten do sector, é de descoñecemento (cando se refire a como é 

percibida a profesión autoral). 

A propia pregunta aberta dos principais problemas percibidos do sector ofrece datos 

relevantes neste sentido, xa que algo máis do 10% dos/as asociados/as consideran que hai 

unha insuficiente valoración social da profesión e que non existe unha cultura suficiente-

mente desenvolta que permita valorar este sector como debera.

Neste sentido, pois, serían tamén necesarias accións por parte das administracións públi-

cas tendentes a aumentar o grao de coñecemento da profesión entre a sociedade galega 

con diferentes medidas (incluídas probablemente campañas de comunicación) que, ade-

mais, implicasen un recoñecemento, unha posta en valor, da importancia da profesión 

autoral.

Outras das conclusións máis relevantes do estudo teñen que ver co mundo da Internet, 

que xa constitúe o presente da profesión autoral. Os/as asociados/as ven Internet como 

algo necesario e importante para o seu traballo, lonxe dunha obriga para non quedar “fóra 

de xogo”, teñen unha percepción netamente favorable e positiva (unha oportunidade) e 

fan uso frecuente de varias redes sociais para a promoción do seu traballo, se ben emerxe 

como favorita con gran claridade Facebook.

Lonxe, pois, semellan quedar os tempos en que Internet era asociada á piratería, á difusión 

de contidos de forma ilegal ou alegal, a un espazo á marxe de regulación. Sen ningún xé-

nero de dúbida, agora é percibido como algo necesario, que forma xa parte da propia 

profesión, do día a día.
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En relación coa utilización das redes sociais, hai un resultado que resultou rechamante e 

ten que ver co desigual uso de Instagram. Isto probablemente se deba á menor (aínda que 

crecente) penetración desta rede e ao seu carácter máis recente en relación con Facebook 

ou Twitter, pero o certo é que o seu emprego flutúa moito en función das diferentes varia-

bles do estudo e marca diferenzas de importancia en case todas elas.

En certo modo, a posesión de Instagram marca, a día de hoxe, unha liña clara de diferenza 

entre diversos/as tipos de asociados/as, sendo indicador dun maior grao de dinamismo 

ou actualización: trátase dunha rede fundamentalmente de xente nova, dos/as asociados/

as máis recentes, daqueles/as que se dedican de forma maioritaria ao seu traballo autoral 

e dos/as que levan menos tempo sendo autores/as.
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7 
Resumo

Este capítulo pretende sintetizar os principais resultados do informe presentado nas pá-

xinas anteriores sobre a situación da profesión autoral en Galicia.

O perfil do/a asociado/a, segundo se desprende dos datos da enquisa e do primeiro gran-

de bloque de contidos do informe, correspóndese co seguinte:

	 	Varón (79%).

	 	Cunha idade comprendida entre os 35 e os 49 anos (41%), resultando a idade media de 

47 anos.

	 	Residente en municipios urbanos (65,5%) e, fundamentalmente, nalgunha das sete 

grandes cidades galegas (52%).

	 	Residente nas provincias atlánticas (84%), sobre todo na Coruña (52%).

	 	Con alta formación académica (65% teñen estudos universitarios rematados).

	 	Predomina o perfil de asociado/a de Pequeno dereito (68%) que leva sendo socio bas-

tante tempo, como mínimo 15 anos (43%).

	 	A actividade fundamental dentro da profesión é a de compositor, sexa compartida con 

outra ou en solitario (68%).

	 	De todos/as os/as socios/as enquisados/as, un 19% di dedicarse de forma exclusiva ou 

maioritaria un 15% á profesión autoral. 

	 	O 64,6% consideran que a súa dedicación á profesión autoral será similar á actual nos 

próximos 2 ou 3 anos.

	 	A maioría dos/as enquisados/as levan xa bastantes anos dedicándose a esta profesión, 

15 anos como mínimo un 59,7%, sendo a idade media de inicio os 22 anos.

	 	A formación académica, se ben adoita ser universitaria, só garda relación coa profesión 

autoral en algo máis da metade dos casos.
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	 	O nivel de ingresos netos, considerando todas as fontes existente, concéntrase nos 

chanzos baixos: un 41,8% dos socios teñen ingresos netos anuais inferiores a 15.000 

euros. Ademais, só en o 39,8% casos eses ingresos proceden, de forma maioritaria (o 

60% ou máis), da dedicación á profesión no sector.

	 	O principal problema percibido da profesión autoral ten que ver coa precariedade e a 

inestabilidade laboral do sector (mencionado por máis da metade dos/as enquisados/

as), así como coa falta de apoio institucional ao sector (case o 40% dos/as asociados/as).

	 	Existe unha percepción minoritaria  de que a situación da profesión autoral mellorou 

nos últimos cinco anos e de que mellorará nos cinco próximos (18% en ambos casos).

	 	Os/as asociados/as son altamente críticos co papel das administracións públicas. Case 

9 de cada 10 pensan que contribúen pouco ou nada ao desenvolvemento da profesión 

autoral e idéntica proporción opina que lle dan un papel menor do que lle corresponde 

á hora de vender Galicia ao exterior.

	 	Existe un certo consenso á hora de sinalar un obxectivo prioritario para o sector: o 

64,6% sinalan que debería ser a valorización do labor autoral como núcleo das indus-

trias creadoras culturais.

	 	En canto ao grao de coñecemento da profesión autoral, só un terzo pensan que é moi-

to ou bastante coñecida. Por outra parte, máis da metade pensan que a sociedade non 

ten unha imaxe formada da profesión e non a valora nin positiva nin negativamente. 

Algo similar cabe afirmar da imaxe que transmiten os medios de comunicación, en opi-

nión dos/as asociados/as.

	 	O papel que Internet desempeña no desenvolvemento da profesión en xeral é positivo 

para 69,9% e unha proporción similar opina o mesmo en relación co seu propio traballo 

(64,6%).

	 	As redes sociais son usadas por o 64,6% para a promoción do traballo autoral. A máis 

empregada con diferenza é Facebook (86%), seguida de Instagram (57%) e Twitter 

(51%). Ademais, un 57% ten páxina web. 

	 	A xestión destas plataformas dixitais é maioritariamente (máis do 91%) propia e só no 

caso das páxinas web está algo máis profesionalizada (23%).

	 	Esta alta presenza en Internet derívase da consideración para o 73,3% de que é unha 

ferramenta necesaria.

	 	En coherencia cos datos anteriores, a inmensa maioría (87%) opina que Internet é, so-

bre todo, unha oportunidade para autores/as e creadores/as, e non unha ameaza.

En canto á relación entre as diferentes variables do estudo, que nos permite examinar máis 

en profundidade e detalle a realidade da profesión autoral, os principais resultados poden 

resumirse do seguinte modo:
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	 	As mulleres teñen unha visión máis optimista que os homes sobre a evolución da pro-

fesión tanto no pasado recente como, sobre todo, de cara ao futuro próximo.

	 	Elas, moito máis que eles, consideran que a súa formación garda moita ou bastante 

relación co seu traballo como autoras (74% fronte a 48%).

	 	Os/as maiores de 50 anos usan menos as redes sociais para a promoción do seu traba-

llo que os menores (57% fronte a 71%) e posúen redes sociais en menor proporción: 

Facebook (79% fronte a 93%), Instagram (31% fronte a 71%) e Twitter (41% fronte a 55%).

	 	Os/as asociados/as que residen nas sete cidades consideran en maior medida que o 

resto que a profesión autoral é pouco coñecida pola poboación galega (71% fronte a 

58%) e tamén pensan que a profesión é valorada de forma positiva en moito menor 

medida pola poboación (23% fronte a 40%). Ademais, consideran tamén en menor 

medida que a imaxe que transmiten os medios da profesión é positiva (24% fronte a 

45%)

	 	Entre os/as asociados/as que residen nas grandes cidades é moito más frecuente a 

opinión de que a protección dos dereitos de autor debera ser un obxectivo prioritario 

para o sector (66% fronte a 49%).

	 	O tamaño do municipio é indiferente en relación con todas as variables da Internet, 

salvo no que atinxe á posesión de Instagram. Aí, os residentes nas cidades teñen esta 

rede en maior medida (67% fronte a 51%).

	 	O nivel de estudos marca unha diferenza moi clara na variable da relación entre forma-

ción académica e traballo como autor/a. Os/as asociados/as con estudos universitarios 

afirman que o seu traballo autoral e a súa formación académica gardan moita ou bas-

tante relación entre si cunha diferenza de 30 puntos sobre os/as que teñen unha menor 

formación regrada (64% fronte a 35%).

	 	En canto a Internet, só hai unha variable que marque diferenzas significativas: o impac-

to percibido para o traballo propio. Neste caso, e sendo a valoración claramente positiva 

en ambos casos, o segmento de enquisados/as con estudos non universitarios conside-

ra nunha máis ampla proporción que é fundamentalmente positivo (82% fronte a 68%).

	 	Á hora de analizar á dedicación á profesión autoral, contrastando os casos no que é 

maioritaria con aqueles nos que é minoritaria, observamos que os primeiros teñen unha 

opinión menos pesimista que os segundos sobre a evolución da profesión autoral nos 

últimos cinco anos. Se ben ambos grupos perciben na mesma proporción que empeo-

rou (36%), os/as de dedicación maioritaria pensan que mellorou máis do dobre que os 

de minoritaria: 27% fronte a 13%.

	 	Pensando no futuro inmediato, a gran maioría en ambos grupos consideran que dedi-

carán o mesmo tempo á profesión autoral en 2 ou 3 anos. Porén, entre os/as asociados/

as con dedicación minoritaria á profesión autoral  hai unha porcentaxe moito maior que 

pensan que aínda lle dedicarán menos tempo do xa pouco que lle dedican (14% fronte 

a só un 3% entre os/as de dedicación maioritaria).
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	 	Á hora de valorar a imaxe que transmiten os medios da profesión autoral, os/as asocia-

dos/as con dedicación maioritaria son claramente máis optimistas que os/as de mino-

ritaria: un 43% dos/as primeiros/as pensa que é positiva, por só un 25% entre os/as 

segundos/as, que opinan sobre todo que é neutral (54%).

	 	Pero máis claras aínda son as diferenzas ao analizar o obxectivo de valorar o labor au-

toral como núcleo das industriais creadoras culturais. Só algo máis da metade dos/as 

asociados/as con dedicación minoritaria consideran que debe ser prioritario (52%), 

porcentaxe que ascende ata o 83% no caso dos/as que teñen dedicación maioritaria á 

profesión autoral.

	 	A dedicación á profesión autoral tamén marca diferenzas significativas en relación coa 

presenza no mundo da Internet, moito máis intensa no caso dos/as asociados/as que 

teñen unha dedicación maioritaria. Así, estes/as teñen en maior medida páxina web 

(66% fronte a 48%), Facebook (91% fronte a 80%) e Instagram (66% fronte a 47%). 

	 	Se ben ambos colectivos consideran de forma predominante que Internet é unha opor-

tunidade para a profesión, non obstante entre os/as asociados/as con dedicación maio-

ritaria é superior a porcentaxe que considera que se trata sobre todo dunha ameaza 

(18% fronte a 5%).

	 	En canto á variable de tempo sendo autor/a (dividida en menos e máis de 15 anos), 

amosa unha forte relación coa dedicación estimada á profesión autoral no futuro próxi-

mo. Se ben a maioría percibe que será máis ou menos igual, aqueles/as que menos 

tempo levan pensan en moita maior medida que a súa dedicación aumentará (42% 

fronte a 19%).

	 	O resto de diferenzas que marca esta variable independente teñen que ver co uso da 

Internet, sendo sempre máis proclives á presenza na rede aqueles asociados/as que 

levan menos de 15 anos na profesión autoral. Así, empregan en maior medida as redes 

sociais para a promoción de seu traballo (75% fronte a 61%), posúen Facebook en maior 

proporción (91% fronte a 84%) e a súa presenza en Instagram é moito máis importante 

(74% fronte a 48%).

	 	O nivel de ingresos semella marcar diferenzas á hora de percibir con maior ou menor 

optimismo a evolución pasada da profesión, dentro dun cadro xeral de certo pesimis-

mo. En ambos casos predomina a opinión de que segue igual, pero entre os/as asocia-

dos/as con maior nivel de ingresos é superior a consideración de que mellorou (26% 

fronte a 14%) e inferior a de que empeorou (30% fronte a 41%).

	 	A diferenza máis clara en relación cos ingresos ten que ver á hora de considerar o 

obxectivo da defensa dos colectivos máis vulnerables da profesión. Neste caso, o 56% 

dos asociados/as con menor nivel de ingresos opinan que debe ser prioritario para o 

sector, por só un 38% nos de maior nivel.
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	 	Entre aqueles/as asociados/as que teñen como actividade principal a composición 

existe unha opinión maioritaria de que a súa formación académica garda pouca relación 

coa súa profesión (53%), mentres que entre aqueles/as que non a teñen, este punto de 

vista é minoritario (32%).

	 	Tanto compositores/as como non compositores/as opinan de forma maioritaria (algo 

máis da metade) que a profesión autoral é valorada pola poboación de forma neutral. 

Porén, entre os/as segundos/as 4 de cada 10 opinan que esta valoración é positiva, 

proporción que baixa a 1 de cada 4 entre os/a primeiros/as.

	 	En cambio, máis de 8 de cada 10 non compositores/as opina que valorar o labor auto-

ral como núcleo das industrias culturais deber ser obxectivo prioritario do sector, por 

só un 56% entre os/as compositores/as.

	 	Internet marca certas diferenzas neste punto. Ambos grupos consideran que o impac-

to para o seu traballo é sobre todo positivo, pero os/as compositores/as opinan así en 

maior proporción que os/as non compositores/as (77% fronte a 65%). 

	 	Ademais, os compositores/as usan en maior medida as redes sociais para a promoción 

do seu traballo (70% fronte a 57%) e consideran en maior medida que Internet é sobre 

todo unha oportunidade (92% fronte a 84%).

	 	O contraste entre os dous grandes tipos de asociados/as (gran dereito e pequeno de-

reito) tamén marca certas diferenzas. Así, os/as primeiros/as afirman en moita maior 

proporción que os/as segundos/as que o seu traballo e a súa formación académica 

gardan moita ou bastante relación entre si (70% fronte a 44%).

	 	En canto ao uso de redes sociais, a diferenza máis significativa atopada ten que ver coa 

posesión de Facebook. Se ben é claramente maioritaria en ambos segmentos, entre os/

as de pequeno dereito chega ao 88%, 13 puntos máis que entre gran dereito.
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8 
Anexos

Estimado/a autor/a:

Desde a Fundación SGAE nos poñemos en contacto contigo porque estamos levando a 

cabo un diagnóstico da profesión autoral en Galicia co fin de poder establecer liñas estra-

téxicas para o noso sector de cara ao futuro. A túa colaboración é fundamental neste 

proceso, polo que te pedimos que respondas a este breve cuestionario (non serán máis de 

7-8 minutos). Por suposto, todas as respostas serán tratadas de forma agregada, polo que 

o anonimato e a confidencialidade están garantidos en todo momento. 

Moitas grazas pola túa axuda!

Para comezar, só tes que pinchar neste enlace 

[PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN EN WEB]

Bo día, boa tarde.

Moitas grazas por dedicarnos uns minutos do teu tempo para contestar este breve cues-

tionario sobre a profesión autoral en Galicia. Queremos coñecer a túa opinión sobre diver-

sos temas, polo que te pedimos que contestes as preguntas con total sinceridade. Non hai 

respostas correctas ou incorrectas e todas serán anónimas e confidenciais. En caso de 

dúbida ao cubrir o cuestionario, podes chamar a 981x ou escribirnos a x@fundacionsgae.

org e nos poremos en contacto contigo á maior brevidade.

Moitas grazas pola túa colaboración!
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P. 1) Sexo

  1.  Home

  2.  Muller

P. 2) Poderías indicarnos a túa idade? 

P. 3) Onde resides habitualmente? [LISTADO COS MUNICIPIOS DE GALICIA]

P. 4) Es socio/a de… [MULTIRRESPOSTA]

  1.  Gran dereito

  2.  Pequeno dereito 

  3.  Colexio Audiovisual

P. 5) Desde hai cantos anos es socio/a?

  1.  Menos de 3 

  2.  Entre 3 e 4,99

  3.  Entre 5 e 9,99

  4.  Entre 10 e 14,99

  5.  15 ou máis anos

P. 6)  En cal das seguintes artes clasificarías a túa actividade ou actividades?  

[MULTIRRESPOSTA]

  1.  Escritores

  2.  Compositores

  3.  Letristas

  4.  Coreógrafos

  5.  Mimos

  6.  Directores-realizadores

  7.  Argumentistas

  8.  Guionistas

P. 7) E das anteriores, cal dirías que é a túa actividade principal?

  [FILTRO: SÓ FACER SE MARCOU MÁIS DUNHA RESPOSTA EN 0]. 

  1.  Escritores

  2.  Compositores

  3.  Letristas

  4.  Coreógrafos

  5.  Mimos

  6.  Directores-realizadores

  7.  Argumentistas

  8.  Guionistas
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Na túa opinión, cales son os dous problemas máis importantes que enfronta a túa 

profesión en Galicia?

P. 8) Problema 1:

P. 9) Problema 2:

P. 10)  E consideras que a situación da túa profesión en particular nos últimos 5 anos, 

en Galicia…

  1.  Mellorou moito

  2.  Mellorou algo

  3.  Segue máis ou menos igual

  4.  Empeorou algo

  5.  Empeorou moito

P. 11)  E como consideras que evolucionará a situación da túa profesión nos próximos 

5 anos, en Galicia…?

  1.  Mellorará moito

  2.  Mellorará algo

  3.  Seguirá máis ou menos igual

  4.  Empeorará algo

  5.  Empeorará moito

P. 12)  Pensando na túa situación actual, cal das seguintes afirmacións a describe 

mellor?

  1.  Dedícome en exclusiva ao meu traballo como autor/a

  2.  Traballo fundamentalmente como autor/a, pero o complemento con outro

  3.   O meu traballo repártese máis ou menos a partes iguais entre autor/a e 

outro

  4.   Traballo fundamentalmente noutra actividade e compleméntoa coa de 

autor/a

  5.   Dedícome en exclusiva a outro traballo

P. 13)  Pensando no teu outro traballo principal, é dentro do sector cultural ou fóra? 

[FILTRO: SÓ SE CONTESTA 3, 4, 5 EN P. 13]

  1.  Dentro 

  2.  Fóra. Especificar:
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P. 14) E como cres que variará nos próximos 2 ou 3 anos? 

  1.  Dedicarei máis tempo ao meu labor como autor/a

  2.  Seguirá máis ou menos igual 

  3.  Dedicarei menos tempo ao meu labor como autor/a

P. 15) Hai cantos anos que te dedicas ao traballo de autor/a?

  1.  Menos de 3 

  2.  Entre 3 e 4,99

  3.  Entre 5 e 9,99

  4.  Entre 10 e 14,99

  5.  15 ou máis anos

P. 16) E a que idade, aproximadamente, comezaches o teu traballo como autor?

P. 17)  Dirías que a túa formación académica garda relación, ten que ver, co teu 

traballo como autor/a?

  1.  Moita

  2.  Bastante

  3.  Pouca

  4.  Ningunha

P. 18)  En canto á profesión de autor/a propiamente, cres que é coñecida entre a 

poboación galega?

  1.  Moi coñecida

  2.  Algo coñecida

  3.  Pouco coñecida

  4.  Nada coñecida

P. 19)  E cal cres que é, en xeral, a valoración que a poboación galega ten da profesión 

autoral?

  1.  Moi positiva

  2.  Máis ben positiva

  3.  Nin positiva nin negativa

  4.  Máis ben negativa

  5.  Moi negativa

P. 20) Por que o cres así? ____________
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P. 21)  Pensando agora no papel dos medios de comunicación, que imaxe cres que 

transmiten da profesión autoral?

  1.  Moi positiva

  2.  Máis ben positiva

  3.  Nin positiva nin negativa

  4.  Máis ben negativa

  5.  Moi negativa

P. 22)  Centrándonos en Galicia, cres que as administracións públicas contribúen ao 

desenvolvemento da profesión autoral…

  1.  Moito

  2.  Bastante

  3.  Pouco 

  4.  Nada

P. 23)  Cando intenta vender Galicia ao exterior, cres que o papel que reservan á 

profesión autoral e ás industrias culturais en xeral é…

  1.  Maior do que lle corresponde

  2.  O que lle corresponde

  3.  Menor do que lle corresponde

P. 24)  Cales dos seguintes obxectivos cres que deberían ser prioritarios para o sector? 

(multirresposta, tres opcións máximo: presentar RESPOSTAS DE FORMA 

ALEATORIA)

  1.  A loita contra a piratería

  2.  Mellorar a consideración social da profesión autoral

  3.  Defender aos colectivos máis vulnerables da profesión

  4.  Potenciar a formación dos/as creadores/as

  5.  Promover a protección por parte das administracións dos dereitos de autor

  6.  Aumentar o número e a contía das axudas

  7.  Valorar o labor autoral como núcleo das industrias culturais

P. 25)  En xeral, como valoras o impacto da Internet para o conxunto da profesión 

autoral?

  1.  Moi positivo

  2.  Máis ben positivo

  3.  Nin positivo nin negativo

  4.  Máis ben negativo

  5.  Moi negativo
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P. 26)  E no teu caso en particular, cres que Internet para o teu propio traballo como 

autor/a resulta…

  1.  Moi positivo

  2.  Máis ben positivo

  3.  Nin positivo nin negativo

  4.  Máis ben negativo

  5.  Moi negativo

P. 27) Empregas as redes sociais de forma habitual para promocionar o teu traballo?

  1.  Moito

  2.  Bastante

  3.  Pouco

  4.  Nada

Realizas persoalmente ou mediante una axencia externa algunha das seguintes 

actividades?

P. 28) Xestionar a túa propia páxina web

  1.  Xestiónoa eu na súa maioría

  2.  Unha axencia ou alguén contratado na súa maioría

  3.  Non teño

P. 29) Xestionar a túa páxina de Facebook

  1.  Xestiónoa eu na súa maioría

  2.  Unha axencia ou alguén contratado na súa maioría

  3.  Non teño

P. 30) Xestionar o teu perfil de Instagram

  1.  Xestiónoa eu na súa maioría

  2.  Unha axencia ou alguén contratado na súa maioría

  3.  Non teño

P. 31) Xestionar o teu perfil de Twitter

  1.  Xestiónoa eu na súa maioría

  2.  Unha axencia ou alguén contratado na súa maioría

  3.  Non teño
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P. 32)  Independentemente do anterior, cal ou cales das seguintes afirmacións 

reflectirían mellor a túa opinión persoal?

  1.  Internet é imprescindible para o meu traballo

  2.  Internet é importante para o meu traballo

  3.  Uso internet porque todo o mundo usa internet

  4.  Estou na internet porque é unha esixencia do meu manager, produtor...

  5.   Realmente non necesito internet para desempeñar o meu traballo como 

autor/a

P. 33)  Para finalizar con este tema, cal destas dúas afirmacións reflicte mellor o teu 

punto de vista

  1.  Internet é sobre todo unha ameaza para autores e creadores

  2.  Internet é sobre todo unha oportunidade para autores e creadores

P. 34) Por que o crees así? ________________________

P. 35)  Xa para ir rematando, poderías dicirnos cal é nivel de estudos máis alto que 

remataches?

  1.  Primaria, EXB, ou menos

  2.  ESO, Secundaria ou equivalente

  3.  Bacharelato, Formación Profesional 

  4.  Título universitario

P. 36)  En total, e considerando todas as fontes de ingresos, cales foron, 

aproximadamente, os teus ingresos anuais netos en 2017, é dicir, despois de 

impostos, retencións, etc.?

  1.  Menos de 10.000 €

  2.  Entre 10.000 e 14.999 €

  3.  Entre 15.000 e 19.999 €

  4.  Entre 20.000 e 30.000 €

  5.  Entre 30.000 e 40.000 €

  6.  Entre 40.000 e 50.000 €

  7.  Máis de 60.000 €

P. 37)  Da totalidade deses ingresos anuais, que porcentaxe correspondería á túa 

dedicación profesional no sector cultural?

  1.  Menos do 20%

  2.  Entre o 20% e o 39,99%

  3.  Entre o 40% e o 59,99%

  4.  Entre o 60% e o 79,99%

  5.  80% ou máis
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P. 38)  E dos teus ingresos como profesional no sector cultural, que porcentaxe 

procede de dereitos de autor?

  1.  Menos do 20%

  2.  Entre o 20% e o 39,99%

  3.  Entre o 40% e o 59,99%

  4.  Entre o 60% e o 79,99%

  5.  80% ou máis

P. 39) Queres deixar algún comentario ou observación?
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