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PRÓLOGO

Desde a irrupción da internet na sociedade, os dereitos de 

autor están nunha posición delicada e en permanente in-

terdito. Moitas son as voces que, en favor da cultura libre, 

cuestionan estes dereitos na chamada sociedade do coñe-

cemento. Con todo, esta tese de barra libre de cultura lexi-

tima un modelo de negocio no que só obteñen rendas 

quen venden dispositivos, ofrecen servizos de conectivi-

dade 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 crea-

dores non están a obter unha remuneración equitativa no 

mercado dixital e a sustentabilidade dos profesionais de-

pende dunha  transferencia de valor xusta.  

O Diagnóstico da profesión autoral en Galicia é un informe 

impulsado polo Consello Territorial 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, detectar necesidades e conver-

ter esta información nunha fortaleza para, entre todos, to-

mar mellores decisións. 

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

de comunicación, empresas usuarias de repertorio e socie-

dade en xeral que os dereitos de autor son o lexítimo sala-
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rio daquelas persoas que dedicaron o seu tempo a crear. 

E, ademais, xeran un importante activo cultural e socioeco-

nómico no territorio.

É preciso construír un forte sentimento de pertenza que 

nos axude a consolidar unha visión positiva desta profe-

sión; que exercer o oficio de autor sexa un motivo de orgu-

llo para todos nós. É necesario defender a xestión colecti-

va 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 escrito-

res, guionistas e directores xestionan proxectos brillantes. 

Os músicos consolidados e admirados comparten espazo 

cunha gran fornada de talento emerxente que garante o 

relevo xeracional. 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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OBXECTIVO XERAL

Coñecer a situación actual da profesión autoral en Galicia 

mediante a realización dun profundo diagnóstico. Este in-

forme debe basearse na xeración de información primaria 

cuantitativa que sirva de punto de partida para encamiñar, 

do xeito máis adecuado posible, posteriores medidas ou 

políticas relativas á profesión por parte de Fundación 

SGAE Galicia. Tamén ha de supoñer un documento útil e 

pechado en si mesmo.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

	 Examinar a percepción que se ten da evolución pasada 

e futura da profesión, así coma os principais problemas 

que afronta.

	 Determinar o perfil laboral e profesional das persoas 

que interveñen no sector.

	 Indagar a percepción que dende a profesión se ten so-

bre a protección mesma nos medios e na poboación en 

xeral.
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	 Avaliar o papel das administracións públicas no desen-

volvemento da profesión autoral e a transcendencia 

que se lle dá á proxección de Galicia no exterior.

	 Analizar o impacto percibido que están a supoñer inter-

net e a dixitalización dos contidos da profesión autoral.

	 Coñecer os obxectivos que os/as asociados/as conside-

ran prioritarios para o sector.

POBOACIÓN E MOSTRA

A poboación obxecto de estudo son as persoas asociadas 

a SGAE en Galicia: 3.814 socios a decembro de 2018.

A mostra final foron 206 persoas que elaboraron volunta-

riamente o cuestionario entre o 21 de xaneiro e o 15 de 

marzo de 2019. Motivo polo cal se acadou unha mostra 

autoadministrada, non probabilística.

VARIABLES

	 Independentes: sexo, idade, hábitat, nivel de estudos, 

colexio de SGAE ao que pertencen, antigüidade como 

socio SGAE, dedicación en exclusiva/compartida ao 

seu traballo autoral, anos sendo autor, ingresos netos 

anuais e actividades dos asociados.

	 Dependentes: percepción da evolución da profesión nos 

últimos 5 anos, percepción da evolución da profesión 
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nos vindeiros 5 anos, relación entre a formación acadé-

mica e o seu traballo como autor, percepción da evolu-

ción da profesión autoral nos vindeiros 2-3 anos, per-

cepción do grao de coñecemento da profesión autoral 

por parte da poboación, percepción da valoración da 

profesión autoral por parte da poboación, percepción 

da imaxe que transmiten os medios de comunicación da 

profesión autoral, obxectivos prioritarios para o sector, 

impacto de internet para a profesión, impacto de inter-

net para ti, uso das redes sociais para promocionar o seu 

traballo, posesión de páxina web, posesión de Face-

book, posesión de Instagram, posesión de Twitter e per-

cepción de internet como ameaza ou oportunidade.

METODOLOXÍA

O método para obter os datos foi un cuestiona rio; enviou-

se a través dunha ligazón aos socios gale gos que posuían 

un enderezo de correo electrónico. Os propios asociados 

foron os que decidiron cubrir a enquisa ou non facelo.

O sistema informático empregado foi CAWI (Computer 

Assited Web Interview) Gandia Integra Cawi-Net. Abella & 

Valencia encargouse da programación informática do 

cuestionario, asegurando o anonimato e a confidencialida-

de en todo o proceso de recollida e tratamento de datos.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

Características xerais da mostra

	 	O 83% utilizou o idioma galego.

	 	O 78.6% son homes.

	 	O 41,3% teñen entre 35 e 49 anos.

	 	O 51,9% residen en municipios de máis de 50.000 habi-

tantes.

	 	O 65% posúen título universitario.

	 	A participación por colexios foi a seguinte: 68,4% son 

socios de Pequeno Dereito; 25,4% son socios de Gran 

Dereito; e 11,9% son socios de Audiovisual.

	 	O 61,6% dos socios teñen unha antigüidade en SGAE de 

10 ou máis anos.

Perfil profesional dos autores da mostra

	 	O 70,8% ten que complementar o labor autoral con ou-

tra actividade, mentres que só o 18,9% pode dedicarse 

en exclusiva ao seu traballo como autor e o 7,3% se de-

dica en exclusiva a outro traballo.

	 	O 57,4% desenvolve a súa actividade principal no sector 

cultural e un 32,4% fóra del.

	 	O 64,6% dos autores cren que en 2-3 anos terán a mesma 

dedicación ca no intre en que cubriron a enquisa.



 11

DIAGNÓSTICO DA PROFESIÓN AUTORAL EN

GALICIA

Características xerais dos autores da mostra

Perfil profesional dos autores da mostra

Home Muller NS/NC

20,9%

0,5%

Distribución por sexo

78,6%

18,9%

15,0%

17,5%

38,3%

7,3%
2,9%

En exclusiva ao meu traballo como autor/a

Fundamentalmente como autor/a, pero complemento

Repártese máis ou menos a partes iguais

Fundamentalmente noutra actividade

Dedicación en exclusiva a outro traballo

NS/NC

Dedicación ao traballo autoral en exclusiva/compartida

57,4%

10,3%

32,4%

Dentro do sector cultural

Fóra do sector cultural

NS/NC

Dedicación segundo a súa principal actividade 
profesional

Distribución por idade

10,7%
14,1%

41,3%

27,2%

6,8%

Menos de 34 anos De 35 a 49 anos

64 anos e máis NS/NCDe 50 a 64 anos
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	 	O 78,6% son autores dende hai 10 anos ou máis e o 

73,8% do total de autores iniciaron o seu labor autoral 

antes dos 26 anos.

	 	O 45,6% da súa formación ten pouca ou ningunha rela-

ción co seu traballo autoral.

	 	O 41,8% dos autores tiveron en 2017 uns ingresos anuais 

por debaixo dos 15.000 €.

	 	O total de ingresos percibidos polo 46,1% dos autores 

procedeu da súa dedicación profesional no sector 

cultural.

	 	A actividade principal que predomina é a composición, 

cun 60,2% do total.

A profesión autoral: valoración e perspectivas de futuro

	 	Os socios perciben como os tres problemas principais: a 

precariedade (37,9% dos socios), a falta de apoio (37,4% 

dos socios) e o mal estado da industria (21,8% dos socios).

	 	O 36,9% dos socios percibe un empeoramento da pro-

fesión nos últimos cinco anos. O 44,2% non percibe 

evolución positiva nin negativa.

	 	O 19,4% dos socios percibe que a evolución da profe-

sión nos vindeiros cinco anos será negativa, mentres 

que o 35,9% percibe que seguirá máis ou menos igual.

	 	O 87,4% dos socios cre que as administracións públicas 

contribúen pouco ou nada ao desenvolvemento da pro-

fesión autoral.
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Perfil profesional dos autores da mostra

A profesión autoral: valoración e perspectivas de futuro

Menos de 10.000 €

De 10.000 a 14.999 €

De 15.000 a 19.999 €

De 20.000 a 29.999 €

De 30.000 a 39.999 €

De 40.000 a 49.999 €

50.000 € ou máis
NS/NC

Ingresos anuais netos en 2017

21,4%

9,2%

5,8%

20,4%

15,0%

21,8%

3,4%
2,9%

Principais problemas percibidos do sector*

25,2%

4,5%

24,9%

15,0%

9,4%

7,5%

5,0%

8,5%

Precariedade

Falta de apoio

Mal estado da industria

Inestabilidad laboral

Pouca valoración ou 
consideración social
Difusión/distribución

Actitudede dos/as 
autores/as
Outros

Percepción da evolución da profesión nos últimos 5 anos

19,4%

17,5%

44,2%

16,5%

1,5% 1,0%

Empeorou moito

Empeorou algo

Segue máis ou menos igual

Mellorou algo

Mellorou moito

NS/NC

Ingresos procedentes da dedicación profesional no 
sector cultural

46,1%35,9%

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

5,3%

Menos do 20%

Entre o 20% e o 39,99%

Entre o 40% e o 59,99%

Entre o 60% e o 79,99%

80% e máis

NS/NC

* Porcentaxe sobre o número de respostas.  
Este item permitía resposta múltiple
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	 	O 87,9% dos autores cre que o papel da profesión ao 

vender a marca Galicia é menor do que lle corresponde.

	 	Para os autores os obxectivos prioritarios para o sector 

deben ser os seguintes: o labor autoral como núcleo 

das industrias culturais (para o 64,6% dos socios), a de-

fensa dos colectivos vulnerables (para o 47,6%), mello-

rar a consideración social (para o 44,2%), promover a 

protección dos dereitos de autor (para o 44,2%), entre 

outros.

Coñecemento e valoración da profesión autoral

	 	A percepción dun 62,6% dos autores é que a poboación 

ten entre pouco e ningún coñecemento da profesión 

autoral.

	 	O 51,5% dos autores cre que a poboación ten unha va-

loración neutral da profesión autoral.

	 	O 45,6% dos autores cre que os medios de comunica-

ción transmiten unha imaxe neutral da profesión autoral.

A profesión autoral e internet:

	 	Para o 69,9% dos autores, a valoración do impacto de 

internet para a profesión autoral é positiva, mentres que 

o 64,6% dos autores valora positivamente o impacto de 

internet no seu propio traballo autoral, porcentaxe que 

coincide cos autores que utilizan moito ou bastante as 

redes sociais para a promoción do seu traballo.
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A profesión autoral: 
valoración e perspectivas de futuro

A profesión autoral e a internet

Obxectivos prioritarios para o sector

23,5%

17,3%

16,1%

15,4%

12,7%

9,7%

5,3%

Labor autoral, 
núcleo das industrias culturais
Defender colectivos vulnerables

Mellorar consideración social

Promover protección dereitos 
autor

Aumentar axudas

Potenciar formación 
creadores

Loita contra piratería

Coñecemento da profesión autoral pola poboación

Pouco coñecida

Algo coñecida NS/NCNada coñecida

Moi coñecida

2,9%

47,6%

25,7%

8,7%

15,0%

Valoración do impacto da internet
no propio traballo autoral

Moi negativo

Máis ben negativo

Nin positivo nin negativo

Máis ben positivo

Moi positivo

NS/NC

19,9%

2,9%1,0%

11,7%

44,2%

20,4%

Coñecemento e valoración  
da profesión autoral

Coñecemento e valoración  
da profesión autoral

Valoración da profesión autoral por parte
da poboación

2,9%

5,8%

5,8%

11,2%

51,5%

22,8%

Moi negativa

Máis ben negativa

Nin negativa nin positiva

Máis ben positiva

Moi positiva

NS/NC
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	 	Facebook é a canle de comunicación en internet máis 

estendida entre os autores (o 86,4% téñena), seguida 

pola páxina web propia e Instagram (o 57,3% e o 56,8% 

dos autores teñen, respectivamente) e, en último lugar, 

o 50,5% dos autores teñen Twitter. Nos catros casos, 

estes soportes son xestionados maioritariamente polos 

propios autores (o 91,6%, o 77,1%, o 91,5% e o 96,2%, res-

pectivamente, son xestionados por eles).

	 	O 73,3% dos autores considera importante ou impres-

cindible internet para o seu traballo.

	 	O 86,9% dos autores considera que internet é, sobre 

todo, unha oportunidade. Pola contra, o 10,2% pensa 

que é unha ameaza.

RELACIÓNS ENTRE VARIABLES

Observáronse diferenzas significativas nas respostas de 

determinados items segundo algunhas das variables de-

pendentes, destacando as seguintes:

Segundo o sexo:

	 		As mulleres teñen unha percepción máis positiva da 

evolución da profesión nos últimos 5 anos: o 58,1% cre 

que se mantivo igual, o 27,9% que mellorou e o 14% que 

empeorou. Polo contrario, o 43,1% dos homes pensa 

que a profesión empeorou nos últimos 5 anos, o 41,3% 

que se mantivo igual e o 15,6% que mellorou.
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A profesión autoral e a internet

Variable independente: sexo

Valoración de internet para o traballo propio

Non necesito internet

É unha esixencia do meu 
manager, produtor…
Uso internet porque todo 
o mundo usa internet

Internet é importante
para o meu traballo

Internet é imprescindible 
para o meu traballo

0,5%
10,2%

28,2%
15,5%

45,1%

Evolución da profesión nos últimos 5 anos. Homes 

43,1%

41,3%

15,6%

Empeorou Igual Mellorou

Evolución da profesión nos últimos 5 anos. Mulleres

14,0%

58,1%

27,9%

Empeorou Igual Mellorou

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

57,30%

42,7%

86,4%

13,6%

56,8%

43,2%

50,5% 49,5%

FacebookPáxina web Instagram Twitter

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Ten Non ten

Tenza de determinadas canles de comunicación 
na internet
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	 	Tamén son as mulleres quen perciben unha evolución 

máis positiva da profesión nos vindeiros 5 anos: un 50% 

delas considera que mellorará, un 36,1% cre que perma-

necerá igual e un 13,9% que empeorará. O 53,5% dos 

homes cre que se manterá igual, o 30,7% que empeora-

rá e o 15,8% que mellorará.

	 	Tamén existen diferenzas na relación académica co seu 

traballo autoral: o 73,8% das mulleres contestou que exis-

te moita ou bastante relación, mentres que o 51,6% dos 

homes opinou que existe pouca ou ningunha relación.

Segundo a idade:

	 	Os autores de 50 anos ou máis teñen unha percepción 

máis optimista da valoración da profesión autoral por 

parte da poboación, sendo positiva no 38,5% dos casos, 

neutra no 55,4% e negativa no 6,2%. Dos socios meno-

res de 50 anos, cren que devandita valoración é positiva 

o 24%; o 55,8% pensan que é neutra e o 20,2% que é 

negativa.

	 	O 71,4% dos autores menores de 50 anos utilizan moito 

ou bastante as redes sociais para promover o seu tra-

ballo, en contraste co 56,5% de socios de 50 anos ou 

máis.

	 	É máis habitual entre os autores menores de 50 anos 

ter Facebook e Instagram, cun 92,5% e un 71%, respec-

tivamente; mentres que, no caso dos autores de 50 anos 

ou máis, contestaron que si o 78,6% e o 31,4%, respecti-

vamente.
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Variable independente: sexo

Variable independente: idade 

Pouca/ningunha Moita/bastante

Relación entre formación académica e traballo autoral. 
Homes

51,6%48,4%

Negativa Neutra Positiva

20,2%

55,8%

24,0%

Valoración da profesión autoral por parte da poboación. 
Menores de 50 anos

6,2%

38,5%

55,4%

Negativa Neutra Positiva

Valoración da profesión autoral por parte da poboación.
Maiores de 50 anos

26,2%

73,8%

Pouca/ningunha Moita/bastante

Relación entre formación académica e traballo autoral. 
Mulleres

Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,003

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

Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,003

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



20 

DIAGNÓSTICO DA PROFESIÓN AUTORAL EN

GALICIA

Segundo o hábitat:

	 	O 40% dos autores que viven en municipios de menos 

de 50.000 habitantes teñen unha percepción positiva 

da valoración da profesión autoral por parte da po-

boación; o 46,7% neutra e o 13,3% negativa. No caso dos 

residentes en municipios de 50.000 habitantes ou máis, 

o 22,5% ten unha valoración positiva, o 60,8% neutra e 

o 16,7% negativa.

	 		Tamén é máis optimista a percepción dos autores resi-

dentes en municipios de máis de 50.000 habitantes da 

imaxe da profesión autoral que transmiten os medios de 

comunicación, cun 44,8% de respostas positivas, un 

35,4% neutras e un 19,8% negativas. O resto de autores 

divídense no 24,3%, o 55,1% e o 20,6%, respectivamente.

Segundo a antigüidade dos socios:

	 	O 38,1% dos autores que levan sendo socios menos de 15 

anos cre que en 2-3 anos dedicarán máis tempo ao seu 

traballo autoral; o 54% pensa que será o mesmo tempo 

e o 8% que será menos. Dos socios cunha antigüidade de 

15 anos ou máis, só o 11,8% pensa que dedicará máis tem-

po ao seu traballo como autor, o 78,8% supón que será o 

mesmo tempo e o 9,4% que será inferior.

	 	Os autores que son socios dende hai menos de 15 anos 

utilizan máis as redes sociais para promover o seu tra-

ballo ca os que teñen unha antigüidade maior; en con-

creto, un 72,8% e un 56,8%, respectivamente, úsao moi-

to ou bastante.
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Variable independente: hábitat

Variable independente: antigüidade dos socios

13,3%

40,0%

46,7%

Negativa Neutra Positiva

Valoración da profesión autoral por parte da
 poboación. Residentes en municipio de menos 

de 50.000 habitantes

38,1%

54,0%

8,0%

Máis tempo Igual Menos tempo

Dedicación ao traballo autoral en 2 ou 3 anos.
Socio cunha antigüidade de menos de 15 anos

11,8%

78,8%

9,4%

Máis tempo Igual Menos tempo

Dedicación ao traballo autoral en 2 ou 3 anos.
Socio cunha antigüidade de 15 anos ou máis

16,7%

60,8%

22,5%

Negativa Neutra Positiva

Valoración da profesión autoral por parte 
da poboación. Residentes en municipio 

de 50.000 habitantes ou máis

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

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

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

Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,000
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	 		Tamén, os socios cunha antigüidade menor de 15 anos 

son os que máis teñen Facebook e Instagram: o 90,7% 

e o 70,3%, fronte ao 80,7% e o 38,6% no caso dos socios 

con máis antigüidade.

Segundo o nivel de estudos:

	 	Para un 64,4% dos autores con estudos universitarios hai 

moita ou bastante relación entre a súa formación acadé-

mica e o seu traballo autoral, mentres que isto supón un 

34,7% para os autores con menor nivel de estudos.

	 		O impacto de internet é positivo para o 81,5% dos auto-

res con estudos non universitarios e para o 68,4% dos 

universitarios.

Segundo a súa dedicación á profesión autoral:

	 		O 27,1% dos autores con dedicación maioritaria á profe-

sión autoral pensa que a profesión mellorou nos 5 últi-

mos anos. Esta porcentaxe diminúe ata o 12,9% no caso 

dos autores con dedicación minoritaria. En ámbolos 

grupos de autores, a maioría pensa que a profesión se 

mantén igual, no 37,1% e no 51,6%, respectivamente.

	 		O 21,5% dos autores con dedicación maioritaria cre que 

aumentará o seu tempo de traballo autoral en 2-3 anos; 

o 75,4% que se manterá igual e o 3,1% que se verá redu-

cido. En cambio, o 24,2% dos autores con dedicación 

minoritaria pensa que aumentará o tempo que dedican 

a este traballo; o 61,5% cre que continuará igual e o 

14,3% que se verá reducido.
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Variable independente: nivel de estudos

Variable independente: dedicación á profesión autoral

65,3%

34,7%

Pouca/ningunha Moita/bastante

Relación entre formación académica e traballo 
como autor/a. Estudos non universitarios

35,7%
27,1%

37,1%

Evolución profesión 5 últimos anos.
Dedicación maioritaria

Empeorou Igual Mellorou

35,5%

51,6%

12,9%

Evolución profesión 5 últimos anos.
Dedicación minoritaria

Empeorou Igual Mellorou

35,6%

64,4%

Relación entre formación académica e traballo 
como autor/a. Estudos universitarios

Pouca/ningunha Moita/bastante

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

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

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

Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,041
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	 	A percepción da imaxe da profesión autoral que trans-

miten os medios de comunicación difire entre os socios 

con dedicación maioritaria e minoritaria ao traballo au-

toral. No primeiro grupo ten unha visión positiva o 42,9% 

dos autores; e, no segundo, un 24,7%.

	 	O 82,9% dos socios con dedicación maioritaria ao tra-

ballo autoral ve como obxectivo prioritario que o labor 

autoral sexa o núcleo das industrias creadoras culturais; 

dos socios con dedicación minoritaria, a porcentaxe 

baixa ata o 52,1%.

	 	Dos socios con dedicación maioritaria ao traballo autoral, 

un 65,7% ten páxina web, un 91,4% Facebook e un 65,7% 

Instagram, ademais de que o 81,8% ve internet como 

unha oportunidade. No caso dos socios con dedicación 

minoritaria ao traballo autoral, estas porcentaxes son do 

47,9%, o 79,8%, o 46,8% e o 94,6%, respectivamente.

Segundo os anos que levan sendo autores:

	 	O 41,8% dos socios que levan sendo autores menos de 

15 anos estiman que dedicarán máis tempo ao seu tra-

ballo autoral en 2-3 anos; o 49,3% estiman que dedica-

rán o mesmo tempo, e o 9% pensan que será menos 

tempo. No caso de socios que levan traballando como 

autores 15 anos ou máis, o 19,1% cre que dedicará máis 

tempo, o 72,5% o mesmo tempo e o 8,4% menos tempo.
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Variable independente: dedicación á profesión autoral

Variable independente: anos sendo autor/a

17,1%

82,9%

Labor autoral, núcleo das industrias culturais como 
obxectivo prioritario. Dedicación maioritaria

Non Si

Menos tempo Igual Máis tempo

9,0%

49,3%

41,8%

Dedicación ao traballo autoral nos próximos 2-3 anos.
Autores desde hai menos de 15 anos

8,4%

72,5%

19,1%

Menos tempo Igual Máis tempo

Dedicación ao traballo autoral nos próximos 2-3 anos.
Autores desde hai 5 anos ou máis

47,9%
52,1%

Labor autoral, núcleo das industrias culturais como 
obxectivo prioritario. Dedicación minoritaria

Non Si

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

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

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

Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,046
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	 		O 75,4% dos socios que levan sendo autores menos de 

15 anos usan moito ou bastante as redes sociais para 

promover o seu traballo. A porcentaxe baixa ata o 

60,9% no caso dos socios que levan exercendo como 

autores 15 anos ou máis.

	 		Dos socios que son autores dende hai menos de 15 

anos, o 74,3% ten Instagram; no resto, esta porcentaxe 

diminúe ata o 47,8%.

Segundo os ingresos anuais netos:

	 		Dos socios con ingresos anuais inferiores a 20.000 €, o 

55,6% incluíu entre os obxectivos prioritarios defender 

os colectivos máis vulnerables. Esta porcentaxe cae ata 

o 37,7% no resto de socios.

Segundo a actividade principal dos socios:

	 	O 47,5% dos compositores ven moita ou bastante rela-

ción entre a súa formación académica e o seu traballo 

autoral, mentres que entre os autores non compositores 

esta porcentaxe aumenta ata o 67,7%.

	 	A percepción da valoración da profesión autoral por 

parte da poboación é máis optimista entre os socios 

que non son compositores, cun 39,3% de autores que 

cren que é positiva, un 54,1% que é neutra e un 6,6% que 

é negativa. Os compositores cren que é positiva nun 

26,3%, neutra nun 54,9% e negativa nun 18,8%.
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Variable independente: ingresos anuais netos

44,4%

55,6%

Defender aos colectivos máis vulnerables.
Ingresos de menos de 20.000 €

Non Si

62,3%

37,7%

Defender aos colectivos máis vulnerables.
Ingresos de 20.000 € ou máis

Non Si

Variable independente: compositor/a como actividade principal

Pouca/ningunha Moita/bastante

Relación entre formación académica e traballo autoral.
Compositor/a

52,5%

47,5%

32,3%

67,7%

Pouca/ningunha Moita/bastante

Relación entre formación académica e traballo autoral.
Non compositor/a

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

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

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

Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,000
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	 	Un 82,1% dos autores que non son compositores citaron 

como obxectivo prioritario que o labor autoral sexa o 

núcleo das industrias creadoras culturais, mentres que 

no caso dos compositores esta porcentaxe diminúe ata 

o 56,1%.

	 	Respecto ao impacto de internet para ti, os composito-

res percibeno como positivo nun 77%, neutral nun 17,2% 

e negativo nun 5,7%, mentres que para os autores que 

non son compositores é positivo nun 65%, neutral nun 

33,3% e negativo nun 1,7%.

	 	Os compositores usan moito ou bastante as redes so-

ciais na promoción do seu traballo nun 70,4% e os so-

cios que non son compositores nun 56,7%.

Segundo o colexio ao que pertencen:

	 	No caso da relación da formación académica e o traba-

llo autoral, é moita ou bastante no 70% dos autores de 

Gran Dereito e no 44,3% dos de Pequeno Dereito.

	 	O 87,8% dos autores de Pequeno Dereito teñen Face-

book; no caso dos de Gran Dereito, esta porcentaxe é 

do 75%.
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Variable independente: compositor/a como actividade principal

29,6%

70,4%

Pouca/ningunha Moita/bastante

Uso habitual das redes sociais para promover o
traballo. Compositor/a

43,3%

56,7%

Pouca/ningunha Moita/bastante

Uso habitual das redes sociais para promover o
traballo. Non compositor/a

Variable independente: tipo de socio/a

55,7%

44,3%

Pouca/ningunha Moita/bastante

Relación entre formación académica e traballo autoral.
Pequeno Dereito

30,0%

70,0%

Pouca/ningunha Moita/bastante

Relación entre formación académica e traballo autoral.
Gran Dereito

Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,054

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

Nivel de significación bilateral do chi-cadrado de Pearson: 0,054

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

Deste estudo podemos salientar que non hai patróns de 

homoxeneidade e uniformidade na profesión autoral e que 

existe certa precariedade no sector.

Dos autores socios de SGAE que participaron neste traba-

llo de investigación:

	 		Un 45,6% afirma ter unha dedicación maioritaria a outro 

labor diferente ao autoral.

	 		Só un 19% declara vivir en exclusiva do seu traballo au-

toral.

	 		O 27% pensa que o seu traballo autoral aumentará en 

dous ou tres anos.

	 		O 20% manifesta que non se dedica maioritariamente á 

profesión autoral nin a ningún outro traballo dentro do 

sector cultural.

	 		O 21,4% mantén que en 2017 tivo uns ingresos netos 

anuais inferiores a 10.000 €.

	 		Un 45,6% sostén que o seu traballo autoral ten pouca 

ou ningunha relación coa súa formación académica.

	 		O 62,6% percibe que a poboación ten pouco ou ningún 

coñecemento da profesión autoral.

	 		O 64,6% valora positivamente o impacto de internet no 

propio traballo autoral e o 86,9% ve en internet, sobre 

todo, unha oportunidade.
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