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A música clásica e popular en Galicia

Introdución 

A creación e a interpretación musical é un sector cultural e unha industria que 
xera moitos postos de traballo e interesa a millóns de persoas, tal como 
demostran as cifras e os datos que se presentan neste informe. En Galicia 
produciuse unha intensa actividade musical tanto no eido da música clásica 
como popular e cómpre valorar o esforzo que desde diferentes iniciativas 
tanto públicas coma privadas se levan a cabo.

Para a elaboración deste traballo utilizáronse as seguintes fontes:

- Base de datos de Recursos de la Música y la Danza, do Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

- Anuario de las Artes Escénicas y Musicales da SGAE. 

Por outra banda, e para levar a cabo a análise das  magnitudes transversais do 
ámbito da música tales como ensinanzas, emprego cultural e empresas 
culturais, consultáronse estas fontes:

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las 
Enseñanzas no universitarias.

- Instituto Galego das Cualificacións.

- Instituto Galego de Estatística. Afiliacións á Seguridade Social.

- Instituto Nacional de Estadística. DIRCE (Directorio Central de 
Empresas).

- Sistema de Análise de Balances Ibéricos.

As artes musicais inclúen as seguintes actividades artísticas:

- A música clásica, que engloba a música sinfónica, música de cámara, 
música coral e música de bandas.

- A música popular, que abrangue a canción melódica, cantautores, 
pop-rock, metal, new age, dance-house, hip-hop e rap, canción 
española, flamenco, música folk, música étnica, música latina, jazz, 
blues e soul, electrónica, infantil e outros xéneros.

A música clásica comprende catro categorías de clasificación: música 
sinfónica, cámara e solistas, coral, e música de bandas. A SGAE define como 
concerto de música clásica calquera espectáculo no que se execute unha 
composición musical encadrada no chamado “xénero culto”, dos cales os 
representantes máis característicos son os “clásicos”.
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Igualmente, tomando como referencia o Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y 
Audiovisuales da SGAE, para o estudo da música popular cómpre ter en conta tres tipos de 
eventos musicais diferentes entre si, tanto cualitativa como cuantitativamente. 

- Grandes festivais, que abranguen macrofestivais, festivais de asistencia masiva e festivais 
de longa duración.

- Grandes recitais e macroconcertos: aqueles con máis de 2 500 espectadores.

- Recitais normais: aqueles con menos de 2 500 espectadores.

Cómpre subliñar a diferenza entre recital e concerto. Así, considérase concerto ou repertorio 
musical aquel que un artista determinado, sexa grupo ou solista, ofrece a un auditorio 
concreto, independentemente de se o recinto é ao aire libre ou pechado. Se este mesmo 
espectáculo se ofrece noutro recinto ou local, trátase dun concerto diferente. Cada unha das 
veces que un concerto ten lugar no mesmo local ou recinto recibe o nome de recital.

I. As cifras da música clásica

A música clásica en Galicia experimentou un avance moi importante no último decenio do 
século XX, cando se crearon en 1992 e 1996 respectivamente, as dúas grandes orquestras 
sinfónicas galegas: a Orquestra Sinfónica de Galicia con sede na cidade da Coruña, e a Real 
Filharmonia de Galicia con sede en Santiago de Compostela. A partir de aí comezan as 
temporadas de abono que supuxeron unha programación estable ao longo do ano e a 
fidelización dun público, que nos últimos anos se estenderon por toda a xeografía galega. Alén 
diso, comezaron a proliferar distintos festivais de música clásica nas cidades galegas que se 
foron consolidando como referentes en Galicia ou mesmo no ámbito nacional ou internacional, 
aínda que algún tamén desapareceu, coma o Festival Mozart da Coruña. Este avance, supuxo 
un crecemento case constante ata hai relativamente pouco tempo dos principais indicadores 
que manexamos neste traballo, como son o número de espectadores, a recadación ou a 
programación de concertos.

Indicadores da actividade da música clásica en vivo en Galicia. Evolución 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Número de 
recintos - 353 366 401 423 302 -

Número de 
concertos 1 677 1 312 1 431 1 447 1 285 1 221 1 172

Número de 
espectadores 408 514 296 659 340 023 302 380 264 997 251 485 238 479

Recadación 1 015 718 876 712 940 826 756 608 720 194 711 576 682 681
Gasto por 
habitante (€) 0,36 0,31 0,34 0,27 0,26 0,26 0,25

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

Número de concertos

De acordo co Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales 2014 da SGAE, no 
ano 2013 celebráronse en Galicia un total de 1 172 concertos de música clásica, incluíndo 
nesta categoría concertos de música sinfónica, de cámara e solistas, de corais e de bandas e
rondallas. Isto supón que a comunidade autónoma de Galicia ocupa o sexto posto en número 
de concertos celebrados no conxunto do territorio español só superado por Comunidade 
Valenciana, Andalucía, Madrid, Cataluña e País Vasco. Se se analiza a programación de 
concertos de música clásica máis polo miúdo, pódese observar que Galicia, xunto con 
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comunidades autónomas como Cantabria, País Vasco, Navarra, Castela e León, Aragón, 
Comunidade Valenciana atópanse por riba da media nacional en número de concertos 
programados por ano (0,42 concertos por 1 000 habitantes no caso de Galicia e 0,31 no 
conxunto de España).

Na evolución xeral, obsérvase que o número de concertos de música clásica en Galicia vai 
aumentando progresivamente con algunhas oscilacións ata o ano 2007, cando se acada a cifra 
máis alta de toda a serie histórica (1 677). A partir de aí prodúcese una redución ata 2013, coa 
excepción dos anos 2009 e 2010. No conxunto do Estado a evolución do número de concertos 
é moi similar á de Galicia (exceptuando os citados repuntes), tal como se pode observar na 
seguinte gráfica.

Do total de concertos ofrecidos en 2013, 563 foron de cámara e solistas, 108 de corais, 399 de 
bandas e rondallas e 102 de música sinfónica.

Evolución do número de concertos de música clásica

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

Número de espectadores

No ano 2013 asistiron a concertos de música clásica en Galicia un total 238 479 espectadores, 
cifra que supón 5,3% do total de España, que se eleva a 4 537 804 espectadores. Neste ano 
experimentouse un importante descenso respecto a 2012, logo de sufrir continuas baixadas 
desde 2004, ano no que se rexistrou o maior número de espectadores de todo o período 
estudado (467 292). En xeral, constátase que o aumento de espectadores está relacionado co 
aumento do número de concertos programados. 
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Evolución do número de espectadores de concertos de música clásica

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

Un indicador importante é a media de espectadores por concerto. Así, en Galicia en 2013 é de 
203,5 espectadores mentres que no conxunto de España é bastante superior, 312,5. Por 
comunidades autónomas, Galicia foi das que rexistraron unha media máis baixa de 
espectadores por concerto: concretamente é a cuarta comunidade autónoma co número máis 
baixo, despois de Castela-A Mancha,  Baleares e Andalucía. A comunidade autónoma que 
rexistrou a media máis elevada en 2012 foi Canarias, con 685,8 espectadores por concerto.

Recadación

A seguinte táboa recolle un resumo xeral dos indicadores de recadación dos concertos de 
música clásica en Galicia. No ano 2013 os concertos de música clásica xeraron unha 
recadación uns 682 681 euros, o que supón un 1,8% da recadación total en España, que se
eleva a 37 479 573 euros.

A media de espectadores por concerto de pago en Galicia foi de 360,9, é dicir, 161,6 menos ca 
no conxunto de España. A recadación por concerto ascendeu a 3 146 euros, que supón menos 
da metade ca no conxunto de España.

Indicadores de recadación dos concertos de música clásica en 2013
Galicia España

Concertos de pago 217 4 742
Espectadores a concertos de pago 78 316 2 477 613
Recadación (€) 682 681 37 479 573
Espectadores/concerto 360,9 522,5
Recadación/concerto (euros) 3 146 7 904
Prezo medio da entrada (euros) 8,7 15,1
Gasto por habitante 0,25 0,80

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da SGAE

Por outra banda, o prezo medio da entrada en 2013 foi de 8,7 euros, mentres que no conxunto 
do Estado é de 15,1 euros, case o dobre que en Galicia. A comunidade autónoma co prezo 
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medio máis alto foi a de Madrid, que é máis do dobre que en Galicia e mesmo supera en 3 
euros o prezo medio da entrada no conxunto do Estado. Deste xeito, Galicia é terceira 
comunidade autónoma cos prezos máis baixos dos concertos de música clásica despois de 
Estremadura e A Rioxa. Tanto en Galicia coma no conxunto de España, o prezo medio da 
entrada en 2013 aumentou 0,2 euros con respecto a 2012. A comunidade autónoma na que 
máis aumentou o prezo medio da entrada foi A Rioxa (2,1 €) e na que máis diminuíu foi en 
Cantabria (-1,8 €). Na gráfica que se mostra a continuación se poden observar os prezos 
medios das entradas en todas as comunidades autónomas e no conxunto de España.

Prezo medio das entradas dos concertos de música clásica en 2013 por CC.AA

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da SGAE

Por último, cómpre salientar que o gasto por habitante ficou en 0,25 €, sendo deste xeito a 
cuarta comunidade autónoma co gasto por habitante máis baixo de España, só por diante de A 
Rioxa, Castela-A Mancha e Estremadura.

A recadación global en concertos de música clásica distribúese do seguinte xeito segundo o 
tipo de concertos:

Recadación total dos concertos de música clásica por tipo de concertos en 2013
Galicia España

Total (€) % da 
recadación

Total (€) % da recadación

Música sinfónica 415 892 60,9 22 425 075 59,8
Música de cámara 221 184 32,4 13 282 688 35,4
Música coral 7 084 1,0 1 210 859 3,2
Música de bandas 38 521 5,6 560 951 1,5
Total 682 681 100,0 37 479 573 100,0

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Anuario da SGAE

Como se pode observar, case as tres cuartas partes da recadación en Galicia procede de 
concertos de música sinfónica. No caso de España a porcentaxe é inferior porque se recada 
máis en concertos de música de cámara e de música coral. Outro dato interesante é que 
porcentualmente en Galicia se recada tres veces máis en concertos de bandas ca no conxunto 
de España.

En 2013 a recadación aumentou en concertos de bandas (un 8,3%), música coral (un 20,7%) e 
música de cámara (un 0,2%), pero diminuíu en concertos de música sinfónica (un -7,4%). Esta 
tendencia repítese nos tres anos anteriores. É importante salientar que aínda que non varía 
moito o número de concertos de pago, si aumenta a recadación e o número de espectadores, 
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polo que se pode deducir que hai un aumento de prezo neste tipo de concertos ou ben que hai 
menos concertos gratuítos e máis concertos de pago.

a) Música sinfónica e de cámara

Cómpre analizar os datos de actividade musical segundo o tipo de música. Neste primeiro 
apartado, estudaranse os indicadores de actividade da música sinfónica e de cámara en Galicia.

Número de concertos

Número de concertos de música clásica por tipo de entrada en Galicia
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Música sinfónica Total 107 145 147 111 114 102
Gratuítos (%) 38,3 26,9 13,6 45,0 51,7 50,0

M. de cámara e solistas Total 477 558 582 575 584 563
Gratuítos (%) 78,2 73,3 75,4 76,0 75,3 74,8

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

Música sinfónica

O número de concertos de música sinfónica foi medrando progresivamente ata 2010, ano que 
marca a cifra máis elevada de concertos de música sinfónica en Galicia, concretamente 147. A
partir dese ano o número de concertos volve diminuír ata 45 concertos menos en 2013, 
acadando deste xeito a cifra máis baixa do período 2008-2013. Os concertos deste tipo en 
Galicia supuxeron un 5% do total de toda España, ocupando o sexto lugar entre as 
comunidades autónomas, despois de Cataluña, Madrid, País Vasco, Comunidade Valenciana e 
Andalucía. Por outra banda, a porcentaxe de concertos de música sinfónica gratuítos en todo o 
Estado en 2013 é dun 30%, 20 puntos porcentuais por debaixo da cifra rexistrada en Galicia 
nese ano, é dicir, que Galicia se atopa entre as 6 comunicades autónomas cuxa porcentaxe de 
concertos de música sinfónica gratuítos é máis elevada.  Porén esta porcentaxe é moi variable 
entre as diferentes comunidades autónomas, xa que nalgunhas como Madrid o 93,9% dos 
concertos de música sinfónica que se celebraron neste ano foron de pago, mentres que noutras 
como Castela-A Mancha o número de concertos gratuítos acada o 84,6%. O número de 
concertos gratuítos en Galicia aumentou de forma significativa nos dous últimos anos se se 
compara co 2010, no que só un 13,6% dos concertos foron gratuítos.

Evolución do número de concertos de música sinfónica e de cámara en Galicia

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales
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Se se analizan polo miúdo os concertos das dúas orquestras sinfónicas profesionais que hai en 
Galicia, a Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) e a Real Filharmonia de Galicia (RFG), 
obsérvanse os seguintes datos relativos aos concertos dos tres últimos anos.

Concertos da RFG e da OSG por tipos
RFG OSG

2012 2013 2014 2012 2013 2014
Concertos de abono 25 23 24 27 32 25
Concertos en xira (Galicia) 8 17 21 5 9 13
Concertos en xira (fóra de Galicia) 5 2 8 - 2 -
Concertos didácticos 6 6 9 - 2 7
Concertos familiares - 3 6 1 - 3
Concertos en festivais 3 7 6 12 10 4
Concertos extraordinarios 3 7 6 5 4 6
Total 50 65 80 50 59 58

Fonte: Elaboración propia a partir de sinfonicadegalicia.com e rfgalicia.org.

Segundo estes datos, a Real Filharmonia de Galicia aumentou considerablemente a súa 
actividade concertística no último ano, de tal xeito que a cifra total de concertos programados 
en 2014 supón un aumento dun 37,5% con respecto a 2012. Isto significa que en 2014 a RFG 
ofreceu de media un concerto cada 4,5 días. Outro dato salientable refírese ao número de 
concertos en xira por Galicia que en 2014 se triplicaron con respecto a 2012, ata o punto de 
que neste último ano a RFG ofreceu case tantos concertos na súa sede en Santiago coma 
noutras cidades galegas. Así en Vigo, onde xunto coa OSG ten unha temporada estable desde 
2012 coa colaboración de AFundación, ofreceu 9 concertos. Tamén realizou 3 concertos en 
Lugo, Ferrol e Pontevedra respectivamente, onde colabora coas sociedades filarmónicas destas 
tres cidades, 2 na Coruña dentro da programación de abono da OSG e, finalmente, 1 en 
Ourense. No caso dos concertos en xira fóra de Galicia, en 2014 a RFG ofreceu 8 concertos en 
5 comunidades autónomas, aumentando as súas saídas de Galicia nun 37,5% con respecto a 
2012. Por outra banda, tamén se constata que aumentaron os concertos didácticos para 
escolares e os concertos para familias. Por último, no que respecta aos concertos en festivais, a 
RFG consolida a súa presenza en festivais de música que teñen lugar en Santiago, como Via 
Stellae, o Festival de Músicas Contemplativas, Música en Compostela e Peregrinos musicais.

Por outra banda, a Orquestra Sinfónica de Galicia ten un proxecto artístico que abrangue non 
só a orquestra e un coro profesional, senón tamén un programa educativo de formación de 
futuros músicos con dúas orquestras e dous coros: a OXSG e o Coro Xoven, para mozos e 
mozas de entre 16 e 25 anos e a orquestra de nenos e o coro de Nenos Cantores, para nenos e 
nenas de entre 6 e 15 anos. No tocante ao número de concertos, permanece máis menos estable 
entre 2012 e 2014, aínda que a tendencia é a aumentar. Destaca o incremento do número de 
concertos en xira por Galicia en 2014, que suman máis do dobre dos que había en 2012, 
principalmente en Vigo onde se triplicaron, e os didácticos. Sen embargo, descende o número 
de concertos en festivais, dado que a súa presenza no Festival Mozart da Coruña era moi 
importante e este festival desapareceu en 2014.

Música de cámara e solistas

Este tipo de concertos supuxo o 48% do total dos de música clásica celebrados en Galicia en 
2013 e un 7,5% do total de concertos de cámara en toda España. Ao igual que acontece coa 
música sinfónica, foi no ano 2010 no que se rexistrou o maior número de concertos deste tipo. 
Máis, ao contrario que no caso dos concertos de música sinfónica, o número de concertos 
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organizados en 2013 é superior a 2008 e 2009, aínda que se producise un descenso dun 3,6% 
con respecto a 2012. Galicia ocupa o quinto lugar de toda España onde se celebraron máis 
concertos de música de cámara, despois de Madrid, Comunidade Valenciana, Andalucía e 
Castela e León, pero ocupa o oitavo lugar en número de espectadores e o décimo en 
recadación. Cómpre salientar que un 74,8% dos concertos de cámara son gratuítos, tendencia 
moi semellante no conxunto de España, onde o 64,4% son gratuítos. 

Número de espectadores

Cómpre diferenciar o número de espectadores segundo o tipo de concertos para ver a 
evolución que experimentan neste período en Galicia.

Número de espectadores de concertos de música sinfónica e de cámara en Galicia

Música sinfónica Música de cámara
2001 38 018 143 362
2002 76 868 100 220
2003 50 095 97 516
2004 94 437 112 576
2005 84 560 85 325
2006 … …
2007 … …
2008 84 136 88 976
2009 92 355 114 906
2010 84 091 109 499
2011 60 922 112 442
2012 62 062 113 817
2013 55 757 109 717

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

O máis salientable destes datos é que o número de espectadores que máis medrou entre 2001 e 
2013 foi o de concertos de música sinfónica nun 31,8%. Porén, a música de cámara sufriu un 
descenso de espectadores dun 23,5%, aínda que este tipo de música é a que rexistrou o maior 
número de espectadores en todos os anos.

No tocante á media de espectadores por concerto, os que rexistran unha media de espectadores 
máis alta son os concertos de música sinfónica con 546,6 espectadores, aínda que en Galicia é 
inferior á media estatal, que se sitúa en 724,6. A media máis alta de espectadores por concerto 
de música sinfónica en 2012 se rexistrou en Madrid (1 158 espectadores por concerto) e a máis 
baixa en Castela-A Mancha (151,3). No tocante á música de cámara a media de espectadores 
por concerto en Galicia foi de 194,9 espectadores, mentres que no conxunto de España foi de 
244,5. Neste tipo de música, a comunidade autónoma que rexistrou a media máis alta de 
espectadores por concerto foi Navarra (445,7 espectadores) e a máis baixa Baleares (108,1).

Recadación

Se se observa a evolución da recadación da música sinfónica e de cámara nos últimos cinco 
anos en Galicia, pódense constatar dúas tendencias inversas: un descenso significativo da
recadación en concertos de música sinfónica a partir de 2009 e un aumento en música de 
cámara a partir de 2010. Sen embargo, no conxunto de España no mesmo período prodúcese 
unha caída na recadación de 5 millóns de euros nos concertos de música sinfónica e de 2 
millóns de euros nos de cámara. Deste xeito, en Galicia prodúcese un descenso acumulado do 
33,1% na recadación dos concertos de música sinfónica no período 2008-2013, mentres que no 
conxunto de España é do 19,5%. Pero en concertos de música de cámara a tendencia é inversa 
xa que, mentres que en Galicia rexístrase un aumento acumulado do 14,8% na recadación 
deste período, no conxunto de España prodúcese un descenso do 14,6%.
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Evolución da recadación en concertos de música sinfónica e de cámara en Galicia

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

Os indicadores de recadación no ano 2013 para a música sinfónica e de cámara detállanse na 
seguinte táboa.

Indicadores de recadación por tipo de concerto. Ano 2013
Galicia España

MÚSICA SINFÓNICA
Concertos de pago 51 1 430
Espectadores a concertos de pago 42 064 1 286 658
Recadación (euros) 415 892 22 425 075
Espectadores/concerto 824,8 899,8
Recadación/concerto (euros) 8 154,7 15 681,87
Prezo medio da entrada (euros) 9,9 17,4
MÚSICA DE CÁMARA E SOLISTAS
Concertos de pago 142 2 672
Espectadores a concertos de pago 31 024 899 469
Recadación (euros) 221 184 13 282 688
Espectadores/concerto 218,5 336,6
Recadación/concerto (euros) 1 557,6 4971,1
Prezo medio da entrada (euros) 7,1 14,8

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da SGAE

No tocante aos concertos de pago, cómpre salientar que en España os concertos de música nos 
que hai que pagar entrada supuxeron en 2013 un 32,7% do total, mentres que Galicia é a 
quinta comunidade autónoma coa porcentaxe máis baixa de concertos de pago de toda España 
cun 17,7%, despois de Castela-A Mancha, Comunidade Valenciana, A Rioxa e Aragón. As 
porcentaxes máis altas correspóndenlles ás Illas Canarias, Illas Baleares e Cataluña. Por tipo 
de música, os que máis abundan en Galicia en 2012 son os concertos de cámara e solistas, 
seguidos dos de música sinfónica. Esta tendencia é similar no conxunto de España.

Polo que respecta ao número de espectadores a concertos de pago, nos concertos de música 
sinfónica descenderon un 11,4% con respecto a 2012, mentres que en música de cámara 
mantivéronse estables, cunha perda duns 400 espectadores con respecto a 2012.

Se se ten en conta o prezo medio das entradas, obsérvase que o prezo máis elevado é o dos 
concertos de música sinfónica tanto no conxunto de España (17,4€) coma en Galicia (9,9€), 
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cunha diferenza de 7,5€. En ambos casos o prezo aumenta con respecto a 2012 en 0,40€ en 
Galicia e 0,30€ no conxunto de España. En canto á música de cámara, o prezo medio das 
entradas en Galicia é o máis baixo de todas as comunidades autónomas e supón un custo de 
14€ menos ca en Cataluña onde se acadou o prezo máis elevado, que ascende 21,7€.

Bandas de música e agrupacións corais

A maioría das agrupacións que se dedican a interpretación musical en Galicia son coros e 
bandas de música, dada a súa transcendencia social e cultural desde a súa creación no século 
XIX, xa que en moitos casos desempeñaban un papel moi importante na divulgación da 
música culta a todo tipo de públicos. Desde a súa orixe constituíronse como asociacións 
culturais, formadas en moitos casos por músicos e cantantes non profesionais que se manteñen 
na actualidade.

No caso das bandas de música populares, a creación en 1990 das escolas de música e danza 
pola Xunta de Galicia resultou transcendental para o seu mantemento ou mesmo a súa 
creación. Este tipo de escola creada pola Xunta serviu para regularizar a situación de moitas xa 
existentes e outras moitas de nova creación. Moitas destas escolas son municipais e reciben 
financiamento dos concellos e as deputacións provinciais, ademais da Xunta de Galicia, e 
outras están constituídas como asociacións culturais e se financian a través das achegas 
económicas dos seus membros e de subvencións públicas de concellos e deputacións. Desde 
xeito conseguiuse crear ou recuperar bandas de música municipais formando a músicos 
instrumentistas desde moi novos, que na actualidade están volvendo a adquirir grande auxe a 
través dos múltiples certames e festivais de bandas ao longo de toda a xeografía galega.

Segundo os datos da base de datos do INAEM, os da Federación Galega de Bandas de Música 
Populares (FGBMP) e os do Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, o número de bandas 
de música en Galicia ascende a 132 e de agrupacións corais a 403. Por provincias, Pontevedra 
encabeza en ambos casos a lista, de tal xeito que o número de bandas de música representan un 
47% do total de Galicia e o de agrupacións corais un 50,6%.

Os datos obtidos a partir das fontes mencionadas anteriormente permiten desagregalos por 
provincias e comarcas, tal como se pode observar na seguinte táboa.

Bandas de música e agrupacións corais en Galicia por provincias e comarcas
BANDAS DE MÚSICA AGRUPACIÓNS CORAIS

COMARCAS Total % provincia % Galicia Total % provincia % Galicia
GALICIA 132 - 100,0 403 - 100,0
A CORUÑA 42 100,0 31,5 106 100,0 26,3
A Barcala 2 4,8 1,5 1 0,9 0,2
A Coruña 8 19,0 6,2 42 39,6 10,4
Arzúa 3 7,1 2,3 2 1,9 0,5
Barbanza 4 9,5 3,1 4 3,8 1,0
Bergantiños 1 2,4 0,8 18 17,0 4,5
Betanzos 1 2,4 0,8 2 1,9 0,5
Eume 3 7,1 2,3 5 4,7 1,2
Ferrol 3 7,1 2,3 31 29,2 7,7
Fisterra 1 2,4 0,8 3 2,8 0,7
Muros - - - 5 4,7 1,2
Noia 4 9,5 3,1 8 7,5 2,0
O Sar 1 2,4 0,8 3 2,8 0,7
Ordes 1 2,4 0,8 2 1,9 0,5
Ortegal 1 2,4 0,8 5 4,7 1,2
Santiago 6 14,3 4,6 23 21,7 5,7
Terra de Melide 2 4,8 1,5 2 1,9 0,5
Terra de Soneira - - - 4 3,8 1,0
Xallas 1 2,4 0,8 1 0,9 0,2
LUGO 16 100,0 12,3 40 100,0 9,9
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A Fonsagrada - - - - - -
A Mariña Central 1 6,3 0,8 7 17,5 1,7
A Mariña Occidental 1 6,3 0,8 1 2,5 0,2
A Mariña Oriental 1 6,3 0,8 1 2,5 0,2
A Ulloa 1 6,3 0,8 3 7,5 0,7
Chantada 2 12.5 1,5 2 5,0 0,5
Lugo 3 18,8 2,3 12 30,0 3,0
Meira 1 6,3 0,8 1 2,5 0,2
Os Ancares - - - 1 2,5 0,2
Quiroga - - - 1 2,5 0,2
Sarria 1 6,3 0,8 3 7,5 0,7
Terra Cha 4 25,0 3,1 6 15,0 1,5
Terra de Lemos 1 6,3 0,8 2 5,0 0,5
OURENSE 13 100,0 10,0 53 100,0 13,2
A Limia 1 7,7 0,8 1 1,9 0,2
Allariz-Maceda 1 7,7 0,8 5 9,4 1,2
Baixa Limia - - - 1 1,9 0,2
O Carballiño 1 7,7 0,8 4 7,5 1,0
O Ribeiro 1 7,7 0,8 6 11,3 1,5
Ourense 4 30,8 3,1 20 37,7 5,0
Terra de Caldelas - - - 1 1,9 0,2
Terra de Celanova 2 15,4 1,5 3 5,7 0,7
Terra de Trives - - - 2 3,8 0,5
Valdeorras 1 7,7 0,8 3 5,7 0,7
Verín 1 7,7 0,8 3 5,7 0,7
Viana 1 7,7 0,8 4 7,5 1,0
PONTEVEDRA 62 100,0 47,0 204 100,0 50,6
A Paradanta 1 1,6 0,8 5 2,5 1,2
Caldas 6 9,7 4,5 11 5,4 2,7
Deza 9 14,5 6,8 9 4,4 2,2
O Baixo Miño 5 8,1 3,8 13 6,4 3,2
O Condado 5 8,1 3,8 8 3,9 2,0
O Morrazo 3 4,8 2.3 27 13,2 6,7
O Salnés 7 11,3 5,3 38 18,6 9,4
Pontevedra 5 8,1 3,8 21 10,3 5,2
Tabeirós-Terra de Montes 2 3,2 1,5 6 2,9 1,5
Vigo 19 30,6 14,4 66 32,4 16,4

Fonte: Elaboración propia 

Segundo estes datos, en todas as comarcas galegas, agás na da Fonsagrada en Lugo, existe 
algunha agrupación musical ou coral. A maioría delas concéntranse nas provincias costeiras e 
particularmente no sur de Galicia, nas comarcas de Vigo e os arredores. Tamén se observa 
que, aínda que en menor medida, as comarcas de Ferrol, A Coruña e Santiago concentran unha
boa parte destas agrupacións. Na provincia de Lugo esténdense sobre todo na comarca de 
Lugo e na Mariña, e en Ourense, que é a provincia onde se rexistra un menor número de 
bandas e corais de Galicia, concéntranse principalmente arredor da capital da provincia.

Destes datos pódense desprender algunhas conclusión xerais. En primeiro lugar, moitas bandas 
de música e agrupacións corais de Galicia están establecidas en poboacións e concellos 
pequenos de entre 1 000 e 3 000 habitantes. Outro dato salientable é que o 47% das bandas de 
música de Galicia se concentra na provincia de Pontevedra cun total de 62 e, máis 
concretamente, na comarca de Vigo (19), que representan o 14,4% do total das bandas de 
Galicia. Tan só no concello de Vigo existen 10 bandas. A segunda comarca con máis bandas 
de música é a do Deza, tamén na provincia de Pontevedra, con 9 bandas. No que respecta ás
agrupacións corais, a provincia de Pontevedra aglutina un 50,6% das corais de Galicia e a 
comarca de Vigo segue a ser a que concentra o maior número, concretamente 66. Na provincia 
da Coruña tamén hai un gran número de corais, especialmente nas comarcas de Coruña, Ferrol 
e Santiago.
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Número de concertos de música coral e de bandas por tipo de entrada en Galicia
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Música coral Total 265 284 221 118 111 108
Gratuítos (%) 95,1 96,5 95,9 98,3 97,3 96,3

M. de bandas e rondallas Total 463 444 497 481 412 399
Gratuítos (%) 95,5 97,1 97,4 96,0 96,4 95,0

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

Música coral

Este tipo de música foi a que sufriu un maior descenso no período de 2008-2013, 
concretamente dun 59,2% . Os concertos celebrados na comunidade galega en 2013 supuxeron 
un 6,1% do total do Estado. Galicia ocupa o oitavo lugar en número de concertos de música 
coral en 2013, sendo o País Vasco a comunidade autónoma na que máis concertos de corais 
houbo (298), e Canarias na que se rexistrou o menor número (11). O máis salientable é que 
case a totalidade deste tipo de concertos foron gratuítos en Galicia en toda a serie temporal.

Número de concertos, espectadores e recadación da música coral en Galicia. 2013
Concertos Total 108

De pago 4
Gratuítos 104

Espectadores Total 8 258
Concertos de pago 1 261
Concertos gratuítos 6 997

Recadación
(euros) 7 084

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

En 2013, os espectadores ascenderon a 8 258 e a recadación foi apenas de 7 084 euros.

Música de bandas e rondallas

No período 2008-2013 os concertos de música de bandas acadaron a súa cifra máis elevada en 
2010 con 497 concertos e a partir dese ano comezaron a diminuír ata chegar aos 399 en 2013, 
é dicir, reducíronse nun 19,7% desde 2010 e nun 3,2% con respecto a 2012. O número de 
concertos de bandas celebrados en Galicia no ano 2013 supuxeron un 12,5% do total dos que 
houbo no conxunto do Estado. O 95% dos concertos de bandas foron gratuítos fronte ao 87,9%
no conxunto do Estado. É importante salientar que en 2013 Galicia ocupou o terceiro lugar de 
toda España en número de concertos de bandas de música celebrados, despois da Comunidade 
Valenciana e Andalucía.

Número de espectadores

Na seguinte táboa pódese ver a evolución do número de espectadores de música coral e de 
bandas en Galicia.
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Número de espectadores de concertos de música coral e de bandas en Galicia

Música 
coral

Música de 
bandas

2001 36 408 51 542
2002 62 739 136 354
2003 24 741 110 101
2004 64 879 193 347
2005 117 895 210 154
2006 … …
2007 … …
2008 31 898 91 649
2009 41 812 90 950
2010 31 035 77 755
2011 15 877 75 756
2012 8 574 67 032
2013 8 258 64 747

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

Se ben os concertos de bandas de música rexistran un aumento de espectadores dun 20,4% no 
período 2001-2013, a asistencia a concertos de música coral diminúe nun 77,3%, dado que 
tamén descende o número de concertos deste tipo. 

Se se ten en conta a media de espectadores por concerto en 2013, en concertos de música coral 
sitúase en 76,5 espectadores fronte a 215,8 no conxunto de España, mentres que en concertos 
de bandas rexístrouse unha media de 162,3 espectadores por concerto fronte a 262,6 no 
conxunto de España.

Recadación

En 2013 Galicia foi a cuarta comunidade autónoma que máis recadou en concertos de bandas 
de música despois de Cataluña, Comunidade Valenciana e Andalucía e os seus ingresos 
representaron un 6,9% do total de España. A recadación aumentou en Galicia un 8,3% con 
respecto a 2012, mentres que no conxunto de España diminuíu un 5%. Porén, en música coral 
Galicia foi a terceira que menos recadou de toda España, tendo en conta que só un 1,6% dos 
concertos celebrados foron de pago. A Comunidade de Madrid foi a que acadou unha maior 
recadación, xa que representa un 29,7% da recadación total de España.

Se se desglosan estes indicadores por tipo de concertos, obtéñense os seguintes datos:

Indicadores de recadación por tipo de concerto. Ano 2013
Galicia España

MÚSICA CORAL
Concertos de pago 4 253
Espectadores a concertos de pago 1 261 111 010
Recadación (euros) 7 084 1 210 859
Espectadores/concerto 315,2 438,8
Recadación/concerto (euros) 1 771 4 786
Prezo medio da entrada (euros) 5,6 10,9
MÚSICA DE BANDAS
Concertos de pago 20 387
Espectadores a concertos de pago 3 967 180 475
Recadación (euros) 38 521 560 951
Espectadores/concerto 198,3 466,3
Recadación/concerto (euros) 1 926,1 1 449,5
Prezo medio da entrada (euros) 9,7 3,1
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos da SGAE
II. As cifras da música popular en vivo

Ao igual ca no caso da música clásica, para analizar a actividade da música popular en vivo 
imos tomar como base os datos achegados polo Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y 
Audiovisuales da SGAE.

Na seguinte táboa ofrécense as cifras da evolución dos grandes indicadores da música popular 
en vivo en Galicia.

Indicadores da música popular en vivo en Galicia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012                                                                                                                2013
Número de 
concertos1 4 103 4 552 4 050 4 857 5 671 5 422 5 206 4 506

Número de 
espectadores 1 777 886 1 244 938 1 612 771 1 593 706 2 203 150 1 231 976 1 182 888 1 013 871

Recadación 4 645 271 5 003 643 6 078 754 6 446 114 7 672 703 6 801 644 6 629 640 5 491 221
Gasto por 
habitante (€) 1,7 1,8 2,2 2,3 2,7 2,4 2,4 2,0

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

Número de concertos

De acordo co Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales 2014, no ano 2013 
celebráronse en Galicia un total de 4 506 concertos de música popular, incluíndo nesta 
categoría os seguintes xéneros musicais:

- Canción melódica.
- Cantautores.
- Pop rock en xeral.
- New age.
- Música dance-house.
- Hip-hop, rap.
- Canción española.
- Flamenco, tablaos flamencos.
- Música folk.
- Música étnica.
- Música latina.
- Jazz, blues, soul.
- Electrónica.
- Infantil.
- Outros.

Na evolución xeral que se reflicte na seguinte gráfica, obsérvase que o número de concertos de 
música popular en Galicia vai aumentando progresivamente con altibaixos ata o ano 2010, no 
que se celebraron o maior número de concertos, concretamente 5 671, coincidindo coa 
celebración do Ano Santo en Compostela, evento no que adoita aumentar a programación 
cultural en Galicia en todos os ámbitos. A partir de aí prodúcese unha redución ata 2013 dun 
20,5%, o que supón 1 165 concertos menos ca en 2010. Aínda así, se se analiza toda a serie 
temporal, o número de concertos de música popular en Galicia aumentou un 26,5% entre 2001 
e 2013. No conxunto de España esta evolución é algo diferente á de Galicia, xa que é 
gradualmente positiva ata 2008, ano no que se acada a cifra máis alta, concretamente 138 613, 

                                                      
1 Non se inclúen os datos de macrofestivais e grandes concertos.
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e a partir de aí comeza a diminuír progresivamente ata o ano 2013, o que supón catro anos 
consecutivos de descenso, acumulando así unha caída dun 25,5%.
Isto supón que a comunidade autónoma galega ocupa o sétimo posto en número de concertos 
celebrados no conxunto do territorio español só superada por Madrid, Andalucía, Cataluña, 
Baleares, Aragón e Comunidade Valenciana. Se se analiza a programación de concertos de 
música popular máis polo miúdo, pódese comprobar que en Galicia se reduciu o número de 
concertos nun 13% con respecto a 2012, dous puntos por debaixo do conxunto de España. A
Comunidade Valenciana foi a que sufriu un maior descenso, un 20,7% menos ca o ano 
anterior. En xeral, en todas as comunidades autónomas prodúcese un balance negativo no 
número de concertos de entre un 20,7% na Comunidade Valenciana e un 8,4% en Madrid. Por 
outra banda, cómpre subliñar que en Galicia celebráronse 1,9 concertos por 1 000 habitantes,
seis puntos por debaixo do total de España, que acadou 2,5 concertos por cada 1 000 
habitantes.

Evolución do número de concertos de música popular

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

No que respecta ao tipo predominante nos concertos de música popular en 2013, obsérvanse os 
seguintes datos para Galicia e o total de España:

Tipo de música predominante nos concertos de música popular en 2013

Tipo de música España Galicia
Total 103 208 4 506
Canción melódica 1,4% 0,9%
Cantautores 1,5% 3,4%
Pop rock en xeral 74,6% 78,3%
New age 0,3% 0,0%
Música dance-house 1,9% 0,1%
Hip-hop, rap 0,4% 1,7%
Canción española 2,6% 1,8%
Flamenco, tablaos flamencos 7,5% 1,0%
Música folk 1,6% 4,2%
Música étnica 0,1% 0,0%
Música latina 0,8% 1,8%
Jazz, blues, soul 2,1% 3,9%
Electrónica 1,8% 0,6%
Infantil 0,9% 1,0%
Outros 2,3% 1,2%
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Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

Destes datos despréndese que o estilo musical predominante nos concertos de música popular 
celebrados en 2013 é o pop rock, tanto en Galicia, onde domina absolutamente o panorama da 
música popular, como no conxunto de España. O segundo estilo máis interpretado en Galicia é 
o folk, seguido do jazz, blues e soul.

Espectadores

No ano 2013 asistiron a concertos de música popular en Galicia un total de 1 013 871
espectadores, o que supón un 4,8% do total España, que se eleva a 21 334 386. Isto supón un
descenso de espectadores dun 14,3% con respecto a 2012, logo de sufrir unha baixada do
46,3% con respecto a 2010, ano no que rexistrou o maior número de espectadores do período 
2001-2012, superándose os 2 millóns. Se se compara evolución do número de espectadores no 
conxunto de España, pódese observar que se produce un ascenso continuo de espectadores ata 
o ano 2008, para caer ata 2013, con 12 millóns menos de espectadores ca no ano 2008, 
acadando cifras semellantes ás rexistradas 12 anos atrás. En total, a variación interanual do 
número de espectadores sitúase nun -12,5%, dous puntos porcentuaias menos ca en Galicia.

En xeral, constátase que, como sucedía co número de concertos, tamén é significativo o 
aumento de espectadores en 2010, un 27,7% máis respecto a 2009 (609 444), pero o ano 2013
rexistrou o número máis baixo de espectadores de toda a década, cun descenso dun 28,1% 
respecto ao ano 2001.

Evolución do número de espectadores dos concertos de música popular en vivo

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

Por xéneros musicais, o preferido polo público galego en é o pop rock, con máis de 700 000 
asistentes (un 72,7% do total), cifra que supera a media global de España, que se sitúa nun 
70,4% do público total a concertos de música popular. Moi por debaixo lle segue a música folk 
que atrae ao 5,7% do público en Galicia, situándose deste xeito case 3 puntos por riba da 
media global de España (2,9%), pero case 25 puntos por debaixo de Asturias, que é a 
comunidade autónoma onde este xénero musical acada maior porcentaxe de público en 2013 
(un 30,1%) seguido da Rioxa (15,5%) e Navarra (6,7%).
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Recadación

No ano 2013 recadouse en Galicia un total de 5 491 221 euros en concertos de música popular, 
o que supón un 4,8% da recadación total en España, que se eleva a 114 777 938 euros. Como 
se pode observar na gráfica, en Galicia a evolución é semellante á que se produce no número 
de espectadores, con certas oscilacións na recadación entre os anos 2001 e 2005, e logo 
prodúcese un incremento continuado ata 2010, ano no que se acada a maior recadación da 
serie temporal superando os 7,6 millóns de euros. Os anos 2011, 2012 e 2013 rexistran 
reducións consecutivas na cifra de recadación, que no ano 2012 acadou un millón de euros 
menos ca en 2010. Por outra banda, no conxunto de España, a recadación ascende 
progresivamente ata o ano 2009 e a partir dese ano volve a sufrir catro anos consecutivos de 
redución na recadación ata 2013, que a sitúa e cifras inferiores as rexistradas no ano 2004.

Evolución da recadación dos concertos de música popular en vivo

Fonte: SGAE. Anuario de las Artes escénicas, musicales y audiovisuales

Por xéneros musicais, o pop rock  acapara o 84% da recadación dos concertos de música 
popular en Galicia, que ascendería a máis de 4,6 millóns de euros. No conxunto de España este 
xénero musical segue a ser o que acada a maior recadación, pero 5 puntos porcentuais por 
debaixo de Galicia (un 78,7%).

Ensinanzas da música

O número de centros que imparten ensinanzas regradas da música en Galicia ven oscilando 
nos últimos seis cursos entre os 48 e os 51. O curso 2012-2013 contou con 48 centros, dous
menos ca o curso anterior, dos cales un 72,9% son públicos e supoñen un 11,7% dos centros 
de todo o Estado.
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Centros de ensinanza de música, segundo titularidade. España-Galicia. Serie temporal 
2007-2013

España Galicia 

2007-2008 Total 400 51
Públicos (%) 68,0 72,5

2008-2009 Total 406 50
Públicos (%) 67,5 72,0

2009-2010 Total 401 48
Públicos (%) 67,8 70,8

2010-2011 Total 414 51
Públicos (%) 67,1 70,6

2011-2012 Total 417 50
Públicos (%) 67,4 72,0

2012-2013 Total 410 48
Públicos (%) 68,3 72,9

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no universitarias

Por comunidades autónomas Galicia, con 48 centros, ocupa a terceira posición detrás de  
Valencia e Andalucía que contan con 84 centros cada unha (entre as dúas absorben o 41% do 
total do Estado). Na gráfica que vai a continuación detállase o número de centros por 
comunidade autónoma.

Centros de ensinanza de música por comunidade autónoma. Ano 2012-2013

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no universitarias

No último curso 2012-2013 as ensinanzas de música contaron con 933 docentes, 18 máis ca no 
curso anterior, perfilándose unha tendencia inversa á do total de España onde se perderon 432 
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profesores e quedan con 12 450. Os homes seguen a ser maioría no cadro de persoal docente.
No período que vai dende o curso 2007-2008 ata o último dato do que se dispón, Galicia perde 
profesores mentres aumenta no conxunto do estado.

Profesorado de ensinanzas da música, segundo sexo. España-Galicia. Serie temporal 2007-2013
España Galicia 

2007-2008 Total 11 875 1 028
Mulleres (%) 40,0 37,7

2008-2009 Total 12 200 980
Mulleres (%) 40,5 39,6

2009-2010 Total 12 097 1 019
Mulleres (%) 40,7 39,8

2010-2011 Total 12 448 1 045
Mulleres (%) 40,7 39,3

2011-2012 Total 12 882 975
Mulleres (%) 40,8 39,5

2012-2013 Total 12 450 993
Mulleres (%) 40,5 39,5

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no universitarias.

A tendencia é xustamente a inversa cando se trata do alumnado matriculado. Mentres no 
conxunto estatal aumentaban en 1 455 o número de matrículas en ensinanzas da música (95 
877 matrículas), a comunidade galega perdía 18, contando cun total de 8 158 alumnos. 

No caso do alumnado é superior o número de mulleres tanto en Galicia como no resto do 
Estado tal e como mostra a seguinte táboa.

Alumnado matriculado en ensinanzas da música. Comparativa España-Galicia segundo sexo. 
Serie temporal 2007-2013

España Galicia 

2007-2008
Total 88 314 8 985
Mulleres (%) 54,6 55,4

2008-2009
Total 88 734 8 117
Mulleres (%) 54,2 55,6

2009-2010
Total 89 180 7 925
Mulleres (%) 53,7 55,5

2010-2011
Total 92 685 8 179
Mulleres (%) 53,5 55,0

2011-2012
Total 94 422 8 185
Mulleres (%) 53,4 55,9

2012-2013
Total 95 877 8 158
Mulleres (%) 53,4 55,3

Fonte:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no universitarias.

Por tipo de ensinanza tamén se constata un aumento do alumnado matriculado en ensinanzas 
profesionais ou de grao medio, e tamén en estudos superiores ou de grao superior. Pola contra,  
as ensinanzas elementais perden matrículas pero, con todo, seguen a constituír o 50,2% do 
total do alumnado. No conxunto de España aumentan as matrículas en todos os niveis de 
estudos, tal e como se observa na seguinte táboa.
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Alumnado matriculado en ensinanzas da música por tipo de ensinanza. España-Galicia. Serie 
temporal 2007-2013

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Grao España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia
Elemental 44 022 4 411 43 268 4 219 44 783 4 302 45 583 4 243 45 608 4 092
Profesional 37 337 3 233 38 393 3 221 40 346 3 318 40 904 3 405 42 042 3 445
Superior 7 375 473 7 519 485 7 556 429 7 935 537 8 227 621

Fonte:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no universitarias.

O progresivo aumento das matriculas en estudos superiores de música ven sendo unha 
constante nos últimos seis anos en todo o territorio estatal. Galicia con 621 matrículas ocupa a 
quinta posición e supón un 7,5% do total do alumnado (8 227 alumnos). Encabeza o índice de 
comunidades autónomas Andalucía, Cataluña e Comunidade Valenciana que superan as mil 
matrículas; en cuarta posición está a comunidade de Madrid con 736 matrículas, como se pode 
observar na seguinte gráfica.

Alumnado matriculado en estudos superiores/grao superior de música. Comparativa comunitaria, 
curso 2012-2013

Fonte:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no universitarias

Emprego

Atendendo ao mercado laboral do ámbito da música, no ano 2014 realizáronse 22 189 
contratos no grupo primario de ‘Compositores, músicos e cantantes’ cun total de 2 250 
profesionais contratados. Trátase do grupo de ocupacións culturais con máis contratados en 
Galicia en 2014. Na evolución trimestral destaca a marcada suba da contratación na época 
estival, concretamente nos meses de xullo, agosto e setembro. En xeral, este tipo de contratos 
están suxeitos a unha irregularidade constante por mor desta estacionalidade, cunha leve 
tendencia á baixa nos últimos tres anos. 

O perfil dos contratados para este grupo primario de ‘Compositores, músicos e cantantes’ é
prioritariamente masculino, tan só se contabilizan un 25,5% de mulleres. A meirande parte 
roldan idades comprendidas entre os 36 e 45 anos (un 12,2% serían mozos e un 30,6% maiores 
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de 45 anos). Caldas é a comarca galega na que se levan a cabo o maior número de 
contratacións deste tipo.

Encadrado no sector de actividades artísticas, recreativas e de entretemento, o paro rexistrado 
neste tipo de ocupacións se distribúe como segue:

Paro rexistrado no grupo primario ‘compositores, músico e cantantes’ segundo profesión
a data 31 de decembro de 2014

Ocupación Demandas
Asesores musicais, radiodifusión 29
Cantantes de salas de festas ou similares 186
Compositores 17
Directores de coros e orfeóns 6
Directores de orquestras e bandas de música 5
Directores musicais 6
Músicos instrumentistas, en xeral 526

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións

Por poñer uns exemplos das ocupacións con maior paro rexistrado, os cantantes de salas de 
festas ou similares en busca de emprego son maioritariamente mulleres (60,2%) de entre 26 a 
35 anos, pertencentes á comarca de Vigo, con nivel académico equivalente a unha titulación 
básica obrigatoria. Tan só un 22,6% dos contratos son de longa duración. A tendencia é de 
decrecemento relevante. A outra profesión cun paro rexistrado importante, a dos músicos 
instrumentistas, ten un perfil masculino, cunha idade de 36 a 45 anos, tamén  residentes na 
comarca de Vigo e igualmente con nivel académico equivalente a unha titulación básica 
obrigatoria; un 23,4% dos contratos son de longa duracións. A tendencia é de decrecemento 
irregular.

Pola súa parte, o grupo de ocupacións baixo o epígrafe “Técnicos de gravación audiovisual” 
rexistrou 4 531 contratos anuais e 832 contratados.  Encadrados no sector de ‘Información e 
comunicacións’, o perfil destes técnicos é masculino fundamentalmente (só un 12,8% de 
mulleres), cunha idade comprendida entre os 26 e os 35 anos (maiores de 45 anos un 13,5% e 
menores de 26 un 7%). A comarca de Santiago é na que se experimenta un maior número de 
contratos deste tipo.

Encadrado no sector de actividades artísticas, recreativas e de entretemento, o paro rexistrado 
neste tipo de ocupacións se distribúe como segue:

Paro rexistrado no grupo primario ‘técnicos en gravación audiovisual’ segundo 
profesión a data 31 de decembro de 2014

Ocupación Demanda
Montadores musicais de efectos sonoros de radio, cine e/ou televisión 57
Técnicos de efectos especiais en gravación e son 30
Técnicos en audiovisuais (imaxe e son) 490
Técnicos en equipos de gravación en son 179

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións

Neste grupo, a profesión con maior paro é a dos técnicos de gravación de son con 229 
demandas de emprego cun perfil masculino, cunha titulación en formación profesional, de 26 a 
35 anos e residentes na comarca de Vigo.
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Respecto ao número de afiliacións á Seguridade Social nas artes musicais, e tomando como 
referencia o epígrafe ‘90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos’ da CNAE 2009 
publicada polo IGE, obsérvase como o número de afiliacións baixa irregularmente dende 
setembro de 2011 (1 953) para crecer en 2014 ata chegar ás 2 066. Con todo, xaneiro de 2015 
cerraba cun número similar a decembro de 2011 (1 836).

Como se mostra na seguinte gráfica, estas actividades está altamente influenciada pola 
estacionalidade, situándose os picos de afiliación en torno aos meses de xullo, agosto ou 
setembro e as cifras máis baixas sobre o mes de xaneiro ou febreiro.

Afiliados á Seguridade Social na rama de actividades de creación, artísticas e espectáculos

Fonte: Instituto Galego de Estatística. Afiliacións á Seguridade Social

Empresas

Tomando coma fonte o DIRCE (Directorio Central de Empresas) do INE, comezamos este 
apartado pola descrición dos tres códigos que abranguen os tres tipos de actividades 
relacionadas co ámbito das artes musicais: fabricación de instrumentos musicais, actividades 
de gravación de son e edición musical e, finalmente, actividades de creación, artísticas e 
espectáculos. Na táboa seguintes amósanse o número total de empresas por cada un destes 
grupos de actividades e segundo o número de asalariados que as compoñen.

Número total de empresas en Galicia cuxa actividade principal está relacionada coa música,
segundo estrato de asalariados ( Grupos CNAE 2009 )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
322 Fabricación de instrumentos 
Total 22 23 19 21 24 19 23
Sen asalariados 16 16 12 13 18 13 17
De 1 a 2 asalariados 5 6 5 6 3 3 4
De 3 a 5 asalariados 1 0 1 1 1 1 0
De 6 a 9 asalariados 0 1 1 1 2 1 1
De 10 a 19 asalariados 0 0 0 0 0 1 1

592 Actividades de gravación de son e edición musical
Total 4 4 2 6 5 6 5
Sen asalariados 3 2 0 0 0 0 0
De 1 a 2 asalariados 1 1 1 2 1 2 3
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De 3 a 5 asalariados 0 1 1 4 4 4 2

900 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
Total 1 149 1 257 1 289 1 331 1 332 1 388 1 420
Sen asalariados 833 922 946 1 018 999 1 002 1 009
De 1 a 2 asalariados 191 192 194 172 206 249 274
De 3 a 5 asalariados 55 75 84 71 67 66 80
De 6 a 9 asalariados 28 26 35 39 32 35 28
De 10 a 19 asalariados 26 27 25 20 20 27 19
De 20 a 49 asalariados 11 9 3 7 6 6 8
De 50 a 99 asalariados 2 2 1 1 1 1 0
De 100 a 199 asalariados 3 4 1 3 1 2 2

Fonte: INE: Directorio Central de Empresas

Como se pode observar, o número maior de empresas atópanse dentro do epígrafe 
“Actividades de creación, artísticas e espectáculos”. O Directorio Central de Empresas non 
permite maior desagregación, pero pódese estimar, a partir da análise das empresas que 
presentan contas no rexistro mercantil, que as empresas dedicadas á música son o 65% dese 
epígrafe. Isto suporía que as sociedades con actividades relacionadas directamente coa música 
en Galicia serían aproximadamente unhas 950. 

O número total de empresas culturais destes sectores en Galicia aumenta en 2014 coa creación 
de 35 firmas novas. A excepción ven marcada polo peche dunha empresa relacionada coas 
actividades de gravación de son e edición musical. As que experimentan un crecemento maior 
(32 empresas) son as relacionadas con actividades de creación, artísticas e espectáculos e 
pasan de 19 a 23 as de fabricación de instrumentos musicais. Como se aprecia na táboa 
anterior a meirande parte das empresas de nova creación son pequenas e teñen contratados 
entre 1 e 5 asalariados.

O aumento do número de empresas na comunidade galega non se corresponde con aumento 
das operacións exportadoras. O exercicio de 2014 pechou cun ingreso por exportacións de 
produtos culturais de 22 900 euros menos respecto a 2013 (18 100 fronte a 41 000 euros), un 
importe moi afastado dos 276 100 euros de 2012.

Exportacións das empresas galegas de creación, artísticas e espectáculos (miles de euros)

Fonte: IGE, Comercio exterior e intracomunitario
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Para obter datos económicos destas actividades procedemos a facer a analizar unha mostra de 
empresas cunha actividade principal relacionada coa música. Concretamente, as empresas 
incluídas teñen as seguintes actividades:

• Fabricación de instrumentos musicais
• Comercio a retallo de gravacións de música e vídeo en establecementos especializados

(tendas de discos e afíns)
• Actividades de gravación de son e edición musical (estudos de gravación e similares)
• Artes escénicas (excluídas as empresas de teatro e circo, recóllense datos de orquestras, 

grupos musicais, promotores, etc)
• Actividades auxiliares ás artes escénicas (principalmente empresas de montaxes e 

produción musical)

Os resultados principais son os seguintes:

Perfíl financeiro das empresas musicais de Galicia. Totais en miles de euros.
2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos de explotación 20.814 23.805 21.016 18.567 12.580
Result. ordinarios antes impostos 39 -68 -1.702 -818 -828
Resultado do Exercicio -49 -134 -1.660 -654 -882
Rendibilidade económica (%) 0,21 -0,29 -6,75 -3,33 -4,13
Rendibilidade financiera (%) 0,68 -1,02 -26,40 -11,26 -13,06
Liquidez xeral 1,14 1,21 1,10 1,19 1,21
Endebedamento (%) 68,39 71,97 74,66 70,88 69,64

Fonte: Sistema de Análise de Balances Ibéricos

Como se pode apreciar, as empresas experimentan unha forte baixada dos ingresos nos 5 anos 
estudados. As consecuencias son que pasa de ser un agregado de empresas cun pequeno 
beneficio a perder máis de 0,8 millóns de euros no conxunto. A falta de endebedamento, é 
dicir, as empresas non aumentan a súa porcentaxe de endebedamento durante o período, 
implica unha rendibilidade financeira moito peor, que chega ao -13% no último ano.

Podemos tamén obter algúns datos por empregado, a saber:

Ratios por empregado das principais magnitudes económicas
das empresas musicais de Galicia

2009 2010 2011 2012 2013
Número medio de empregados 3,6 3,4 4,5 3,8 3,8
Beneficio por empregado 1 0 -5 -3 -4
Ingresos de explotación por empregado 79 80 60 62 47
Porcentaxe do custo de personal sobre os ingresos de 
explotación 28,38 27,54 32,19 30,20 33,12
Gasto de personal por empregado 23 22 19 20 16
Total activo por empregado 63 74 71 76 74

Fonte: Sistema de Análise de Balances Ibéricos

Estas ratios pódense interpretar como que as empresas da música en conxunto non so non 
perderon empregados senón que este aumentaron lixeiramente. Como os ingresos 
descenderon, a porcentaxe destes que as empresas dedican ao gasto de persoal aumentou 
lixeiramente ao tempo que descenderon os salarios, sobre todo no último ano.
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Conclusións

No ano 2013 celebráronse en Galicia un total de 1 172 concertos de música clásica. Galicia 
ocupa o sexto posto en número de concertos deste tipo celebrados no conxunto de España. 
Asistiron a un total 238 479 espectadores, unha media de 203 por concerto. A recadación foi 
de máis de 682 000 euros. Nos concertos de pago, a media de asistencia é superior ao total, 
con 360 espectadores por concerto. O prezo medio da entrada en foi de 8,7 euros, case a 
metade do que custa no conxunto de España. As tres cuartas partes da recadación en Galicia 
procede de concertos de música sinfónica. Galicia atópase entre as 6 comunicades autónomas 
cuxa porcentaxe de concertos de música sinfónica gratuítos é máis elevada. A Real 
Filharmonia de Galicia e a Orquestra Sinfónica de Galicia aumentaron considerablemente a 
súa actividade concertística en 2014. A Música de cámara e solistas supuxo o 48% do total dos 
concertos de música clásica celebrados en Galicia en 2013.

O número de bandas de música en Galicia ascende a 132 e de agrupacións corais a 403. A 
maioría delas concéntranse nas provincias costeiras e particularmente no sur de Galicia, nas 
comarcas de Vigo e os arredores. Os concertos de bandas de música rexistran un aumento de 
espectadores dun 20,4% no período 2001-2013.

No tocante á música popular a comunidade autónoma galega ocupa o sétimo posto en número 
de concertos celebrados no conxunto do territorio español. O estilo musical predominante nos 
2013 é o pop rock. O segundo estilo máis interpretado en Galicia é o folk, seguido do jazz, 
blues e soul. Asistiron a concertos de música popular en Galicia 1 013 871 espectadores e
recadouse un total de 5 491 221 euros.

Pola súa banda, o número de centros que imparten ensinanzas regradas da música en Galicia 
no curso 2012-2013 foi de 48, dous menos ca o curso anterior, dos cales un 72,9% son 
públicos e supoñen un 11,7% dos centros de todo o Estado. De feito, Galicia ocupa a terceira 
posición en número de centros por detrás de Valencia e Andalucía. O sistema de ensinanzas da 
música conta con 933 docentes e 8 158 alumnos. No caso do alumnado é superior o número de 
mulleres. Constátase un aumento das matrículas en ensinanzas profesionais ou de grao medio, 
e tamén en estudos superiores ou de grao superior. Pola contra,  as ensinanzas elementais 
perden alumnos.

Atendendo ao mercado laboral, no ano 2014 realizáronse 22 189 contratos a compositores, 
músicos e cantantes cun total de 2 250 profesionais contratados. Trátase do grupo de 
ocupacións culturais con máis contratados en Galicia en 2014, pero que sofre unha gran 
estacionalidade. Pola súa parte, o grupo de ocupacións baixo o epígrafe “Técnicos de 
gravación audiovisual” rexistrou  4 531 contratos anuais e 832 contratados. Dentro das 
actividades de creación, artísticas e espectáculos, onde a música ten un papel moi importante, 
obsérvase como o número de afiliacións á seguridade social crece en 2014 ata chegar ás 1 880.

Pódese estimar que as sociedades con actividades relacionadas directamente coa música en 
Galicia son aproximadamente unhas 950. Estas experimentan unha baixada dos ingresos nos 
últimos anos.




