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1. PRESENTACIÓN

No presente estudo sobre a publicidade en Galicia durante o bienio 2012-2014, abórdanse aquelas cuestións máis 
paradigmáticas ou que se consideran relevantes para a aproximación a este fenómeno, que debe examinarse sempre 
dentro do contexto nacional e internacional para comprender a súa dimensión en perspectiva. 

Hai tres trazos que poderían definir de xeito simplificado o mercado publicitario galego actual: unha xa tra-
dicional atomización da produción publicitaria, con decenas de pequenas axencias espalladas pola maioría dos 
concellos de Galicia; o debate sobre o uso irregular da lingua como medio de transmisión creativa, tanto por parte 
dos anunciantes como dos propios medios de comunicación galegos, impresos ou audiovisuais; e as políticas de 
investimento publicitario das institucións públicas galegas nas súas campañas de promoción dos servizos públi-
cos. Neste último aspecto, a falta dunha lei de publicidade institucional que regule dalgún xeito as insercións 
publicitarias da Administración pública, fundamentais para a supervivencia de moitos medios, está a provocar 
unha polémica aberta entre o Goberno galego e as empresas informativas que integran a Asociación de Medios 
en Galego (AMEGA).

2. OBXECTO DE ESTUDO E METODOLOXÍA

Como xa se estudou en artigos anteriores sobre este mesmo eido da comunicación, delimitar o obxecto de estudo 
non é unha tarefa sinxela. A publicidade en Galicia abrangue múltiples aspectos relacionados coa produción crea-
tiva, ben dende unha dimensión estatística ou técnica, ou ben sobre o uso dos diversos soportes comunicativos 
(prensa, radio, televisión, Internet) ou os diferentes modelos persuasivos (comercial, político, cultural, corporativo). 

Por outra banda, hai que ter en conta que non é o mesmo analizar a publicidade en Galicia que a publicidade 
en galego, pois son dous contextos que non sempre coinciden; ou que, incluso, se tivermos en conta o discurso 
publicitario en castelán que se difunde no noso país, poden ser mundos contrapostos ou que coexisten en paralelo.

Este artigo estrutura os seus contidos en tres partes esenciais: unha achega sobre o mercado publicitario dentro 
do contexto galego e español, con datos e cifras relevantes sobre as axencias de publicidade en Galicia; unha breve 
análise sobre os últimos aspectos relacionados co uso da lingua no discurso publicitario; e as tendencias actuais 
sobre a actividade publicitaria a nivel creativo e comercial. Nesta aproximación, utilízanse nomeadamente técnicas 
de tipo cualitativo, con cadros e elementos de tipo estatístico, provenientes de Infoadex ou Ardán, así como de 
información dispoñible en webs especializadas do sector. 

3. RADIOGRAFÍA XERAL DO MERCADO PUBLICITARIO ESPAÑOL E GALEGO

Para achegarnos ao obxecto de estudo, é preciso que fagamos unha revisión dos datos que afectan o fenómeno publi-
citario no contexto español. Segundo as cifras do Instituto Nacional de Estatística de 2014, utilizadas para elaborar 
o último artigo de Infoadex, no exercicio de 2013 a cifra de investimento real estimado que rexistrou o mercado 
publicitario español situouse nun volume de 10 461,3 millóns de euros (a partir de agora M€), o que representou 
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un decrecemento de -3,7 % sobre os 10 858,8 M€ que se acadaron no ano anterior, como se pode apreciar no 
cadro 1. A taxa de diminución en 2013 foi, xa que logo, do -8 % con respecto ao ano 2012. Unha contracción do 
mercado que vén sendo constante dende o inicio da crise, coa excepción do ano 2010, no que se produciu unha 
mínima subida, que representou un espellismo á vista do imparable descenso nas cifras dende 2007, cando se 
acadaron uns 16 108 M€, o 1,57 % do PIB de España. A non ser Internet, que experimentou un crecemento do 
1,8 % (896,3 M€) grazas principalmente aos enlaces patrocinados, especialmente en Internet móbil, cun aumento 
do 51,3 %, en 2013 todos os medios convencionais tiveron caídas na súa cifra de negocio. 

Cadro 1. Investimento publicitario sobre o PIB en España (2008-2013)

Concepto 2013 2012 2011 2010 2009 2008

PIB a prezos correntes 1 016 654 1 029 002 1 046 327 1 045 620 1 046 894 1 087 788

Investimento medios  4261,0 4630,0 5497,1 5858,8 5630,9 7102,8

convencionais 

Investimento medios 6200,3 6228,8 6555,9 7034,3 7078,1 7812,9

non convencionais

TOTAL 10 461,3 10 858,8 12 052,0 12 893,1 12 709,0 14 915,7

% PIB 1,03 1,06 1,15 1,23 1,21 1,37

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (Infoadex 2014).

Malia rexistrar un descenso do 6,2 %, a televisión continúa a ser o primeiro medio por volume de negocio 
dentro do escenario dos medios convencionais, cun 40 % da cifra de negocio total. Por segmentos, as televisións 
nacionais en aberto perderon un 6,4 % de investimento publicitario (pasaron de 1643,9 a 1538,1 M€); as can-
les de pago subiron un 1,2 % (de 43,1 a 43,6 M€); as televisións autonómicas caeron un 11,6 % (de 126,8 a 
120,4 M€); as televisións locais un 16,7 % (de 1,5 a 1,3 M€). Internet, que acadou o 21 % da cifra de negocio 
dos medios convencionais, consolida a segunda posición, por riba dos xornais diarios. O nivel de investimento 
publicitario nos diarios atinxiu o 15,6 % (662,9 M€), o que representa unha forte baixada do 13,5 % con respecto 
ao ano anterior (766,3 M€). En canto á radio, que ocupa o cuarto lugar en 2013, posúe unha cifra de negocio do 
9,5 % (453,5 M€), o que significa unha caída do 11 % con respecto aos 453,6 M€ de 2012. E na publicidade 
exterior, o volume de negocio acadou o 6,6 % (282,0 M€) do total dos medios estudados, cunha perda do 13,6 % 
en relación co último exercicio (326,3 M€). Nos últimos postos de investimento publicitario están as revistas, que 
acadan un 6,0 %, pasan de 313,9 a 253,9 M€ (-19,1 %); os dominicais, que descenderon de 52,0 a 38,7 M€ 
(-25,6 %); e o cinema, que tan só representou o 0,5 % do mercado global publicitario, ao baixar de 22,5 a 22,2 
M€ (-10,1 %) (datos de Infoadex 2014).

Como o resto das comunidades, Galicia está a experimentar a contracción xeral do mercado publicitario en Es-
paña dende o inicio da crise. De acordo coas cifras anteriores, o decrecemento do investimento publicitario parece 
que aínda non tocou fondo. Segundo se desprende dos resultados do último artigo que elaboramos para o Consello 
da Cultura Galega (Pena Rodríguez 2013) e do estudo extenso que publicamos co título de «O poder simbólico da 
publicidade en Galicia», dentro do volume colectivo O Capital da Cultura (Freixanes / Meixide 2010: 603-653), a 
produción publicitaria galega viuse sensiblemente afectada polas mudanzas da crise. 

A desaparición traumática ou a drástica redución dos principais investidores publicitarios galegos, como Caixa 
Galicia, Caixanova, Pescanova, Fadesa, Caramelo ou a redución nos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, 
representou un cambio substancial dentro do panorama dos anunciantes. Este refluxo publicitario, directamente 
vencellado ás mudanzas do mercado financeiro nacional e internacional, afectou seriamente a estabilidade e, 
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incluso, a viabilidade económica de moitas empresas de comunicación galegas. Porén, esta situación coincidiu cun 
crecemento e consolidación do sector da produción publicitaria en Galicia, menos desenvolvido con respecto ao 
resto das comunidades españolas. Situación que se debe tanto ás reducidas cifras globais de investimento publi-
citario por anunciante como á falta de artellamento de estruturas empresariais sólidas que confíen na eficacia da 
comunicación comercial. No inicio da crise, a media nacional de investimento por anunciante situábase nos 150 
625 €, mentres que en Galicia os anunciantes non gastaban de media máis de 20 026 €, a terceira máis baixa 
do Estado (Infoadex 2007), cifras que previsiblemente minguaron aínda máis na actualidade. Malia estes datos 
negativos, houbo anunciantes galegos, como os casos representativos de Gadis, Estrella Galicia ou a conserveira 
Calvo, que deron un salto cualitativo na promoción dos seus produtos con amplas campañas publicitarias, tanto 
a nivel nacional como internacional. E houbo tamén axencias publicitarias galegas que, dentro deste contexto de 
redución de beneficios, conseguiron acadar un prestixio cada vez maior e aumentar a súa reputación profesional. 

Talvez, o caso máis paradigmático do éxito empresarial entre as axencias publicitarias sexa o de BAP Conde, 
que pasou de ter unha facturación de 10 668 014 € en 2008 a pouco máis de 6 millóns en 2013 (Informe 
Ardán 2010 e 2014), un 43 % menos. Este dato negativo na cifra de negocio, extensible ao sector galego no 
seu conxunto con algunhas excepcións, coincide co período de maiores recoñecementos e premios acadados pola 
axencia coruñesa. En 2010, BAP Conde obtivo o prestixioso Premio á Eficacia Publicitaria da Asociación Española 
de Anunciantes pola campaña «Vivamos como galegos», de Gadis. Tamén foi a creadora do anuncio publicitario 
«Maloserá!», gañador do Premio de Prata á Eficacia en Comunicación Comercial. «Maloserá!» foi recoñecida por 
8 de cada 10 galegos tras a difusión da campaña, cun grao de vencellamento coa marca do 70 %. Só en Inter-
net, o anuncio conseguiu 160 000 descargas nos primeiros días da campaña. Segundo datos da propia axencia, 
converteuse, ademais, na máis vista da historia da publicidade en Galicia, con difusión en múltiples soportes 
publicitarios. Dende 2008, o traballo creativo de BAP Conde foi recoñecido noutros certames, como o Premio EFI 
e AMPE de Plata, o Premio de Publicidade en Galego do Consello Asesor de RTVE en Galicia e o Mestre Mateo de 
Produción Audiovisual. En total, a axencia coruñesa colleitou 35 premios nacionais e internacionais outorgados 
por anunciantes, medios de comunicación e os propios consumidores dende 2008. BAP Conde é a única axen-
cia galega membro da Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria, que agrupa as principais 
axencias de publicidade de España.

A función creativa e a actividade promocional a través dos premios e recoñecementos públicos das campañas de 
comunicación comercial das axencias galegas parece que está axudando a aumentar a confianza dos anunciantes 
na eficacia publicitaria. A baixa cifra de investimento publicitario por anunciante en Galicia sinalada máis arriba 
posiblemente estea relacionada co descoñecemento e coa desconfianza nas técnicas da comunicación persuasiva. 
Polos datos dispoñibles, moitas empresas galegas aínda consideran a publicidade como un gasto en lugar dun 
investimento fundamental para lograr medrar e expandirse no mercado. Un estudo realizado en 2006 pola Confe-
deración de Empresarios de Galicia (CEG) constataba que o 40,5 % das entidades empresariais galegas non fan 
ningún tipo de investimento en comunicación publicitaria (CEG 2006: 45). 

Como se vén sinalando nos estudos anteriores sobre este mesmo eido da comunicación galega (Pena Rodríguez 
2010a, 2010b e 2013), o tradicional baixo investimento publicitario do sector empresarial galego e o seu agra-
vamento por mor das consecuencias da crise financeira, non afectou de xeito sensible a estrutura e o número de 
axencias publicitarias galegas. Paradoxalmente, Galicia é a comunidade española con maior número de empresas 
de publicidade. En 2007, había 133 axencias publicitarias rexistradas, e no ano 2011, 132 (Pena Rodríguez 2013: 
179). Segundo os datos do Informe Ardán 2014, que se nutre do Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI), 
o número de empresas rexistradas dedicadas á comunicación comercial en xeral (incluíndo actividades relacionadas 
coas relacións públicas e a produción gráfica de carácter publicitario) é de 584, aínda que algunhas delas pecharon 
ou están en proceso de liquidación. O balance da situación económica do sector a partir dos datos do SABI dá un 
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importe neto na cifra de vendas de 85 477 M€ en 2013, fronte aos 117 607 M€ en 2009. Xa que logo, rexistrouse 
unha redución do 27,3 1 % de facturación durante o período 2009-20131. 

Nos últimos anos, debido á caída da facturación, moitas das axencias reduciron o número de empregados ou 
cambiaron o tipo de contrato laboral dos seus traballadores, mais a maioría seguiron funcionando. BAP Conde, por 
exemplo, pasou de ter unha cadro de persoal de 46 persoas en 2007, a 27 en 2013, como se pode ver no cadro 2, 
extraído do Informe Ardán 2014. A diferenza doutras, como a axencia internacional Elogia Media, especializada en 
márketing online, que consolidou durante estes anos a súa presenza en Vigo e pasou dun cadro de 26 empregados 
en 2010 (Informe Ardán 2012) aos 32 de 2013. Do ránking de facturación, pódese apreciar que hai 27 empresas 
que facturan máis de 1 millón de euros, mentres que en 2010 eran 35. En total, os datos de Ardán reflicten un 
panorama moi atomizado, con medio cento de axencias que teñen vendas superiores ao medio millón de euros e 
máis de medio milleiro de pequenas firmas situadas en diferentes concellos de Galicia, a maioría concentradas na 
área urbana de Vigo ou A Coruña. No cadro de datos que se reproduce a continuación engádense algunhas axencias 
desaparecidas recentemente: 

Cadro 2. Ránking de axencias de publicidade e outras empresas de comunicación comercial galegas 
(con máis de medio millón de € de facturación) 

 Nome da axencia Último ano dispoñible Ingresos (M€) Empregados

1. Externa Servicios Generales de Empresa SL 31/12/2013 6092 155

2. Grupo Bap Conde SA 31/12/2013 6016 27

3. Imaxe Intermedia SA 31/12/2013 5256 18

4. Strategias de Medios Galicia SA  (Extinguida) 31/12/2008 4144 5

5. Canal Voz SL 31/12/2013 3964 11

6. Elogia Media SL 31/12/2013 3888 32

7. Reclam Publicidad Marketing y Artes Gráficas SA 31/12/2013 3765 16

8. Avante Marketing y Medios, SL 31/12/2013 3143 10

9. Ingenio Media SL 31/12/2013 2853 2

10. Publigal SL 31/12/2013 2105 9

11. Acanor Acabados del Noroeste Vigo SL 31/12/2013 1886 7

12. Artenosa Publicidade SA 31/12/2012 1714 9

13. Beeplan Spain SL 31/12/2013 1645 1

14. Servicios de Publicidad Oia SL 31/12/2013 1541 N.d.

15. Exclusive Seller SL 31/12/2007 1456 42

16. Ecovigo Publicidad SL 31/12/2013 1454 8

17. Innovacion Investigacion Desarrollo SL 31/12/2011 1294 5

18. Verbas Publicidade SL 31/12/2006 1292 10

19. Maxan SA 31/12/2012 1280 11

20. Luis Ferreira Asociados SL 31/12/2013 1182 5

21. Visual Trends SL 31/12/2013 1093 1

22. Europublic Comunicacion SL 31/12/2013 1084 9

23. Mediages SL 31/12/2013 1064 8

1 O autor desexa agradecerlle a Håkan Casares Berg, do Observatorio da Cultura Galega do Consello da Cultura Galega, os datos ex-
traídos do Sistema de Análisis de Balances Ibéricos e do Informe Ardán 2014 para a elaboración deste artigo.



ACHEGA SOBRE A PUBLICIDADE EN GALICIA, 2012-2014

149

 Nome da axencia Último ano dispoñible Ingresos (M€) Empregados

24. Quattro Industria Destiladora de Creatividad Publicitaria SL 31/12/2013 1051 14

25. Cares Marketing y Comunicacion SL 31/12/2007 1044 4

26. Mega Publicidad Exterior SL (Extinguida) 31/12/2005 1032 2

27. Idea Creatividad y Comunicacion SL 31/12/2013 1021 9

28. Porto Valla Publicidad Exterior SL 31/12/2013 0,999 7

29. Expanding World SA 31/12/2007 0,947 4

30. Marketing Directo Publinor-O SL 31/12/2013 0,934 44

31. Bieitonova SL 31/12/2012 0,923 10

32. Agencia de Publicidad Galicia SL 31/12/2007 0,918 6

33. Hastoplay SL 31/12/2013 0,917 15

34. Ediciones Bolanda SL 31/12/2013 0,877 4

35. Lago Empedrado SL 31/12/2013 0,866 9

36. Arco Área de Comunicación SA 31/12/2006 0,861 10

37. Corunesa De Publicidad SL (En Liquidacion) 31/12/2001 0,831 N.d.

38. Exterior Galicia SA 31/12/2013 0,824 8

39. Modera Media SL 31/12/2013 0,758 24

40. Gallega de Publicidad y Diseño SA 31/12/2010 0,749 7

41. J&J Publicidad y Comunicacion SL 31/12/2013 0,742 5

42. Alvi Publicidad SL 31/12/2012 0,723 4

43. Galicia Comunicacion G y C SL 31/12/2013 0,686 6

44. Perez Landeira SL 31/12/2006 0,684 5

45. Anonimo Advertising SL 31/12/2013 0,656 4

46. Cresva SL 31/12/2007 0,586 1

47. Galicia Media SL 31/12/2013 0,586 4

48. Transmedia Comunicaciones y Prensa SL 31/12/2013 0,580 4

49. Oia Norte Servicios de Publicidad SL 31/12/2009 0,566 15

50. Asesores de Servicios Integrales de Publicidad SL 31/12/2007 0,561 1

51. Massvisual Servicios Plenos Sl 31/12/2009 0,558 3

52. Comercializadora de Medios Grupo El Progreso SL 31/12/2013 0,555 2

53. Occidente Diseño y Comunicacion SL 31/12/2013 0,553 6

54. Mediapolis Galicia SL 31/12/2013 0,549 3

55. Mercadotecnia Global SL 31/12/2013 0,539 1

56. Eaj48 Evolucion Multimedia SL 31/12/2013 0,524 7

57. Eloy Lozano Publicidad SL (Extinguida) 31/12/2009 0,515 8

Fonte: datos de 2013 extraídos do Sistema de Análisis de Balances Ibéricos-SABI; Informe Ardán 2014.

4. ELEMENTOS SOBRE A LINGUA GALEGA E A PUBLICIDADE

Se o tecido empresarial galego amosa tradicionalmente unha certa desconfianza sobre a eficacia da publicidade como 
recurso estratéxico para o seu desenvolvemento e expansión comercial, á publicidade en galego en particular non 
lle presta demasiada importancia, malia as campañas para o uso do galego na comunicación comercial que veñen 
facendo o Foro Peinador, a Mesa pola Normalización Lingüística ou a propia Xunta de Galicia. Os datos que revela o 
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estudo elaborado pola Confederación de Empresarios citado anteriormente son, neste sentido, moi esclarecedores. A 
maioría das empresas galegas analizadas neste artigo prefire empregar o castelán nas súas campañas nos diferentes
soportes de comunicación. O 80 % dos anuncios publicados ou difundidos polas empresas da mostra, nos 
diferentes soportes de comunicación galegos, utiliza o castelán. A publicidade radiofónica, que acadaría un 30 % do 
total, é na que máis se emprega a lingua galega; na televisión e Internet arredor dun 20 % cada un; e na prensa non 
chega ao 15 % (CEG 2006: 45-47). No caso da radio, posiblemente, a cifra veña determinada polo feito de que a 
Radio Galega non emite anuncios en castelán. 

Como xa se afirmou en traballos anteriores, o emprego do galego na publicidade é máis rendible que o castelán 
por un conxunto de factores asociados a aspectos de carácter emocional e identitarios. A lingua galega é o recurso 
máis eficaz para conectar coa idiosincrasia galega, como veñen comprobando un conxunto de marcas, galegas ou 
alleas a Galicia, que comercializan os seus produtos no noso país (Telefónica, El Corte Inglés, Eroski, etc.) e utilizan 
o galego para promoverse (Pena Rodríguez 2010a, 2013). Un caso sintomático que pode servir de exemplo actual 
é o do aeroporto Sá Carneiro, na cidade de Porto, que vén desenvolvendo diversas accións publicitarias para captar 
clientes en Galicia por medio de mensaxes comerciais en galego en varios medios de comunicación do noso país. 
Baixo o lema «Oporto, o aeroporto de tódolos galegos», a campaña, difundida en varias cidades galegas, estimulou 
o incremento do número de usuarios galegos do aeroporto portugués, que actualmente acada o 10% do volume 
total de pasaxeiros. Nas propias instalacións, o aeródromo habilitou unha sala con xornais galegos e pantallas 
conectadas á Televisión de Galicia.

As cifras manexadas pola Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) sobre o uso do galego nos anun-
cios emitidos pola canle entre 2009 e 2015 constatan un incremento do emprego da lingua galega por parte dos 
anunciantes cuxo domicilio social radica en Galicia, pasan do 71,5 % ao 86,6 %. Porén, o número de insercións en 
galego caeu do 50,03 % ao 47,8 % no mesmo período. A CRTVG atribúe este descenso á desaparición dos anuncios 
nas canles de Televisión Española (TVE) e ao oligopolio existente na contratación das insercións, controladas por 
Mediaset e Atresmedia. O mesmo acontece coa contratación e comercialización de publicidade a través da web 
da CRTVG, cuxos anuncios se difunden maioritariamente en castelán debido á estrutura oliopolística do mercado, 
segundo a corporación audiovisual galega.

Este aparente retroceso no uso do galego no discurso publicitario da CRTVG, debe poñerse en relación con 
outros medios de comunicación e coa política lingüística da Xunta de Galicia (léase a Silva Domínguez 2005). A 
Asociación de Medios en Galego agrupa diversos xornais locais, a rede de emisoras municipais galegas e varios 
medios dixitais, que acumulan unha audiencia estimada de 300 000 galegos e critican a falta de compromiso do 
Goberno autonómico para fomentar o galego. Segundo AMEGA, en 2014 os medios de comunicación en castelán 
levaron 9 veces máis axudas institucionais que os que empregan exclusivamente o galego. Esta asociación denuncia 
particularmente a contratación sistemática da publicidade institucional cos medios de comunicación que só usan o 
castelán. Por esta razón, AMEGA presentou no Parlamento, co apoio dos grupos políticos da oposición, unha proposta 
de Lei de publicidade institucional que dote de transparencia o repartimento de axudas públicas e de publicidade 
nos medios de comunicación de Galicia.

5. TENDENCIAS DE FUTURO

Para comprender cal vai ser a evolución do mercado publicitario en Galicia a curto e medio prazo, hai que situalo 
dentro do contexto español e internacional. O crecemento do investimento publicitario dependerá, como en anos 
anteriores, da situación financeira do tecido empresarial e da súa visión de negocio. No panorama galego non 
semella que vaia haber cambios substanciais na estrutura empresarial e na filosofía de negocio das axencias, a 
excepción de casos singulares como o de BAP Conde, con proxección fóra de Galicia. A produción publicitaria e a 
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súa orientación estratéxica están cada vez máis enfocadas nos soportes dixitais. Polos datos que se desprenden do 
estudo de Infoadex 2014, a prensa é un soporte cada vez menos preferido polos anunciantes. As potencialidades 
e incentivos do mundo dixital para os consumidores están a transformar o mercado publicitario.

O uso cada vez máis masivo das redes sociais, de Internet e de todo tipo de soportes móbiles por parte do público 
así como a migración dos lectores de prensa en papel a soportes dixitais están modificando as políticas de comuni-
cación comercial de grandes e pequenas empresas. Pola súa banda, as axencias galegas terán que ir adaptando as 
súas capacidades creativas a este tipo de contorno, que experimentará un crecemento sostido nos próximos anos. 
A principal asociación de empresas de publicidade dixital en España, IAB Spain (Interactive Advertising Bureau), 
que agrupa decenas de axencias de medios e creativas, buscadores, consultoras e anunciantes en soportes dixi-
tal, no seu relatorio anual sobre a situación do sector, destaca as seguintes tendencias para o futuro inmediato: 
o branded content, o branding, a compra programática ou RTB, a creatividade dixital interactiva, a sinalización 
dixital, o comercio electrónico, as aplicacións móbiles e as redes sociais corporativas.

CONCLUSIÓN

A publicidade en Galicia segue a sufrir as consecuencias da crise financeira, cun retroceso de máis do 27 % no 
volume de facturación no quinquenio 2009-2013. Esta seria contracción do investimento publicitario afecta a 
composición dos cadros de persoal de moitas axencias galegas, que se viron obrigadas a reduciren o número de 
empregados, dentro dun sector enormemente atomizado formado por máis de cincocentas firmas, incluíndo todas 
as actividades da comunicación persuasiva. Mesmo así, algunhas empresas de comunicación comercial conseguiron 
consolidar a súa posición de mercado e acadar importantes recoñecementos nacionais e internacionais, como a 
axencia coruñesa BAP Conde. En 2014, había en Galicia 27 empresas do sector publicitario que facturaban máis 
de medio millón de euros segundo o Informe Ardán.

A maior parte das campañas que se están a crear nas axencias galegas e que logo se difunden nos medios de 
comunicación propios son realizadas en castelán. Malia as campañas institucionais para o uso do galego na publi-
cidade e os datos que demostran a súa rendibilidade comercial, moitos anunciantes galegos seguen a desconfiar 
da súa eficacia. Na Televisión de Galicia, os anuncios en galego retrocederon 3 puntos no período 2009-2015, 
atribuíble neste caso ó oligopolio nas insercións publicitarias. 

Por outra banda, a publicidade institucional segue a xerar polémica pola falta de transparencia na súa difusión 
por parte dos organismos públicos. Dende unha posición crítica coa utilización sistemática de medios en castelán 
nas campañas de comunicación pública, a Asociación de Medios en Galego avoga pola promulgación dunha lei que 
garanta un repartimento proporcional e equitativo entre os diferentes medios de comunicación. 
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