
 

Tecnoloxías da Información nos fogares 

 

TIC (Tecnoloxías da Información e das Comunicacións) 

Conxunto de ferramentas, habitualmente de natureza electrónica, utilizadas para a recollida, 

almacenamento, tratamento, difusión e transmisión da información. 

 

Ordenador persoal 

Máquina electrónica de computación de tamaño sobremesa e de prestacións cada vez máis elevadas que é 

capaz de procesar información seguindo instrucións almacenadas en programas.  

 

Teléfono móbil 

Teléfono portátil sen fíos conectado a unha rede celular e que lle permite ao usuario o seu emprego en 

calquera lugar cuberto pola rede, normalmente dispersa por todo o territorio no que opera a compañía, que 

pode ser todo o país. Unha rede celular e os teléfonos a ela conectados poden ser dixitais ou analóxicas. Se 

a rede é dixital o teléfono pode enviar e recibir información a través de Internet. 

 

Internet 

Rede dixital de conmutación de paquetes baseada nos protocolos TCP/IP. Interconecta entre si redes de 

menor tamaño (de aí o seu nome: net=rede) permitindo a transmisión de datos entre calquera parella de 

ordenadores conectados a estas redes subsidiarias. 

 

RDSI (Rede Dixital de Servizos Integrados) 

Tecnoloxía de transmisión que combina servizos de voz e dixitais a través da rede nun só medio facendo 

posible ofrecer aos clientes servizos dixitais de datos así como conexións de voz a través dun só “cable” 

cunha velocidade máxima de transmisión de 128 Kbps. Os estándares da RSDI especifícaos a ITU-TSS. 

 

ADSL (Liña de Subscrición Asimétrica Dixital) 

Tecnoloxía de transmisión de tipo xDSL que permite conectar un módem aos fíos telefónicos de cobre 

convencionais a unha alta velocidade de transmisión. É a máis utilizada actualmente e denomínase 

asimétrica porque permite máis velocidade na recepción de datos por parte do usuario que na emisión de 

datos por este. 

 

Rede de cable 

Rede de comunicacións de fío óptico que integra os servizos de televisión, transmisión de datos e telefonía. 

 

 

Indicadores I+D+i 

 

Patente 

Título que recoñece o dereito de explotar en exclusiva a invención patentada, e que lles impide a outros a 

súa fabricación, venda ou utilización sen consentimento do titular. Como contrapartida, a patente ponse a 

disposición do público para xeral coñecemento. É a forma que adquire a protección xurídica da actividade 

innovadora. 

 

Modelo de utilidade 

Son protexibles como modelos de utilidade as invencións que, ao ser novas e implicar unha actividade 

inventiva, consisten en dar a un obxecto unha configuración, estrutura ou constitución da que resulte 

algunha vantaxe practicamente apreciable para o seu uso ou fabricación. 

 

Investigación e desenvolvemento 

 

Gastos internos en I+D 

Comprende os gastos correntes e de capital en actividades de I+D realizadas dentro da empresa, calquera 

que sexa a orixe dos fondos. Os gastos levados a cabo fóra da empresa, pero en apoio das tarefas internas 

de I+D, tamén se incluirán. 



 

Persoal a xornada completa en I+D 

Persoas que empregan, polo menos, o 90 por cento da súa xornada laboral en actividades de I+D. 

 

Persoal a xornada parcial en I+D 

Aquelas persoas que dedican, aproximadamente, entre o 10 e o 90 por cento da súa xornada laboral a 

actividades de I+D e o resto a actividades doutro tipo. Inclúense tamén como tales as persoas que 

realizasen actividades de I+D durante un período de tempo inferior ao ano natural. A equivalencia a xornada 

completa deste persoal calcúlase sumando as fraccións de tempo que dedicaron a actividades de I+D. 

 

Persoal empregado en actividades de I+D en equivalencia a xornada completa 

Suma do persoal que traballa en réxime de dedicación plena (xornada completa) máis a equivalencia á dita 

dedicación do persoal que traballa en réxime de xornada parcial.  

 

Alta tecnoloxía 

Considérase tecnoloxía o stock de coñecementos necesarios para producir novos produtos e procesos. A 

alta tecnoloxía caracterízase por unha rápida renovación de coñecementos, moi superior a outras 

tecnoloxías, e polo seu grado de complexidade esixe un continuo esforzo en investigación e unha sólida 

base tecnolóxica.  

A efectos estatísticos, a definición de alta tecnoloxía realizase mediante unha enumeración exhaustiva das 

ramas de actividade e dos produtos que son considerados, nun momento determinado, de alto contido 

tecnolóxico.  

 

Lista de produtos de alta tecnoloxía 

 

Grupo Descrición 

1 Aeroespacial 

2 Máquinas de oficina e ordenadores 

3 Electrónica – comunicacións 

4 Industria farmacéutica 

5 Instrumentos científicos 

6 Maquinaria eléctrica 

7 Química 

8 Maquinaria e equipo mecánico 

9 Armamento 

 

Exportacións 

Comprenden todas aquelas operacións a través das cales un produto con orixe en Galicia é vendido a 

países que non forman parte da UE. 

 

Expedicións 

Comprenden todas aquelas operacións a través das cales un produto con orixe en Galicia é vendido aos 

países da UE, excluíndo España. 

 

Importacións 

Comprenden todas aquelas operacións nas que unha mercadoría elaborada ou orixinal de países que non 

forman parte da UE é comprada para ser consumida ou transformada en Galicia. 

 

Introducións 

Comprenden todas aquelas operacións nas que unha mercadoría elaborada ou orixinal dun país membro da 

UE (excluíndo España) é comprada para ser consumida ou transformada en Galicia. 


