
Cifras preocupantes no Día do Libro 
 
A caída da edición do libro en Galicia presenta unha variación de ata 19,7 puntos 
porcentuais segundo a fonte estatística que se consulte 
 
Observatorio da Cultura. Consello da Cultura Galega.  
Santiago de Compostela, 22 de abril de 2013.-  
 
Entre 2012 e 2011 o INE sitúa esta baixada nun 7,2%,  mentres que a Federación de Gremios de 
Editores de España amosa un derrube do 26,9%. Por outra banda, o Ministerio de Educación, 
Cultura e Deporte que aínda non publicou datos de 2012, situaba en 2011 a perda editorial en 
1.370 publicacións, un 28,8% menos que en 2010.  
Esta diverxencia de criterio esténdese a todas as análises posibles. Segundo o MECD o ano 
editorial máis frutífero foi o 2010 con 4.754  libros inscritos; para o INE o 2008 con 3.747 títulos 
publicados e finalmente para a FGEE o ano 2009 con 2.996 libros editados. Os datos foron 
procesados polo Observatorio da Cultura Galega, do Consello da Cultura Galega. 
 

Gráfica 1. Evolución da edición en Galicia segundo as fontes estatísticas 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística. Producción Editorial de Libros, 
Federación de Gremios de Editores de España. Comercio Interior del libro en España. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes, Estadística de la Edición Española de Libros con ISBN 
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.-Inclúe, diferenciados libros 
e folletos (distínguense polo 
número de páxinas). 
 .-Emprega o concepto título, 
que pode incluír varios 
volumes  
.-Atende a ISBN solicitado, 
mesmo aínda que non estea 

 
.-Non distingue libros de 
folletos (non atende ao 
número de páxinas). 
.-Parte dos ISBN concedidos. 
.- Unha mesma obra pode ter 
varios ISBN (para distintos 
volumes e diferentes 
edicións). 

 
.-Recolle datos do ISBN 
unicamente de empresas 
privadas. 
.-Controla desde o pasado 
ano a concesión do ISBN 
.- Traballa tamén con 
enquisas ás editoras 
federadas en gremios.  
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concedido ou que a obra se 
publique noutro ano. 
.- Recolle o Depósito Legal 
(tamén solicitado). 
.-Recolle obras foráneas 
impresas en España, se 
distribúen no Estado. 

.-Acolle soportes diferentes 
do libro impreso. 

.- Non contempla edición por 
Comunidades Autónomas. 
 

 

 

Os lectores galegos compran menos libros e len máis. 

Os datos relacionados cos hábitos  de lectura e compra de libros reflicten dúas tendencias opostas 
pero que poden estar relacionadas. Obsérvase que o gasto total en libros non de texto 2006-2011 
diminuíu nun 28,4%, mentres que o hábito de lectura de libros pode cualificarse como de unha 
evolución de crecemento sostido  con tendencia á estabilidade. 
 

Gráfica 2. Evolución dos lectores e a compra de libros en Galicia 

 

Fonte: Ministerio de Cultura. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. Instituto Nacional de 
Estadística. Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006 
 
Os principais datos económicos do sector amosan unha gran debilidade. Como se pode observar na gráfica 
3, dende 2008 prodúcese unha caída moi forte do emprego e unha destrución importante de empresas. 
Lamentablemente, o sector exterior, é dicir, a exportación de libros, lonxe de despegar, semella afundirse. 
Para entender isto en perspectiva comparada, basta con dicir que se destruíu máis do dobre de emprego  
neste sector con respecto do total da economía galega e que mentres que as exportacións totais creceron 
case un 5%, o libro caeu case un 30%. A taxa de destrución de empresas é semellante no ámbito do libro e 
no conxunto da economía de Galicia. 
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Evolución das exportacións de produtos editoriais, empresas de edición  
e afiliacións á Seguridade Social en Galicia 

 
Fonte: Elaboración Propia a partir de Instituto Galego de Estatística. Comercio Exterior e Intracomunitario, 
Afiliación a Seguridade Social e Instituto Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas 
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