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PRESENTACIÓN 

Nos últimos anos Galicia, así como o conxunto de España, viuse sumida nunha das maiores crises 
económicas do último medio século, caracterizada por altísimos niveis de paro e por unha alarman-
te recesión económica. 

Ante esta situación, o Goberno galego xa dende o comezo da lexislatura asumiu que as primeiras 
actuacións a levar a cabo deberían orientarse cara un obxectivo primordial: paliar os efectos da cri-
se a través dun plan realista, con actuacións a medio e longo prazo que permitiran non só facer 
fronte  á crise senón tamén saír reforzado da mesma. 

Un plan de toda Galicia e para toda Galicia, que nos implicase e nos incluíse a todos. Un plan que 
dese respostas comúns aos desafíos comúns que temos como pobo, cun compromiso firme coa 
redución do impacto da crise sobre o tecido produtivo e co rigor na xestión dos fondos públicos. 

Así xorde o Plan Estratéxico Galicia 2010-2014, que representa unha transformación do modelo 
socioeconómico galego e que baixo os principios de austeridade, liderado, confianza, estratexia te-
rritorial e cooperación cos axentes sociais, busca para Galicia un crecemento sustentable, cohesio-
nado e baseado no coñecemento. 

Os eixos deste plan son reforzados no eido tecnolóxico por 2014.gal  Axenda Dixital de Galicia que 
constitúe a estratexia da Xunta de Galicia en materia da Sociedade da Información e que fai das 
novas tecnoloxías o elemento imprescindible para converxer con Europa no horizonte de 2020. É a 
resposta para 2014 ao reto do crecemento intelixente, baseado no coñecemento e na innovación.  

Así, co desenvolvemento destas iniciativas e coa posta en marcha das distintas medidas transfor-
madoras que nelas se plantexan, o Goberno galego  manifesta unha actitude dinámica e proactiva 
ante a crise, reaccionando ante a adversidade e  aproveitando a situación de incertidume e inestabi-
lidade socioeconómica para  impulsar Galicia cara a prosperidade, facendo dela un lugar mellor pa-
ra vivir, traballar e investir. 

 

 

 

 

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente da Xunta de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCIÓN 

O emprego das novas tecnoloxías contribúe á mellora da calidade de vida dos cidadáns, á mellora 
de produtividade e competitividade das nosas empresas, e por tanto, ao desenvolvemento e crece-
mento de Galicia. Por dito motivo, o Goberno galego ten entre as súas prioridades que Galicia se 
integre de xeito definitivo na Sociedade da Información.  

Para avanzar neste sentido, o Goberno galego conta por primeira vez cunha estratexia tecnolóxica 
totalmente transversal, “2014.gal Axenda Dixital de Galicia”, que se presentou o 25 de xuño do ano 
2010 e que supón o instrumento que establece o xeito no que as políticas tecnolóxicas respaldan e 
reforzan os distintos eixos de actuación do Plan Estratéxico Galicia 2010-2014. 

Esta nova Axenda Dixital impulsará a inclusión de Galicia no novo contexto dixital europeo de forma 
definitiva no horizonte 2014. Galicia márcase como obxectivo o reto da converxencia tamén en ma-
teria de novas tecnoloxías. Galicia ten que ser un país que compita no novo mercado único dixital 
europeo: Galicia ten que pensar de forma global.  

A súa posta en marcha e execución corresponde por primeira vez a un órgano totalmente transver-
sal, a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. Un instrumento único para mar-
car unha dirección única no desenvolvemento das políticas tecnolóxicas da Xunta de Galicia.  

Agora, pouco tempo despois da presentación da posta en marcha desta nova estratexia, é o mo-
mento de recapitular e avaliar os primeiros avances das iniciativas lanzadas neste ámbito. 

O ano 2010 resultou un punto de inflexión no impulso das novas tecnoloxías da información e a co-
municación en Galicia, un punto de inflexión marcado pola posta en marcha de moitas das ideas 
transformadoras que recolle esta Axenda Dixital de Galicia. Un ano que supón simplemente o come-
zo dun novo camiño que marcará os pasos do desenvolvemento tecnolóxico de Galicia dende agora 
ata o 2014. 

Os primeiros pasos dados ata o de agora son os que recolle este documento que, en definitiva, pre-
tende trasladar á sociedade galega os avances e esforzos que no último ano, e no marco da devan-
dita Axenda Dixital, se levaron a cabo en Galicia. Un exercicio de simple transparencia que seguire-
mos facendo nos anos vindeiros para medir os resultados acadados coas nosas políticas. 

  

 

 

Mar Pereira Álvarez 
Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia 
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Europa atópase nun momento de transformación económica e social profunda, conse-
cuencia da situación de crise e desemprego acontecida nos últimos anos. 

Esta realidade, que aínda nos acontece, impulsou á Comisión Europea a definir a Es-
tratexia Europa 2020 como camiño para saír da crise e converter á UE nunha econo-
mía máis intelixente, sustentable e integradora. Unha estratexia que constitúe unha 
nova visión da economía social de mercado de Europa para o século XXI, unha econo-
mía que debe ser capaz de xerar novos empregos e de lograr unha mellor calidade de 
vida para todos os cidadáns. 

Entre as iniciativas postas en marcha dentro desta estratexia global atópase a Axenda 
Dixital Europea, que fai das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) a peza 
chave para que Europa consiga as súas ambicións para 2020: consolidar unha eco-
nomía baseada no coñecemento e a innovación, que faga un uso máis eficaz dos re-
cursos, que sexa máis verde e competitiva e que fomente un alto nivel de emprego así 
como a cohesión social e territorial. A necesidade do emprego das tecnoloxías da in-
formación como pértega para dar o salto á economía sustentable do futuro quedaba 
deste xeito patente dentro deste novo camiño que emprende agora toda Europa. Un 
camiño que tamén debe emprender Galicia. 

Consciente deste reto, e facéndose partícipe da estratexia europea, a Xunta de Galicia 
puxo en marcha un proceso de modernización do modelo socioeconómico galego a 
través do Plan Estratéxico Galicia 2010-2014 (2020). Un plan presentado a metade de 
2010 e que permite a Galicia dispor por primeira vez dunha estratexia global de plani-
ficación económica e social. 

O Plan Estratéxico Galicia 2010-2014 (2020) aposta pola cohesión social e a calidade 
de vida dos cidadáns, pola dinamización económica e o emprego, a sostibilidade e o 
equilibro territorial e por unha administración máis próxima e eficiente. Aposta por ob-
xectivos concretos para o 2014 pero cunha visión posta nun futuro máis afastado, un 
futuro que procura unha converxencia clara con Europa no horizonte de 2020. 

ESTRATEXIA 
EUROPA 2020

 
Figura 1: Estratexia 2020: Galicia con Europa 

 

Nesta nova folla de ruta, que supón unha aposta decidida polo cambio do actual mode-
lo produtivo, o emprego das tecnoloxías da información supón un elemento imprescin-
dible e chave para acadar os retos que se marca Galicia para o futuro. Galicia non po-
de quedar atrás no impulso das novas tecnoloxías como catalizadoras de cada un dos 
itinerarios marcados no Plan Estratéxico 2010-2014 (2020). 

Unha única estratexia para unha cidade única: Galicia 
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Por este motivo, os eixos de actuación deste plan son apoiados e reforzados transver-
salmente no marco tecnolóxico por 2014.gal Axenda Dixital de Galicia, unha nova for-
ma de concibir o emprego das novas tecnoloxías como elemento fundamental de apoio 
as políticas de desenvolvemento socioeconómico dun territorio. 

A Axenda Dixital de Galicia, foi presentada pola Xunta de Galicia o 25 de xuño de 2010, 
e supón a resposta para 2014 ao reto do crecemento intelixente, baseado no coñece-
mento e na innovación. Unha axenda plenamente aliñada coa Axenda Dixital Europea 
que impulsará a inclusión de Galicia no novo contexto dixital europeo de forma definiti-
va no horizonte 2014. 

Por primeira vez na súa historia, Galicia conta cunha estratexia económica e social 
apoiada transversalmente por unha folla de ruta clara no ámbito tecnolóxico. Boa mos-
tra diso é que todas as liñas estratéxicas da Axenda Dixital de Galicia son un soporte 
claro aos eixos de actuación definidos no Plan Estratéxico Galicia 2010-2014.  

 

 
Figura 2: Impacto das liñas da Axenda Dixital cos eixos do Plan Estratéxico Galicia 2010-2014 

 

O eixo relativo á “Cohesión social, Benestar e Calidade de Vida” é o piar que se asenta 
sobre uns servizos públicos de calidade. Estes aspectos son reforzados polas liñas de 
transformación da Axenda Dixital correspondentes a “Administración intelixente” e “Ci-
dadanía dixital”, dúas liñas que fan das novas tecnoloxías o elemento indispensable 
para o desenvolvemento de novos servizos públicos avanzados e para impulsar un 
cambio no modelo educativo que permita a redución do fracaso escolar e unha mellor 
formación para enfrontarse ao novo mercado global da presente economía. 

O segundo eixo de actuación correspondente á “Dinamización económica, Crecemento 
e Emprego” así como o terceiro “Economía do coñecemento” fundaméntanse no apoio 
aos sectores produtivos; na creación de riqueza, na mellora da competitividade e na 
creación de emprego. Para conseguir estes obxectivos a Axenda Dixital aposta por im-
pulsar decididamente o sector da economía do coñecemento (liña “Transforma TIC”) e 
fomentar o emprego das TIC en todas as empresas galegas para ser máis competitivas 
(liña “EconomiC-IT”). 2014.gal recolle unha aposta clara por facer do sector da econo-
mía do coñecemento un sector estratéxico para Galicia e un sector que debe ser cata-
lizador do resto de sectores polo pulo que este debe supoñer no emprego cada vez 
máis intensivo que o resto de sectores debe facer das TIC. 

O eixo correspondente a “Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial” está 
reforzado especialmente pola liña da Axenda Dixital relativa á “InfraTeleCom” que 
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promove un desenvolvemento homoxéneo das infraestruturas de telecomunicacións 
en todo o territorio galego co fin de lograr a vertebración territorial de toda Galicia. 
Unha vertebración sustentada na Rede. 

O quinto e último eixo denominado “Administración austera, eficiente e próxima ao 
cidadán” está plenamente apoiada pola liña “Administración eficiente” da Axenda Dixi-
tal que promove o emprego da tecnoloxía como ferramenta para a redución de tempos 
e custos en todo o referido á administración electrónica. 

Por tanto, o xeito no que as diferentes liñas de 2014.gal apoian os distintos eixos do 
Plan Estratéxico Galicia 2010-2014 (2020) deixa patente a importancia da Axenda 
Dixital de Galicia como elemento sobre o que se sustenta de forma transversal o gran 
reto que afronta actualmente Galicia, o reto da súa segunda modernización. Unha mo-
dernización que se puxo en marcha co novo Plan Estratéxico 2010-2014 (2020). 

Coa Axenda Dixital de Galicia, o Goberno galego aposta por unha estratexia clara en 
materia de Sociedade da Información que nos permita competir como rexión no novo 
mercado único dixital europeo. E o único xeito de conseguir este obxectivo é con ideas 
frescas e innovadoras, ideas altamente transformadoras; ideas que requiren para a 
súa posta en marcha dunha importante acción coordinada do goberno galego para 
agregar e aliñar os esforzos de toda a Xunta de Galicia, os sectores produtivos e os 
axentes sociais e económicos.  

Por este motivo, a Axenda Dixital está chea destas ideas. Ideas que marcan un cambio 
de rumbo claro no xeito de facer as cousas no referente ás políticas tecnolóxicas da 
Xunta de Galicia.  

 

Ideas transformadoras da Axenda Dixital de Galicia 

Unha política tecnolóxica única e totalmente transversal 

Galicia dispón, por primeira vez na súa historia, dunha política tecnolóxica totalmente 
transversal e coordinada por un único órgano, a Secretaría Xeral de Modernización e 
Innovación tecnolóxica (SXMIT), directamente por debaixo da Presidencia da Xunta de 
Galicia. A súa creación constituíu un punto de inflexión na orientación deste tipo de 
políticas dentro da Xunta de Galicia, unha sinal clara da importancia que teñen as 
mesmas para o desenvolvemento desta cidade única que se chama Galicia. 

Supón sen dúbida un paso de xigante no establecemento dunha estratexia tecnolóxica 
única para Galicia, e por tanto dun mellor emprego dos recursos tecnolóxicos para dar 
soporte ás políticas sociais e económicas que derivan do Plan Estratéxico Galicia 2010 
-2014 (2020). Trátase dun cambio claro: un cambio estrutural e con vocación horizon-
tal para resolver anteriores problemas estruturais e totalmente horizontais. 

Coa Axenda Dixital de Galicia, este órgano, de acordo coa Lei 16/2010 de organización 
e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia 
(LOFAXGA), dará lugar a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que será 
o instrumento encargado do desenvolvemento no futuro da política tecnolóxica global 
da Xunta de Galicia. 

Coa súa creación e posta en marcha rematarase un proceso de homoxeneización das 
diferentes políticas tecnolóxicas que en etapas anteriores dispoñían as diferentes enti-
dades organizativas da Xunta de Galicia, reducindo así as disparidades tecnolóxicas, 
aproveitando sinerxías e aumentando a eficacia e eficiencia das actuacións á vez que 
se consegue un importante aforro de custos. 

Ademais de centralizar a coordinación das actuacións no ámbito das novas tecnolo-
xías, a nova estratexia aposta tamén por unha consolidación e homoxeneización da 
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infraestrutura tecnolóxica mediante a súa incorporación nun único CPD que dará servi-
zo a toda a administración galega de forma centralizada, permitindo así un aforro im-
portantísimo neste ámbito ademais dunha maior eficiencia na prestación e no mante-
mento dos servizos públicos electrónicos.  

Con todo isto, o actual Goberno pon de manifesto o seu interese en dotar dun peso 
significativo ás políticas relativas ao impulso das TIC e ao desenvolvemento da socie-
dade da información, abordando as actuacións neste eido cun carácter centralizador e 
coordinado que evite a duplicidade de esforzos e permita adaptarse, sen renunciar a 
un avance decidido e ambicioso, ao actual marco de austeridade. 

Esta estratexia de centralización, supón que por primeira se conte cun orzamento con-
xunto da Xunta de Galicia para o impulso das novas tecnoloxías entre 2010 e 2014. 
Un orzamento que supón o maior investimento público en tecnoloxía na historia de 
Galicia.  

A través de 2014.gal, o Goberno galego aporta unha nova visión de futuro para Galicia 
onde a introdución das novas tecnoloxías nos diferentes ámbitos da sociedade galega, 
constitúe a peza chave para construír un futuro con altas dotes de benestar social e 
estabilidade económica. 

Unha Administración intelixente ao servizo do cidadán 

Este Goberno aposta por construír unha administración intelixente. A administración 
intelixente é aquela administración que é capaz de prever e anticipar as demandas dos 
cidadáns e pór a disposición destes as respostas aos seus requirimentos, no momen-
to, na forma, no lugar, na cantidade e coa calidade que necesita. É a administración 
que personaliza e atende individualmente a cada cidadán, segundo as súas necesida-
des, demandas e requirimentos concretos -administración das persoas-. A administra-
ción intelixente é interoperable, innovadora, inclusiva e é unha administración que in-
viste e investiga.  

Baséase no desenvolvemento do capital de innovación na administración -
administración innovadora-, na dinamización do capital intelectual e na xestión avan-
zada do coñecemento -administración do coñecemento-, en ser unha administración 
participativa e proactiva, en estar interconectada e ser interoperable con outras admi-
nistracións e organizacións e na colaboración entre o sector público e o sector privado, 
en estar totalmente orientada ao cidadán e en ser efectiva e de calidade.  

A administración intelixente é a fase avanzada ou seguinte á Administración Electróni-
ca, na que se apoia; e supón a converxencia entre as novas tecnoloxías, o coñecemen-
to e a calidade na organización. É obxectivo deste Goberno consolidar o funcionamento 
da administración electrónica e seguir dando pasos cara unha administración intelixen-
te. 

Por iso, neste ámbito estase a traballar co obxectivo de acadar a plena inclusión das 
tecnoloxías da información e as comunicacións nos servizos públicos, na adopción dun 
modelo de administración electrónica accesible e que ofreza seguridade e confianza, 
na promoción das colaboracións con outras administracións públicas estatais, provin-
ciais e locais, o no incremento da participación da cidadanía neste novo modelo de 
eGoberno. 

O camiño é claro: o Goberno da Xunta de Galicia regulou o dereito dos cidadáns a rela-
cionarse coas administracións públicas por medios electrónicos, e sigue a incorporar 
procedementos administrativos á tramitación telemática. Creou e regulou a sede elec-
trónica e a edición electrónica do Diario Oficial de Galicia e do Rexistro Electrónico e 
estableceu plans de formación continua para os traballadores públicos no ámbito da 
eAdministración. Así mesmo, comezou a desenvolver a administración electrónica nas 
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entidades locais e a garantir uns niveis homoxéneos de servizos dixitais para todos os 
cidadáns. Son os primeiros pasos do impulso ao desenvolvemento dos servizos elec-
trónicos e o establecemento de infraestruturas e servizos da administración electróni-
ca. 

Do mesmo xeito, no ámbito dos servizos públicos electrónicos destaca a aposta por 
traballar nun novo modelo para a sanidade pública -definido no Plano Estratéxico Ser-
gas 2014-, máis sostible e con servizos de maior calidade. Un novo modelo apoiado no 
desenvolvemento de tecnoloxía innovadora para colocar ao cidadán no centro do mo-
delo de prestación de servizos e trasladar a atención sanitaria ao seu entorno de vida, 
aumentando a calidade da mesma. 

Significativo é tamén, o pulo que este Goberno está á incorporación das novas tecnolo-
xías no eido da xustiza. O obxectivo é acadar unha xustiza máis eficaz, transparente e 
próxima á cidadanía, completando o proceso de informatización ata chegar ao expe-
diente xudicial electrónico e mellorando a interoperabilidade entre sistemas de infor-
mación dos distintos organismos. Xa estamos comezando a camiñar nunha ruta ata o 
de agora descoñecida: o emprego das tecnoloxías de forma integral no ámbito da xus-
tiza. 

Este pulo da administración intelixente está impregnado por unha filosofía: a filosofía 
da colaboración e a interoperabilidade. Esta filosofía marca a posta en marcha, por 
primeira vez por parte dun Goberno da Xunta de Galicia, de actuacións coordinadas 
con concellos e deputacións no marco da administración electrónica. Unha coordina-
ción que xa está a permitir un importante aforro de custos derivado de evitar investi-
mentos redundantes, así como un incremento da eficiencia ao aproveitarse as expe-
riencias, sistemas e iniciativas existentes. É a filosofía deste novo Goberno, a colabo-
ración como premisa para facer máis con menos. 

A transformación da educación  

A visión da Galicia do futuro pasa por contar cunha cidadanía capacitada dixitalmente 
que poida empregar as novas tecnoloxías na vida cotiá para facer fronte aos novos 
retos do emprego nun mercado cada vez máis global. 

Así 2014.gal propón un novo enfoque estratéxico liderando o tránsito dende unha so-
ciedade que simplemente emprega as tecnoloxías, a unha sociedade que xera crece-
mento sustentable e contribúa á calidade de vida sobre a base das novas tecnoloxías.  

As tecnoloxías convértense nunha potente ferramenta para o desenvolvemento indivi-
dual, laboral e social das persoas, incidindo de xeito directo na eliminación da fenda 
dixital, no incremento da empregabilidade e na mellora do benestar dos galegos, favo-
recendo a súa autonomía persoal. 

Pero ademais, para estar preparados para os retos que nos depara o futuro, é necesa-
rio facer unha aposta decidida por poñer en marcha estratexias transformadoras no 
sistema educativo que permitan que os nosos fillos medren como nativos dixitais. Só 
deste xeito sacarán o máximo partido das ferramentas tecnolóxicas para o seu desen-
volvemento profesional, e só así poderemos estar preparados para neutralizar o impac-
to de novas fendas dixitais no futuro. 

Por este motivo, 2014.gal recolle unha aposta decidida do actual Goberno de Galicia 
por un novo modelo educativo, que integra de maneira global as tecnoloxías na prácti-
ca educativa como medio para contar no futuro cun capital humano capaz de competir 
no mercado global europeo e mundial. 
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Unha aposta decidida pola economía do coñecemento 

O Goberno de Galicia fai unha aposta decidida polo sector da economía do coñece-
mento. Constitúe obxectivo prioritario da Axenda Dixital potenciar este sector para con-
solidalo como sector estratéxico da nosa comunidade e como catalizador do resto de 
sectores produtivos. 

Este Goberno está decidido a apoiar na apertura de novas posibilidades para as em-
presas deste sector, brindando a oportunidade de ser pioneiros na construción de ser-
vizos de valor engadido que permitan novos modelos de negocio e por tanto crecemen-
to, competitividade e emprego dentro do sector.  

O camiño trazado parte do engarce entre oferta e demanda, un sector tecnolóxico que 
debe dar soporte aos novos servizos públicos do futuro (oferta sector TIC –demanda de 
novos servizos públicos) e ás necesidades tecnolóxicas dos sectores produtivos no seu 
camiño para unha mellor competitividade (oferta sector TIC –demanda dos sectores 
produtivos galegos). 

Neste sentido, o Goberno Galego aposta por ser pioneiro na posta en marcha de pro-
gramas de demanda tecnolóxica temperá no eido público (Compra Pública de Tecnolo-
xía Innovadora) e no eido dos diferentes sectores produtivos, como estratexia para 
acadar un verdadeiro impulso no desenvolvemento en Galicia de tecnoloxía innovado-
ra. 

Só deste xeito, mediante a detección anticipada de necesidades e a definición de es-
quemas de colaboración público-privada para a construción de novos servizos e produ-
tos tecnoloxicamente innovadores, podemos acadar un impulso efectivo do sector da 
economía do coñecemento. Un sector que debe ser o soporte tecnolóxico dos servizos 
públicos dixitais do futuro e o motor para unha maior competitividade, apoiada en tec-
noloxía innovadora, dos sectores produtivos da nosa economía. 

Galicia con identidade de seu na era dixital 

Galicia quere ser un lugar para vivir, traballar e investir. Para isto, Galicia ten que existir 
nas redes dixitais; debe difundir a súa cultura tanto dentro como fóra das súas frontei-
ras e favorecer a presenza da súa riqueza cultural, patrimonial, lingüística e social en 
Internet.  

A visión deste Goberno é a dunha Galicia que, mantendo a súa identidade, proxéctase 
ao mundo, e potencia o gusto polos valores propios como a cultura, a creatividade e o 
coñecemento para converterse nun lugar atractivo tamén no marco das novas tecnolo-
xías. 

Este Goberno aposta por un país cuxa cidadanía, empresas e institucións sexan capa-
ces de manter unha presenza rica, dinámica e continua da cultura galega en Internet e 
nos medios dixitais, que permitan preservar e divulgar a nosa identidade. Un país aber-
to e hospitalario, un destino atractivo, ao tempo, pola súa cultura milenaria e pola súa 
economía innovadora. Galicia ten que estar na rede para pervivir. 

No obstante, a posta en valor deste patrimonio paisaxístico, histórico, artístico e cultu-
ral é unha das máis importantes materias pendentes do país. Por este motivo, necesi-
tamos dar un empurrón á proxección de Galicia na rede con proxectos con capacidade 
de proxectarnos cara o mundo. Proxectos como o que supón a posta en marcha da 
Cidade da Cultura como símbolo inequívoco da unión entre a arquitectura de vangarda 
e as novas tecnoloxías. Unha unión que converterá á Cidade da Cultura no “corazón 
dixital de Galicia”, o lugar onde conflúe todo o patrimonio cultural en sentido amplo 
para proxectarse dende alí ao resto do mundo.  
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Un proxecto sen iguais, destinada a ser cabeceira da riqueza bibliográfica e o arquivo 
de Galicia, a súa misión é a de reunir, conservar e difundir o patrimonio cultural de Ga-
licia. 

Promocionará e difundirá a cultura galega, facilitando o acceso ao patrimonio docu-
mental galego, xa sexa de forma presencial ou virtual, e será unha peza clave para a 
difusión dos fondos con valor paisaxístico, histórico, artístico e cultural ao resto do 
mundo. 

Constituirase por tanto en salvagarda dunha parte significativa da memoria de Galicia, 
propiciando tamén a recuperación e revalorización dos fondos documentais de valor 
para a nosa comunidade. Galicia é a cidade única que pensa e actúa en rede.  

A vertebración territorial a través da rede 

En Galicia era preciso un desenvolvemento das infraestruturas de telecomunicacións 
en todo o territorio que garantise un acceso igualitario ás novas tecnoloxías e permiti-
sen a toda a sociedade galega aproveitar os beneficios e oportunidades que derivan do 
seu uso. 

A vertebración territorial de Galicia estase a desenvolver tamén a través da rede. Por 
primeira vez en Galicia existe unha decisión clara de levar as redes de telecomunica-
cións ás zonas rurais, onde a fenda dixital é máis acusada e onde os niveis de despre-
gamento da banda larga foron ata o de agora reducidos. Este Goberno si aposta deci-
didamente por conectar a todos os galegos co mundo.  

Esta aposta non sería posible sen a utilización de todos os recursos públicos existentes 
en materia de telecomunicacións. Non sería posible sen o apoio do operador público 
de telecomunicacións da Galicia, que xoga un papel fundamental na nova política de 
telecomunicacións da Xunta de Galicia, e que neste ámbito supón un elemento facili-
tador do despregamento das infraestruturas no rural, permitindo ofrecer servizos de 
maior calidade e con menores custos para o cidadán. É o xeito de facer política deste 
novo Goberno, coordinación efectiva entre o ámbito público e o privado, o xeito de que 
de 1+1 sumen máis que 2. 

Pero este Goberno tamén ten o soño de colocar a Galicia na vangarda tecnolóxica, 
porque as infraestruturas de telecomunicacións son as estradas da rede, e este Go-
berno quere unir a Galicia co mundo a través de autopistas virtuais. Por primeira vez, 
Galicia estará conectada co mundo a través de redes de nova xeración, as redes que 
aseguran os servizos avanzados da Sociedade da Información no futuro de Galicia. As 
redes que conectarán as cidades e vilas máis grandes de Galicia co resto do mundo. 
As redes que supoñen unha ventá de oportunidade como ningunha outra para o de-
senvolvemento da economía do coñecemento neste proceso cambio que está a come-
zar Galicia cara un novo modelo produtivo. 
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2014.gal Axenda Dixital de Galicia, como anteriormente comentouse, é a estratexia do 
Goberno galego para dar o impulso definitivo que necesita a Comunidade no que se 
refire ás tecnoloxías da información e a comunicación (TIC). Unha aposta na definición 
dunha estratexia clara en materia de Sociedade da Información, que nos permita com-
petir como rexión no novo mercado único dixital europeo definido pola Axenda Dixital 
para Europa e na nova economía. 

Para alcanzar o salto cualitativo implícito no reto que se plantexa a Axenda Dixital de 
Galicia establece 7 liñas estratéxicas: 

 
Figura 3: Liñas estratéxicas da Axenda Dixital de Galicia 2014.gal 

 

 

Administración intelixente 

Esta liña estratéxica recolle o cambio no modelo de administración e na forma na que 
se prestan os servizos públicos, necesario para que a inclusión das TIC por parte da 
Administración se realice de forma axeitada.  

Este cambio contribúe á modernización e mellora dos servizos públicos, aproveitando a 
capacidade de transformar as relacións que se establecen entre os gobernos e a cida-
danía, favorecendo o desenvolvemento da sociedade e unha mellora da calidade de 
vida. 

Administración eficiente 

A misión desta liña estratéxica é homoxeneizar os sistemas de xestión TIC da Xunta de 
Galicia, baixo unhas directrices operativas e estratéxicas unificadas e transversais, de 
austeridade e contención do gasto, e unha clara orientación ao servizo.  

Deste xeito, poderase responder ás demandas da Actividade Pública en materia TIC de 
forma sostible, eficiente e eficaz, e de forma transparente para os usuarios destes ser-
vizos. 

A Axenda Dixital de Galicia 



10

2014.gal Axenda Dixital de Galicia 
Balance 2010 

 

 

Cidadanía dixital 

“Cidadanía Dixital” da resposta á meta de contribuír á competencia dixital da poboa-
ción como base esencial para un emprego de calidade, a cohesión social e a calidade 
de vida. 

Por tanto, é a finalidade desta liña, consolidar unha comunidade galega competente 
tecnoloxicamente que poida acceder de xeito igualitario aos contidos e servizos dixi-
tais.  

Transforma TIC 

O sector da economía do coñecemento debe ser un dos sectores estratéxicos do futu-
ro, e debe converterse en catalizador da competitividade do resto de sectores e da 
modernización da administración.  

“Transforma TIC” persegue impulsar ao sector da economía do coñecemento de forma 
que sexa un soporte á competitividade de Galicia á vez que se consolide como un sec-
tor internacionalizado e cun peso significativo na economía galega. 

EconomiC-IT 

“EconomiC-IT” promove un cambio profundo, mediante o uso intensivo das TIC, do mo-
delo produtivo para conseguir unha economía sustentable e innovadora. 

É preciso que as empresas galegas, sexan capaces de empregar as TIC para ser máis 
eficientes, aumentar a súa produtividade, así como, poder innovar e competir en mer-
cados ata o de agora inaccesibles. 

InfraTeleCom 

O desenvolvemento de infraestruturas de telecomunicacións convértese nun piar fun-
damental que posibilita o desenvolvemento da Sociedade da Información. 

Por tanto, “InfraTeleCom” dará resposta á necesidade de que Galicia dispoña dunha 
rede de telecomunicacións moderna e sustentable para garantir a vertebración territo-
rial e como catalizadora da innovación e a captación de investimento. 

Medidas instrumentais e de cooperación 

Esta liña estratéxica permite dar soporte ao desenvolvemento das anteriores liñas. A 
través dela a Xunta de Galicia pretende constituír un novo modelo de xestión das polí-
ticas tecnolóxicas, áxil, eficiente e flexible, que poida dar resposta ás novas necesida-
des, e a posta en marcha de todas aquelas medidas adicionais que permitan unha 
xestión integral, e deriven nunha redución de custos e optimización de esforzos. 

Neste senso, cómpre destacar que no marco desta liña actuación, outra das estrate-
xias clave é a difusión e promoción da Sociedade da Información, e con iso, da mesma 
Axenda Dixital para contribuír á xeración dunha actitude positiva cara ás TIC por parte 
da cidadanía, e dar a coñecer aos diversos axentes implicados e a toda a sociedade os 
logros e resultados de 2014.gal.  

Así como, a de levar a cabo a avaliación intermedia e final continuada tanto na súa 
xestión, como nos seus resultados que permitan a toma de decisións axeitadas para 
asegurar o cumprimento dos obxectivos e compromisos establecidos. 

Por todo isto, é obxectivo do presente documento, a pesar de que a Axenda Dixital de 
Galicia 2014.gal é un plan a catro anos e do breve período de tempo transcorrido den-
de a súa presentación, amosar o balance e avaliar os principais resultados derivados 
das actuacións postas en marcha ata o momento. 
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Nos seguintes apartados detallaranse os avances acadados durante o pasado ano 
2010 polas principais actuacións, iniciativas e proxectos de cada unha das liñas estra-
téxicas que compoñen 2014.gal, así como, a pertinente avaliación intermedia en forma 
de análise e valoración do cadro de indicadores de datos obxectivo por programas e do 
escenario financeiro. 

Finalmente, e como proba da comunicación e difusión á sociedade galega dos avances 
e esforzos que se realizaron e están a realizar neste ámbito, amósase un capítulo re-
sumo cos principais eventos celebrados dende a Xunta de Galicia relacionados cos 
proxectos derivados da Axenda Dixital de Galicia.  
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O uso axeitado das TIC por parte das Administracións ten a capacidade de transformar 
as relacións que se establecen entre os gobernos e a cidadanía contribuíndo ao de-
senvolvemento da sociedade e unha mellora da calidade de vida. 

Neste contexto, 2014.gal aposta pola inclusión das tecnoloxías da información e as 
comunicacións en todos os ámbitos dos servizos públicos, a adopción dun modelo de 
administración electrónica accesible e que ofreza seguridade e confianza, a promoción 
das colaboracións con outras administracións públicas estatais, provinciais e locais e 
polo incremento da participación da cidadanía nun novo modelo de eGoberno. 

O camiño para unha administración intelixente 

 No 2010 publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG) o Decreto 198/2010, do 2 de 
decembro, que fixa as bases para o desenvolvemento futuro da administración elec-
trónica na Xunta de Galicia e nas entidades dependentes. 

 Grazas a posta en marcha da plataforma de facturación online, a Xunta de Galicia 
pagou no ano 2010 aos seus provedores nunha media de 28,85 días, anticipándose 
dous anos á lexislación europea sobre pagamentos en menos de 30 días. 

 Impartíronse máis de 400 cursos con máis de 15.000 horas de formación orienta-
dos á aplicación das novas tecnoloxías nos diferentes servizos públicos como son a 
e-administración, a educación, a sanidade ou a xustiza. 

 

O 17 de decembro de 2010 foi publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) o Decreto 
198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administra-
ción electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Este decreto 
regula o dereito dos cidadáns a relacionarse coas administracións públicas por medios 
electrónicos, a tramitación dos procedementos administrativos incorporados á tramita-
ción telemática, a creación e regulación da sede electrónica, a creación da edición 
electrónica do Diario Oficial de Galicia e do Rexistro Electrónico, o impulso e desenvol-
vemento dos servizos electrónicos e o establecemento de infraestruturas e servizos de 
interoperabilidade.  

O Decreto 198/2010 trata, por tanto, do marco de desenvolvemento normativo para 
dar cumprimento efectivo ao dereito dos cidadáns a relacionarse coa Administración 
por medios electrónicos.  

En relación cos cidadáns, o devandito decreto establece a necesidade de facilitar o 
exercicio dos seus dereitos e o cumpri-
mento dos seus deberes, empregando 
para iso soportes electrónicos; facilitar o 
acceso por medios electrónicos dos 
cidadáns á información e ao procede-
mento administrativo; promover a pro-
ximidade co cidadán e a transparencia 
administrativa, entre outras.  

Así mesmo, en relación coa Xunta de 
Galicia e os seus organismos públicos, o  
Decreto 198/2010 establece que debe-
rase contribuír á mellora do funciona-
mento interno dos organismos públicos 
mediante o uso das TIC e ao aumento 
da eficiencia no exercicio das súas competencias.  

Administración intelixente 
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Finalmente cómpre salientar que se estableceu un marco temporal para implantar 
progresivamente o uso dos medios electrónicos nas comunicacións, trámites e presta-
cións de servizos cos cidadáns: un ano dende a aprobación do decreto para o desen-
volvemento das normas técnicas precisas, a posta en marcha do DOG electrónico, a 
sede electrónica e o rexistro electrónico; e tres anos como horizonte temporal no que 
se levará a cabo a implantación progresiva deste contexto de administración electróni-
ca. 

Facturación electrónica 

O decreto publicado no DOG do 25 de xaneiro regula as liñas xerais de emprego dos 
medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT) nos procedementos de contrata-
ción e establece as condicións de utilización dos citados medios no marco do desen-
volvemento da administración electrónica da Xunta de Galicia. 

Así, a plataforma de facturación online da Xunta de Galicia permitiu non só centralizar 
e mellorar o control sobre as súas facturas senón tamén axilizar os pagos pendentes. 

Grazas a posta en marcha deste sistema, a Xunta de Galicia pagou no ano 2010 aos 
seus provedores nunha media de 28,85 días, superando o compromiso fixado inicial-
mente de facelo nun máximo de 45 días e anticipouse dous anos á lexislación europea 
sobre pagamentos en menos de 30 días a partir de 2013. 

Isto supón que a Xunta de Galicia é a administración autonómica que menos tarda en 
liquidar as súas facturas. 

O portal electrónico de facturación – que xa en 2010 empregaron case 1400 empre-
sas e contaba con máis de 3.500 usuarios rexistrados -, non só ofrece vantaxes para o 
provedor, que se aforra tempo e trámites, consegue cobrar máis rápido e ten a opción 
de consultar en todo momento o estado de tramitación da súa factura, senón que ta-
mén leva un aforro económico substancial para a administración.  

En concreto, no 2010, tramitáronse de maneira electrónica 11.306 das 56.252 totais, 
o que permitiu un aforro de case 37.700 euros, segundo o sistema que emprega o 
Ministerio de Industria para calcular a diminución de custos por evitar facturas en pa-
pel. No obstante, cando funcione a pleno rendemento o aforro real será de ata 
187.000 euros ao ano entre todas as Consellerías. 

Tramitación telemática 

Ao longo do 2010, no Diario Oficial fóronse publicando 48 novos procedementos no 
Rexistro Telemático da Xunta de Galicia. 

No 2010, púxose en marcha a tramitación integra en eTrámite dun procedemento de 
cara ao cidadán, do que se xestionaron 37.215 expedientes. Esta plataforma ademais 
interopera con servizos habilitadores da eAdministración como son: notificacións tele-
máticas, pasarelas de pago, servizos de sinatura e identidade dixital, datado de actua-
cións, rexistro e arquivo telemático, etc.  

Ademais, a Consellería de Facenda habilitou en decembro a posibilidade de que o con-
tribuínte, ou o seu representante, cumpra de forma telemática todos os trámites relati-
vos ao Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (ITP-
AXD) e asinou un convenio co Consello Xeral do Notariado, e o Colexio Notarial de Gali-
cia para que o imposto poida tramitarse e pagarse dende a propia notaría na que se 
autorice a escritura pública.  

En xullo presentouse o Plan Director de Seguridade da Información que establece as 
actuacións a levar a cabo en materia de seguridade da información así como os axen-
tes involucrados e as súas responsabilidades e define as directrices necesarias para 
xestionar de forma segura os sistemas de información da Administración. Se prevé un 
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orzamento de case 3 millóns de euros para o devandito plan, que abarca o período 
2010–2014. 

Finalmente, cómpre destacar que no 2010 a Xunta adxudicou á Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre (FNMT) o servizo de certificación dixital que permite a obtención dos 
certificados necesarios para a implantación da administración electrónica. Con esta 
medida facilítase a todos os organismos públicos galegos o cumprimento do esixido na 
Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. 

Servizos dixitais para o empregado público 

A Dirección Xeral da Función Pública, dependente da Consellería de Facenda, en coor-
dinación coa Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, implantarán 
a comezos do 2011 un novo sistema electrónico que permitirá axilizar os 38.000 mo-
vementos anuais que conleva a xestión dos recursos humanos da Xunta de Galicia.  

Como melloras en procesos concretos o módulo posibilitará que as listas de contrata-
ción temporal estean sempre correctamente actualizadas cada vez que un efectivo 
cese; así como que a xeración e control de vacantes presentes no sistema sexan sem-
pre correctas. Tamén, suporá importantes melloras na xestión dos concursos de tras-
lados.  

Toda a información xerada polo sistema, como movementos de ocupación, tomas de 
posesión, contratos, etc. estará a disposición dos administrados no novo portal do em-
pregado, denominado PortaX, que posibilitará a creación do expediente administrativo 
electrónico único.  

Formación dos empregados públicos 

Durante o ano 2010 a Xunta de Galicia puxo foco na formación dos empregados públi-
cos co fin de facer un uso máis eficaz dos recursos tecnolóxicos e conseguir unha ad-
ministración máis eficiente e con mellores servizos para o cidadán. 

Para iso, impartíronse máis de 400 cursos con máis de 15.000 horas de formación 
orientados á aplicación das novas tecnoloxías nos diferentes servizos públicos como 
son a e-administración, a educación a sanidade ou a xustiza. 

Un marco estable de apoio e colaboración coas entidades locais 

 O Plan eConcellos, cun orzamento de 9,1 millóns de euros ata o ano 2013, convér-
tese no instrumento da Xunta de Galicia para impulsar a implantación da eAdminis-
tración nos municipios.  

 Galicia é unha das catro CCAA que facilitan a todas as administracións locais o ser-
vizo de certificación dixital de forma gratuíta, permitindo un aforro total do 30% fron-
te á compra por separado de cada entidade. 

O plan eConcellos, cun orzamento de 9,1 millóns de 
euros a executar no período comprendido entre o 
2010 e o 2013, nace co ánimo de sentar as bases 
dun desenvolvemento coordinado e sostible da ad-
ministración electrónica nas entidades locais. O 
principal obxectivo deste plan é impulsar a moder-
nización nos concellos, por unha banda potencian-
do e complementando as iniciativas particulares e 
por outra desenvolvendo instrumentos, sistemas e 
infraestruturas de uso común que faciliten a im-
plantación e mantemento da eAdministración en Galicia.  
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Froito do novo escenario de cooperación impulsado polo plan, asinouse en xullo do 
2010 un convenio de colaboración por parte da Consellería de Presidencia, Adminis-
tracións Públicas e Xustiza, a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnoló-
xica, e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para o desenvolve-
mento da administración electrónica.  

A finais do 2010 estaban en proceso de adhesión ao convenio, con previsión de que o 
100% de concellos e deputacións estean adheridas no 2011. Dentro das actuacións 
levadas a cabo no 2010 cabe destacar as seguintes: 

 Creación da Oficina eConcellos, como instrumento de coordinación e aseso-
ramento para a modernización das entidades locais. 

 Creación dun catálogo de procedementos de ámbito municipal tipificados, uni-
ficados e adaptados para a súa tramitación telemática. O desenvolvemento 
deste catálogo é chave na normalización necesaria para conseguir unha eAd-
ministración sostible en Galicia. O catálogo constará duns 300 procedemen-
tos. 

 Contratación da implantación da tramitación electrónica de cando menos 85 
procedementos do catálogo en 104 concellos galegos, de xeito que se com-
plemente coas actuacións existentes en ditos concellos. 

 Desenvolvemento de novos servizos no portal EidoLocal como acceso a base 
de datos de lexislación, servizos de envío de sms e correo electrónico, tramita-
cións e comunicacións telemáticas coa Xunta de Galicia, etc... orientados a 
mellorar e facilitar o traballo diario do persoal dos concellos. 

 Grazas ao devandito servizo de certificación dixital, a finais do 2010 eran 
practicamente a terceira parte dos concellos galegos os que podían acceder 
aos servizos de certificación da FNMT para desenvolver a certificación dixital 
nos seus trámites administrativos sen custo algún. 

 Con esta iniciativa, Galicia é unha das catro Comunidades autónomas que 
ofrece ás entidades do seu territorio o servizo de certificación dixital de balde, 
o que supón un aforro do 30% en dous anos fronte á merca por separado dos 
servizos de certificación dixital. 

A atención sanitaria do futuro 

 No 2010 a implantación da e-receita permitiu unha redución de 1,5 millóns de citas 
médicas para acudir a recoller receitas. 

 O 100% do persoal médico ten acceso á historia clínica electrónica (IANUS) dos pa-
cientes 

 O 95% da imaxe dixital é accesible desde IANUS, o que supón unha redución de cus-
to de impresión de placas radiolóxicas de 2 millóns de euros anuais.  

No ámbito da sanidade as accións do Goberno galego oriéntanse cara a modernización 
do Servizo Galego de Saúde, tal e como recolle a Estratexia Sergas 2014, co fin de 
configurar un sistema sanitario público que estea ao servizo do paciente, que sexa in-
novador e que asegure a continuidade asistencial, a seguridade, a eficiencia e a impli-
cación dos profesionais. 

Así, apóstase por unha nova concepción do modelo sanitario que permita aumentar a 
calidade de vida da cidadanía, trasladando os sistemas de atención sanitaria á súa 
contorna e poñendo a disposición da mesma servizos públicos próximos e de calidade. 

Receita electrónica 
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A receita electrónica permite que o usuario non necesite acudir ao centro de saúde 
cada vez que teña que solicitar novas receitas de fármacos xa prescritos. 

Isto implica importantes melloras na calidade asistencial, xa que 
reduce o número de consultas para renovar receitas, co que o 
médico dispón de máis tempo para o diagnóstico e tratamento.  

No ano 2010 a receita electrónica implicou unha redución de 1,5 
millóns o número de consultas para a renovación das mesmas 
nos centros de saúde, o que supón un 30% de citas menos con 
respecto ao ano 2009. 

Tamén, supón unha maior seguridade na prescrición, dispensación e uso dos medica-
mentos, xa que fomenta a comunicación entre médico e farmacéutico.  

O ano 2010 supuxo a consolidación do sistema, pasouse de 176 centros de saúde con 
e-receita, a principios de ano, a 443 centros ao final, o 92% do total.  

No que respecta a poboación beneficiada pasouse dun 43,9% ao 98%, polo que se 
pasou dun 15% de e-receitas no 2009 a máis dun 70% no 2010. Galicia lidera a dis-
pensación electrónica no Estado con máis de 210.000 receitas electrónicas diarias. 

Galicia está no camiño para unha mellor atención, máis próxima e no menor tempo 
posible. No camiño dunha atención sanitaria máis sostible nunha contorna de grave 
carencia de recursos orzamentarios, mantendo e incluso mellorando a calidade asis-
tencial. 

Este proxecto supón ademais a base sobre a que se sustentan outra serie de medidas, 
como o catálogo priorizado de medicamentos, encamiñadas a facer sostible o sistema 
sanitario público, neste caso a través dun aforro diario de 300.000€, e por outra parte 
mellorar a dotación de infraestruturas,  

Historia clínica electrónica 

A historia clínica electrónica é un proxecto para integrar toda a información clínica nun 
documento dixital e poñela a disposición dos profesionais sanitarios, de xeito que cal-
quera paciente poida ser atendido en distintos puntos de Galicia en calquera dos ni-
veis asistenciais e que se materializa nunha aplicación chamada IANUS arredor da que 
tamén están a receita electrónica e a dixitalización da imaxe médica. 

No ano 2010, cómpre destacar a total extensión da historia clínica electrónica (IANUS). 
O 100% do persoal médico xa tiña acceso á mesma, que ademais atendía ao 98% dos 
galegos. 

Imaxe médica dixital 

Outro dos avances no eido sanitario é a dixitalización da imaxe médica. Este sistema 
permite o intercambio de imaxes entre os profesionais a través do sistema de historia 
clínica electrónica (IANUS), mellorando notablemente o método de traballo do persoal 
involucrado no diagnóstico do paciente. 

O 95% da imaxe dixital é accesible desde IANUS, o que supón unha redución de custo 
de impresión de placas radiolóxicas de 2 millóns anuais e unha notable axilización do 
diagnóstico, posto que reduce de 3 días a 1 día o tempo de elaboración dos informes. 

Servizos en liña 

A aposta polos servizos en liña é outra das liñas de traballo da Consellería de Sanida-
de, así o 98,9% dos centros de atención primaria dispuñan do servizo de solicitude de 

http://imit.xunta.es/portal/desenvolvementoegoberno/servicios_publicos_dixitais/sanidad/receitaelectronica.html
http://imit.xunta.es/portal/desenvolvementoegoberno/servicios_publicos_dixitais/sanidad/digitalizaciondeimagenmedica.html
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cita médica por internet e o 76% dos centros de primaria podían citar telematicamente 
para atención especializada. 

En canto aos trámites realizados pola cidadanía destacaríase que no 2010 solicitáron-
se máis de 6.000 tarxetas sanitarias por Internet e case 3.000 cambios de médico, así 
como por riba de 15.000 accesos á consulta individualizada de listas de espera. Ade-
mais, recibíronse 1.376 peticións de subscrición ao servizo de alertas SMS, solicitá-
ronse 587 tarxetas de doadores e tramitáranse 6.945 reclamacións e suxestións dos 
usuarios a través da web. Dende a última semana do ano 2010 tamén se pode acce-
der por Internet ao historial farmacoterapéutico, o plan de dispensación ou os custos 
do mesmo. 

No referido aos profesionais, o 100% xa pode acceder a Oficina Virtual do Profesional 
(FIDES), na que se tramitaron 38.224 solicitudes no ano 2010, un 25,7% máis que o 
ano anterior. Tamén, se realizaron en formato e-learning, 142 cursos con 40.343 ins-
cricións, un 103% máis que no 2009. Outros dos servizos é a biblioteca virtual (Biblio-
saúde) na que se rexistraron 261.256 accesos.  

Á cabeza na modernización da Xustiza 

 A Xunta de Galicia aprobou o Plan Senda 2014, que establece por primeira vez unha 
auténtica folla de ruta para a integración das TIC na Xustiza. 

 No 2010 levouse a cabo a implantación do sistema Lexnet para a presentación te-
lemática de escritos, demandas e notificacións xudiciais en 37 órganos xudiciais da 
provincia da Coruña. 

 Galicia sitúase entre as tres CCAA que máis emprega o programa de Rexistro Civil en 
liña (InfoReg) 

A elaboración e execución do “Plan de sistemas Senda 2014”, o proxecto para o de-
senvolvemento do TIC na Administración de Xustiza en Galicia, establécese en base a 
unha estratexia e planificación que inclúe a racionalización e redeseño de procesos, a 
actualización dos sistemas de información, o despregamento de infraestruturas e me-
dios tecnolóxicos, a dotación dos recursos para levar a cabo as actuacións estableci-
das, así como un proceso acomodado de xestión do cambio.  

Este plan permitirá incorporar e 
aproveitar o poder transformador das 
novas tecnoloxías para mellorar na 
Administración de Xustiza: o tempo 
de resposta, a calidade da resposta e 
a transparencia dos procesos. Ade-
mais, será fundamental para conse-
guir a maior eficacia na implantación 
da Nova Oficina Xudicial. 

Conta cunha dotación orzamentaria de 34 millóns de euros, reflexa a aposta da Xunta 
por integrar as TIC na Xustiza máis aló de actuacións puntuais, mediante accións sos-
tidas no tempo e que teñan prevista a interoperabilidade entre sistemas de informa-
ción dos distintos organismos. 

Equipamento 

A finais de ano, xa se avanzara de xeito importante na instalación do equipamento ne-
cesario e das aplicacións relativas ao uso das TIC nos sistemas de xestión xudicial. 

Neste senso, cómpre destacar que no 2010 dotouse a todas as novas salas de vista 
de equipos de gravación. Ademais, púxose en marcha unha experiencia inicial de cen-
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tralización de almacenamento e integración dos sistemas de gravación de vistas do 
sistema de xestión procesual, integración de dispensadores e sistema de información 
ao público en 15 salas de vista repartidas nas catro provincias. 

Sistema Lexnet 

Por outra banda durante o ano 2010, e como un paso máis cara ao expediente xudicial 
dixital, a Xunta de Galicia levou a cabo a implantación do sistema Lexnet, para a pre-
sentación telemática segura de escritos, demandas e notificacións xudiciais entre os 
órganos xudiciais e os diferentes axentes que participan nunha tramitación xudicial. 
Implantouse o sistema nun total de 37 órganos xudiciais da provincia da Coruña co 
que xa está operativo nun total de 64 órganos xudiciais en toda Galicia. A extensión 
aos órganos restantes está planificada para o ano 2011. En canto ao seu emprego, no 
2010 fixéronse máis do dobre de notificacións telemáticas que no 2009, 285.000 
fronte ás algo máis de 140.000 do ano anterior. 

Sistema de xestión procesual: Minerva NOX 

A aplicación Minerva NOX instalouse en todas as comunidades que utilizan os sistemas 
de información fornecidos polo Ministerio de Xustiza, entre os meses de marzo e maio, 
aínda que nos meses seguintes tiveron que facerse varias revisións liberadas polo mi-
nisterio para corrixir carencias funcionais do sistema. De todos os xeitos coa progresiva 
formación dos usuarios, unhas 111 sesións orientadas a 549 usuarios, xa hai no sis-
tema case 6 millóns de documentos, máis de 300.000 resolucións e 640.000 proce-
dementos rexistrados. 

Rexistro Civil en liña 

Ademais, cabe destacar o importante avance que experimentou Galicia no emprego da 
aplicación para o Rexistro Civil en liña, situándose como unha das tres CCAA que maior 
uso fan desta aplicación pasando dun 25% a un 86% no último ano.  

Este sistema coñecido como InfoReg permite realizar de forma centralizada a inscri-
ción e certificación de nacementos, matrimonios, defuncións e tutelas no 100% dos 
Rexistros Civís municipais e no 99% dos Xulgados de paz repartidos por toda Galicia.  

Formación 

Un dos elementos fundamentais recollido no Plan Senda 2014 é a liña de Formación e 
Implantación, para avanzar na capacitación técnica e funcional nos medios TIC dos 
colectivos xudiciais, concienciar aos usuarios no correcto emprego dos sistemas de 
información, unificando os métodos de traballo asociados a cada sistema de informa-
ción, a través da formación en boas prácticas e potenciar os procesos asociados á xes-
tión do cambio, de xeito que se minimice a resistencia do usuario ás novas implanta-
cións ou actualizacións das ferramentas de traballo. 

Ao longo do 2010, impartíronse 248 cursos con 1600 horas de formación, aos que 
asistiron 887 membros pertencentes ao colectivo xudicial: maxistrados e xuíces, fis-
cais, secretarios xudiciais e principalmente o persoal funcionario da Administración de 
Xustiza de Galicia e do IMELGA. 
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No marco da nova economía baseada no coñecemento e para atopar o camiño da re-
cuperación sostible, 2014.gal aposta pola austeridade e contención do gasto, median-
te a incorporación de principios de xestión como a transversalidade, a eficiencia e o 
aforro de custos. 

Neste sentido, é obxectivo desta liña lograr unha nova administración que “faga máis 
con menos”, realizando accións de homoxeneización en canto a estratexia tecnolóxica 
e adoptando criterios de economía de escala que permitan a redución de custos e a 
mellora dos servizos públicos prestados. 

Deste xeito, usaranse modelos para manter e mellorar o papel das TIC dentro da orga-
nización e, en xeral, promoveranse proxectos nos que a incorporación das TIC na acti-
vidade da Administración mellore o benestar da poboación, proporcionando ferramen-
tas eficaces que incidirán na redución de tempos e custos. 

Un punto de entrada único aos servizos públicos 

 O portal da Xunta transformouse en xuño de 2010 nunha canle de información e 
servizos interactiva e aberta permanentemente ao cidadán. 

En xuño de 2010 a Xunta de Galicia puxo en marcha o seu novo portal corporativo, 
máis intuitivo, sinxelo e accesible ao cidadán. A web foi concebida pensando en mello-
rar a atención ao usuario, incrementando os servizos dispoñibles, ofrecendo unha na-
vegación asequible a todos os perfís, unha maior interactividade e novas canles mul-
timedia.  

A nova páxina web deixa de lado a concepción 
estritamente institucional e informativa para 
avanzar nos conceptos de web 2.0 e na admi-
nistración electrónica, converténdose nunha 
porta de entrada única onde o usuario poida 
acceder á información dunha forma moito máis 
clara. Cada vez serán máis os trámites que se 
poderán realizar de xeito telemático como prevé 
o plan de modernización da Administración da 
Xunta que estenderá o uso das novas tecnoloxí-
as para ofertar novos servizos e mellorar os ac-
tuais, acelerando a tramitación de procedemen-
tos e facilitando a participación e a información 
da cidadanía en tempo real. 

Este feito contribuíu sen dúbida a que Galicia se manteña como a terceira comunidade 
autónoma no uso da administración electrónica por parte da poboación para obter 
información das páxinas web oficiais.  

O novo portal tivo 11,6 millóns de visitas no 2010, das que 350.000 foron realizadas 
por usuarios distintos. Entre as novidades está a presenza da Xunta de Galicia nas 
redes sociais de Facebook e Twitter, que xa tiñan mais de 4.000 seguidores a finais do 
ano 2010.  

Ademais indicar que se elaboraron as Políticas de uso de formatos de arquivos asocia-
dos aos contidos web establecendo o uso de estándares abertos nas comunicacións 
desde a Xunta coa cidadanía, garantido a accesibilidade á información pública. 

Administración eficiente 
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O corazón dixital de Galicia: CPD Integral 

 En 2010 comezouse a construción do Centro de Proceso de Datos Integral (CPDI) 
que permitirá un aforro de 3 millóns de euros anuais. 

 Trátase dunha infraestrutura unificada, flexible, segura, e sinxela que dará servizo a 
1.260 centros administrativos, a 1.400 centros educativos, a 600 centros sanita-
rios, a 322 entidades xudiciais e a 1.500 unidades de farmacia. 

En liña cos obxectivos de 2014.gal Axenda Dixital de Galicia, a Administración galega 
creará un Centro de Proceso de Datos Integral (CPDI), que integrará as funcións dos 
máis de 80 CPDs existentes ata o de agora na Comunidade. 

A consolidación dun CPDI único de infraestrutura TIC da Xunta, evitando así a disper-
sión, que produce gastos, custos e ineficiencias, fará posible unha administración que 
funcione 24 horas ao día os 365 días do ano e achegará importantes vantaxes en ter-
mos de aforro e calidade dos servizos a cidadáns e entidades públicas. 

En concreto, o novo Centro de Proceso de Datos 
Integral, que constituirá o corazón dixital de Gali-
cia, cunha infraestrutura unificada, máis flexible, 
segura, e sinxela que a actual e que permitirá que 
a Xunta de Galicia consiga un aforro de máis de 3 
millóns ao ano grazas á redución dun 50% do cus-
to enerxético por metro cadrado e dun 27% do 
gasto anual da factura dos CPD actuais, á redu-
ción dun 30% das necesidades de investimento en 
hardware e dun 30% no mantemento do mesmo, e 
grazas tamén á reorganización dos espazos liberados. 

O Centro de Proceso de Datos Integral dará servizo a preto de 2,8 millóns de cidadáns; 
máis de 1.260 centros administrativos; 1.400 centros educativos; 600 centros sanita-
rios; 322 entidades xudiciais e 1.500 oficinas de farmacia así como, a 91.000 empre-
gados públicos, entidades e organismos autónomos dependentes da Xunta de Galicia 
e incluso a outras entidades públicas como deputacións, concellos ou universidades. 

Unha nova política de gasto 

 A negociación conxunta de contratos públicos para o subministro de licenzas de 
software permitirá aforrar un promedio do 37% en tres anos. 

No 2010 púxose en marcha a nova política de centralización de compra de infraestru-
tura tecnolóxica e software da Xunta de Galicia. 

Así, leváronse adiante diversas ofertas públicas de contratación de subministro, tanto 
de software como de hardware, nas que se tiveron en conta novos parámetros para a 
súa adquisición, principalmente baseados na agrupación da demanda das diferentes 
consellerías e organismos dependentes para alcanzar unha maior efectividade do in-
vestimento público, aproveitando economías de escala e a consolidación de contratos 
en servizos agregados de maior volume. 

Deste xeito, por primeira vez, mediante a agrupación dos contratos de licenzas de 
software para as consellerías e organismos dependentes da Xunta, conseguíronse me-
llorar as condicións de compra, aforrando un promedio do 37% en tres anos ao reducir 
un 18% os prezos fronte á situación anterior na que cada consellería realizaba os con-
cursos por separado, e reducir preto de 4.500 licenzas facilitando o impulso do softwa-
re libre nos postos de usuario.  
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Unificación de sistemas de información 

 O Plan Galego de Cartografía é un instrumento fundamental para solucionar a falta 
de información cartográfica e a súa coordinación á hora de obtela polos diferentes 
departamentos. 

 O Goberno galego xa deu os seus primeiros pasos ao aprobar no Consello da Xunta 
a contratación da elaboración dunha nova cartografía de Galicia por máis de 9,3 mi-
llóns de euros. 

Un dos eixos do desenvolvemento para lograr unha administración pública eficiente, 
configurase arredor da integración e evolución dos sistemas de información que ata o 
de agora, por evolución histórica estaban repartidos en varias consellerías. Esta nova 
orientación vai permitir un mellor aproveitamento dos recursos públicos, económicos e 
de persoal para ofrecer produtos e servizos á sociedade máis amplos e axeitados. 

Neste senso, e en particular no referente á información cartográfica e meteorolóxica, 
cómpre destacar que en xuño do 2010 celebrouse a primeira reunión da Comisión de 
Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartográfica na que se aborda-
ron entre outros, a definición dos traballos a facer nos seguintes meses para traballar 
no deseño dun Plan Galego de Cartografía. 

O fin do Plan Galego de Cartografía será solucionar a falta de información cartográfica 
e a súa coordinación á hora de obtela. Polo que é imprescindible para o seu deseño, 
atender ás necesidades de cada departamento da Xunta e coordinarse coa Adminis-
tración Xeral do Estado. 

Deste xeito, o Plan cartográfico estable-
ce como obxectivos estudar a situación 
actual e definición das necesidades 
cartográficas da rexión, ordenar a pro-
dución cartográfica cun horizonte tem-
poral de 4 o 5 anos, e establecer as 
estratexias de produción e actualización 
de datos básicos. 

Para a elaboración do Plan xa se deron 
os primeiros pasos ao aprobar no Con-
sello da Xunta a contratación por máis 
de 9,3 millóns de euros dunha nova 
cartografía de Galicia. A cartografía elaborada será pioneira en utilizar a tecnoloxía LI-
DAR, que permitirá elaborar un modelo dixital do terreo estudado. 

A nova cartografía será a base da información xeográfica e territorial para traballar de 
xeito coordinado e solidario cos concellos, axentes e cidadáns por unha xestión máis 
eficiente do territorio. Esta iniciativa supón unha aposta do actual goberno galego pola 
accesibilidade e a transparencia xa iniciada co Plan de Ordenación do Litoral, e unha 
nova maneira de xestionar a información territorial na nosa comunidade. 
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Impulso ao software libre 

 O Goberno galego aposta por solucións FLOSS en iniciativas de calado como o de-
senvolvemento da eAdministración ou o proxecto Abalar e na formación tecnolóxica 
que a Xunta ofrece aos cidadáns a través da rede CeMIT. 

 A Comunidade autónoma integrarase na entidade na que se toman as decisións es-
tratéxicas para o fomento do código de fontes abertas a nivel estatal, CENATIC. 

En abril, a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica presentou o 
Plan de Acción 2010 en materia de Software Libre e de Fontes Abertas (FLOSS) que 
establecía como liñas de actuación: Impulsar unha oferta de solucións baseadas en 
FLOSS de calidade, promover a implantación efectiva dos estándares abertos, e forta-
lecer os mecanismos de formación e difusión dos modelos FLOSS e as súas vantaxes 
competitivas. 

Cómpre destacar que, no afán de levar a cabo políticas para o fomento da interopera-
bilidade e reutilización da información do sector público, a Xunta de Galicia estableceu 
en 2010 unha serie de directrices de obrigado cumprimento para todos os seus depar-
tamentos nas comunicacións da Administración coa cidadanía e empresas. 

Ademais, a SXMIT está a traballar nun procedemento para poder licenciar como soft-
ware libre e de fontes abertas o software propiedade da Xunta de Galicia susceptible 
de reaproveitamento por outras organizacións, e susceptible de crear tecido empresa-
rial TIC. Destacan entre as accións encamiñadas a alcanzar o obxectivo desta iniciativa 
xa executadas no 2010:  

 A inclusión, nas contratacións públicas de software a medida para a Xunta, 
dunha serie de cláusulas que garanten a propiedade intelectual da Xunta de 
Galicia sobre o software contratado, garantindo así a potestade precisa para 
poder liberalo, de ser de interese.  

 A revisión por parte da SXMIT, a través da ponencia informática das conselle-
rías, de que as contratacións de software por parte das mesmas segue as di-
rectrices de fomento do FLOSS, precisándose unha xustificación técnica moti-
vada no caso de que o software a contratar non sexa libre. 

Ademais das liñas de acción establecidas no Plan, a Xunta tomou decisións estratéxi-
cas para desenvolver proxectos de calado baseados en software libre, como o desen-
volvemento da Administración electrónica ou a integración das TIC na Educación a tra-
vés do proxecto Abalar. 

Un dos eixos fundamentais no desenvolvemento da administración electrónica da ad-
ministración pública de Galicia é o despregue de novos sistemas de información na 
Xunta de Galicia, nos que cabe destacar a promoción e o emprego de ferramentas de 
desenvolvemento baseadas en software libre e de fontes abertas. Deste xeito, está a 
aumentar significativamente a incorporación de tecnoloxías FLOSS dentro da infraes-
trutura que compón o mapa de sistemas da administración pública, tendo especial 
peso nos proxectos relacionados coa presenza da administración pública en Internet, 
co despregue de novas canles para a prestación de servizos de información, acceso a 
servizos públicos dixitais ou apertura de canles de participación, como por exemplo 
portais de referencia institucional como son o propio portal www.xunta.es ou diferentes 
portais departamentais. 

O software libre está presente tamén na formación tecnolóxica que a Xunta ofrece aos 
cidadáns a través da Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica, 
(CeMIT) onde todos os equipos teñen instalado o sistema operativo Ubuntu. 
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No ámbito da formación dirixidas aos empregados públicos, a Escola Galega de Admi-
nistración Pública (EGAP) incluíu o software libre entre os contidos das accións forma-
tivas para este colectivo a nivel autonómico, local, de Xustiza e das universidades ga-
legas. 

Finalmente, outra das accións salientables neste eido é que durante o pasado ano se 
realizaron os trámites precisos para a incorporación da Xunta de Galicia ao padroado 
da Fundación do Centro Nacional de Referencia de Aplicación das Tecnoloxías da In-
formación Comunicación baseadas en Fontes Abertas (CENATIC). Esta fundación ten 
entre os seus obxectivos principais promover o coñecemento e difusión do software 
libre na administración e nos diferentes sectores produtivos. A incorporación definitiva 
tivo lugar a principios de 2011. 

Entre outros beneficios para a nosa comunidade, grazas á colaboración con CENATIC, 
vaise ofrecer á administración pública galega, un servizo que permita avaliar se os de-
senvolvementos contratados desde a propia administración, e de interese para a so-
ciedade, empresas e outras administracións públicas, están en condicións para poder 
ser liberados e potencialmente xerar unha comunidade de desenvolvemento e de 
usuarios ao seu redor. 
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Para o desenvolvemento da Sociedade do Coñecemento, non basta con dispor de in-
fraestruturas de telecomunicación que permitan o acceso á información, senón que é 
condición necesaria empregalas produtiva e socialmente. 

Para logralo, 2014.gal Axenda Dixital de Galicia propón un cambio de enfoque no apoio 
ao emprego das novas tecnoloxías por parte da cidadanía. Un cambio que ten como 
obxectivo liderar o tránsito dunha sociedade que simplemente emprega as novas tec-
noloxías a unha sociedade que xera crecemento sustentable e contribúa á calidade de 
vida sobre a base das novas tecnoloxías, unha sociedade “prosumer”.  

A transformación do modelo educativo 

 No curso 2010/2011 conseguiuse dixitalizar en torno ao 28% das aulas de 5º de 
Educación Primaria e 1º de Educación Secundaria de Galicia, o que supón que o 
34% dos alumnos destes cursos dispoñen dun ordenador propio para o seu uso na 
educación  

 A finais do ano 2010 o 100% dos centros adheridos ao Plan Abalar tiñan acceso ao 
“espazoAbalar”, que permite a participación e a comunicación en rede de toda a 
comunidade educativa 

A transformación do modelo educativo ten un nome en Galicia: Abalar. Trátase dunha 
estratexia educativa global e integradora, definida para maximizar o aproveitamento 
dos recursos tecnolóxicos na mellora das competencias da nosa cidadanía. Unha es-
tratexia que coordina e impulsa un cambio do modelo educativo en Galicia. 

O Plan ABALAR, para o período 2010-2014, integrado no proxecto “Escuela 2.0” do 
Ministerio de Educación e Ciencia, estrutúrase en torno a varios piares: o aproveita-
mento efectivo do equipamento tecnolóxico nos centros educativos, o desenvolvemen-
to de contidos dixitais que potencian as capacidades de aprendizaxe dos nosos fillos e 
a capacitación do profesorado 
para o emprego eficaz das no-
vas tecnoloxías.  

A estratexia do proxecto ABA-
LAR xira arredor do concepto de 
centro educativo dixital (CED), 
un concepto que supera o do 
centro educativo tradicional e 
persegue pór a disposición dos 
axentes da comunidade educa-
tiva, profesores, ANPAS (aso-
ciación de nais e pais) e alum-
nos, os recursos humanos e 
pedagóxicos, así como de in-
fraestruturas, equipamento e 
os servizos axeitados para o uso cotián da tecnoloxía na actividade docente, de apren-
dizaxe e nos procedementos administrativos. 

En definitiva, cambiar o xeito de educar, crear unha contorna educativa personalizada, 
intelixente, innovadora e colaborativa para lograr individuos altamente formados e ca-
pacitados, individuos dunha nova era: a era do nativos dixitais. 

Cidadanía dixital 
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A dotación de equipamento tecnolóxico 

No marco desta estratexia, cada alumno disporá dun ultraportátil, que conta cunha 
pantalla táctil estilo tableta. Ademais, cada aula estará dotada dun portátil para o uso 
do docente, un encerado dixital táctil que facilitará que as clases sexan máis interacti-
vas, un proxector de distancia ultra-curta, un punto de rede Wifi para garantir unha 
correcta conexión a Internet e un arma-
rio para a carga e custodia dos ultrapor-
tátiles dos alumnos. 

No curso 2010/2011, dixitalizáronse en 
torno ao 28% das aulas de 5º de Edu-
cación Primaria e 1º de Educación Se-
cundaria de Galicia, o que corresponde 
a 682 aulas pertencentes a 300 centros 
educativos distribuídos por toda a xeo-
grafía galega. 

O número de alumnos que se beneficia-
ron desta iniciativa ascende a máis de 
14.500, o que supón que o 34% dos alumnos galegos de 5º de Educación Primaria e 
1º de Educación Secundaria contan cun portátil con software libre, en particular cunha 
distribución GNU/LINUX e con software libre instalado para o desenvolvemento da súa 
actividade formativa. 

Con todo, o obxectivo é que ao finalizar o curso 2013/2014 todos os niveis educativos 
de 5º e 6º de Primaria e 1º e 2º de Secundaria dispoñan do equipamento, os recursos 
e a formación necesaria para acadar a plena integración das TIC no ámbito educativo. 

Os contidos educativos: Espazo Abalar 

EspazoABALAR, é unha plataforma desenvolvida pola Consellería de Educación e Or-
denación Universitaria e a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica 
para fomentar a participación de toda a comunidade educativa neste proxecto.  

 
Entre as finalidades deste portal, están as de incrementar a eficacia dos servizos edu-
cativos, desenvolver as TIC no ámbito do ensino, e fomentar a participación e motiva-
ción do alumnado, loitando ao mesmo tempo contra o fracaso escolar, a través dun 
seguimento continuado por parte das familias (“Espazo Familias”) dos resultados aca-
démicos e do comportamento dos alumnos.  

Tamén dentro da comunidade docente ábrense novas vías de colaboración para redu-
cir e minimizar os trámites administrativos. A este respecto, a Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria, realizou a selección dunha gran diversidade de recursos 
educativos dixitais en diferentes idiomas (galego, castelán, inglés e francés) e niveis 
educativos (5º e 6º de Educación Primaria e 1º e 2º de Educación Secundaria) e os 
puxo a disposición de toda a comunidade educativa a través do servidor dos centros e 
do repositorio de contidos educativos dispoñible no espazo ABALAR. 
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A finais do 2010 os 300 centros adheridos ao Plan Abalar tiñan acceso a este portal. 
Esta dispoñibilidade estenderase a todos os centros de Galicia que impartan infantil, 
primaria, ESO ou Bacharelato no primeiro trimestre do 2011. 

Formación do profesorado 

Para facer un uso eficaz dos recursos tecnolóxicos, a Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria formou neste ano a 297 coordinadores Abalar, e continuará a 
formación dos mesmos ao longo do vindeiro ano. En paralelo, tamén comezou a for-
mación de máis de 4.000 profesores das aulas ABALAR, por medio de obradoiros, e a 
formación aos inspectores de educación. No próximo ano levarase a cabo a formación 
dos profesores que non pertencen ao Proxecto Abalar.  

O fin da fenda dixital 

 No 2010 constitúese a nova rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tec-
nolóxica como ferramenta chave para acabar coa fenda dixital a asegurar a inclu-
sión social 

 A Rede CeMIT está presente en 89 concellos, que ofrecen 94 aulas de acceso públi-
co ás novas tecnoloxías 

A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica e a Federación Galega 
de Municipios e Provincias (FEGAMP) asinaron en abril un convenio para desenvolver 
un novo modelo de rede de formación dixital: a Rede de Centros para a Modernización 
e Inclusión Tecnolóxica (CeMIT), que estará presente na maioría dos concellos galegos, 
contará cun modelo de xestión máis sostible e con capacidade para estenderse a máis 
localidades.  

A nova Rede CeMIT desenvolverase cunha 
imaxe de marca propia e coordinará un mode-
lo de rede único como referente na formación 
no eido das novas tecnoloxías. Deste xeito, 
CEMIT convértese nun instrumento esencial 
de soporte á nova estratexia en materia defi-
nida na Axenda Dixital de Galicia.  

Os obxectivos son claros: cohesionar territorial e socialmente Galicia mediante a elimi-
nación da fenda dixital, incrementar a empregabilidade grazas ao desenvolvemento 
das capacidades tecnolóxicas e mellorar a calidade de vida dos cidadáns e cidadás 
favorecendo a súa autonomía mediante o emprego das tecnoloxías. 

No 2010 adheríronse 53 concellos á Rede CeMIT. Grazas aos convenios firmados en-
tre a Xunta e os diferentes concellos, cunha dotación orzamentaria de 1 millón de eu-
ros en conxunto, disporán de axentes TIC que impulsarán nos centros as actividades 
definidas no Plan de Formación desta Rede. En total a Rede CeMIT está presente en 
89 concellos que ofrecen 94 aulas de acceso público ás novas tecnoloxías. 

Os centros adheridos poderán utilizar a infraestrutura tecnolóxica e software común 
que lles permita desenvolver a súa labor e facilite a posta en común de experiencias 
que enriquezan ao conxunto dos axentes que conformen a Rede CeMIT.  

Ademais, estes centros disporán dunha carteira de servizos común, con 4 eixos de ac-
tuación fundamentais: a formación e capacitación dixital, a formación avanzada para 
profesionais TIC, a formación no eido da multimedia e do audiovisual e, por último, a 
formación para os empregados públicos. Todo co apoio e asesoramento dos axentes 
TIC. 
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Outro aspecto importante na loita pola redución da fenda dixital, ademais da penetra-
ción da banda larga e da dispoñibilidade de computadores no fogar, é a formación e 
capacitación dixital da cidadanía á hora de facer uso destas tecnoloxías. Neste aparta-
do o impulso e fomento da formación en tecnoloxías FLOSS cobra especial importancia 
polas reseñables vantaxes deste tipo de tecnoloxías, permitindo achegar as TIC a un 
menor custe a toda a cidadanía. A Xunta de Galicia, en aras de reducir a fenda dixital e 
de achegar as vantaxes do FLOSS aos distintos sectores da sociedade galega, contou 
no ano 2010 coa colaboración das Asociación Galegas de Usuarios de Software Libre 
pola súa dilatada traxectoria de promoción e dinamización do FLOSS dentro dos seus 
respectivos ámbitos xeográficos de actuación. Esta colaboración permitiu a realización 
de 35 actividades de fomento do FLOSS ao longo de toda a xeografía galega. 

 

 



28 

2014.gal Axenda Dixital de Galicia 
Balance 2010 

 

 

 

 

 

Nos actuais tempos que corren, Galicia debe aproveitar as novas tecnoloxías para 
adaptarse a unha nova economía na que preme a produtividade e a competitividade e 
que por tanto, abra a porta á xeración de novos empregos e á identificación de novos 
mercados.  

A solución para levar a cabo este cambio parece clara, o noso modelo económico debe 
evolucionar ao da nova Sociedade do Coñecemento, opción máis axeitada para conse-
guir unha economía produtiva, competitiva e eficaz, pola vía dun aumento da produti-
vidade e a competitividade e a integración da innovación como motor da empresa. 

Por dito motivo, o Goberno galego fai unha aposta decidida polo sector da economía 
do coñecemento, incluíndo como un obxectivo prioritario de 2014.gal potenciar este 
sector para consolidalo como sector estratéxico para Galicia e, como catalizador do 
resto de sectores produtivos polo pulo que este debe supoñer no emprego cada vez 
máis intensivo que o resto de sectores debe facer das TIC. 

Impulso económico ao sector da economía do coñecemento 

 No 2010 cunha achega da Xunta de Galicia de máis de 19 millóns de euros, mobili-
záronse en total de case 60 millóns de euros para potenciar o sector da economía 
do coñecemento. 

 O novo modelo de traballo co sector tecnolóxico permitirá maximizar e optimizar as 
futuras axudas destinadas ao sector TIC. 

Durante o ano 2010 a Xunta de Galicia, a través de diferentes organismos, levou a 
cabo diferentes programas de axudas para impulsar o desenvolvemento do sector da 
economía do coñecemento cun importe público total de case 20 millóns de euros. 

En total, cunha achega da Xunta de Galicia de máis de 19 millóns de euros, mobilizou-
se un capital privado de 40 millóns de euros, o que fai un investimento total de case 
60 millóns de euros para o desenvolvemento do sector da economía do coñecemento. 

Neste senso, cómpre destacar que a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica subvencionou con 2,5 millóns de euros un total de 161 iniciativas de em-
presas que desenvolven a súa actividade económica especificamente no sector das 
tecnoloxías da información e da comunicación. 

Esta convocatoria contemplaba dúas liñas de axudas, por unha banda a das capacida-
des TIC, para que as empresas poidan ofrecer mellores produtos e servizos apoiando a 
certificación das empresas en normas de calidade e axudando á asistencia do persoal 
propio da empresa a cursos formativos. A outra actuación estaba destinada a subven-
cionar novas prestacións centradas en áreas tecnolóxicas como os avances na TDT, 
achegas en eficiencia enerxética, fogar dixital ou novas utilidades TIC aplicadas ao 
transporte; e en actuacións que redunden en beneficio dos cidadáns e proxectos que 
se centren na mellora das actuacións de interese xeral para os cidadáns a través das 
TIC, orientados aos servizos sociais e sanitarios, desenvolvendo aplicacións para a 
prestación e xestión de actuacións, especialmente as relacionadas coa saúde ou a 
dependencia (teleasistencia, servizos e dispositivos de localización, de alarma, etc).  

A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica tamén levou a cabo no 
2010 un programa de axudas para a produción e publicación de contidos dixitais, des-
tinando 880.000 euros para 86 iniciativas que, entre outros requisitos, tiñan que ter 
na súa proposta acadar un impacto significativo que respondese ás necesidades reais 

Transforma TIC 
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dun determinado sector de usuarios ou actividade especificando o colectivo ao que ía 
dirixido e as vantaxes e melloras que achegaban. 

Ademais a Consellería de Economía e Industria, a Consellería de Cultura e Turismo e a 
Consellería de Traballo e Benestar levaron a cabo senllas axudas neste eido no pasado 
ano 2010,  

Con todo, salientar o novo modelo de traballo 
co sector tecnolóxico que dende a adminis-
tración autonómica viuse impulsando no úl-
timo ano cos obxectivos primordiais de in-
crementar a competitividade do sector da 
economía do coñecemento galego, así como 
doutros sectores económicos con presenza 
en Galicia e mellorar a calidade e a eficiencia 
na prestación de servizos públicos da Xunta 
mediante proxectos innovadores que empre-
guen as TIC. 

Como froito dese modelo de traballo, e co obxectivo final de maximizar e optimizar as 
axudas previstas neste ámbito pola administración autonómica, o sector da economía 
do coñecemento participou na orientación dalgunhas das axudas definidas no novo 
modelo de financiamento para o ano 2011.  

Sistema de compra pública de tecnoloxía innovadora 

 Galicia é pioneira na posta en marcha dun programa de compra pública de tecnolo-
xía innovadora. 

 A colaboración público-privada para a construción de novos servizos e produtos tec-
noloxicamente innovadores servirá de ferramenta de apoio para a apertura de novas 
posibilidades para as empresas do sector da economía do coñecemento. 

No ano 2010, e como unha das actuacións máis novidosas a nivel europeo, o Goberno 
Galego, decidiu apostar pola compra pública de tecnoloxía innovadora como unha ini-
ciativa que permitirá á Xunta de Galicia: dotarse de solucións tecnolóxicas avanzadas 
para a prestación de servizos públicos innovadores que melloren a calidade de vida 
dos galegos, e empregar o investimento público como catalizador da innovación no 
sector da economía do coñecemento. 

O primeiro ámbito elixido para a posta en marcha desta iniciativa foi o sociosanitario, 
co fin de potenciar o sector da economía da saúde e de articular as bases para o de-
senvolvemento de servizos sanitarios innovadores que deriven nunha maior calidade 
de vida dos cidadáns, en liña cos obxectivos definidos no Plan Sergas 2014. 

Ao mesmo tempo, o lanzamento desta iniciativa por parte da Xunta constitúe unha 
ferramenta de apoio para incentivar os procesos de innovación no sector da economía 
do coñecemento para o desenvolvemento de solucións diferenciais e con vantaxes 
competitivas, que contribúan ao empuxe do sector en Galicia e á exportación de solu-
cións innovadoras a ámbitos similares fóra da nosa comunidade. 

Deste xeito e como primeiro paso do programa de compra pública de tecnoloxía inno-
vadora, a finais de 2010 elaborouse o “Mapa de capacidades tecnolóxicas de Galicia 
no ámbito sociosanitario” que recolle unha análise detallada do coñecemento e poten-
cialidade tecnolóxica dos distintos axentes TIC con experiencia neste eido. O mapa, 
que inclúe información de 162 proxectos dun total de 43 axentes, entre grupos de in-
vestigación, centros tecnolóxicos e empresas, presentouse a comezos do ano 2011. 
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Formación dos profesionais TIC 

 No 2010 recibiron formación 701 profesionais do sector da economía do coñece-
mento grazas aos cursos impartidos polo CNTG. 

O Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG) orienta a súa actividade cara aos 
profesionais dos sectores produtivos que demanden formación técnica de alto nivel 
relacionada co mundo das novas tecnoloxías. 

Durante o ano 2010 o seu ob-
xectivo primordial continuou a 
ser o de contribuír na forma-
ción dun colectivo profesional 
dinámico e tecnicamente pre-
parado que saiba dar resposta 
ás necesidades, retos e proxec-
tos dos diversos sectores do 
tecido produtivo da nosa co-
munidade relacionados coas novas tecnoloxías e a sociedade da información. 

No 2010 o CNTG levou a cabo 48 cursos, dos cales o 75% tiñan habilitados procesos 
de certificación de coñecementos, aos que asistiron 701 profesionais do sector.  
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Galicia, como rexión dentro da economía global actual, ten que ser quen de facer fron-
te aos cambios nas relacións comerciais e produtivas, así a Axenda Dixital de Galicia 
aposta por construír unha economía intelixente e sustentable, que impulse e mellore a 
produtividade do tecido empresarial e fomente a creación de emprego. 

Co desenvolvemento desta liña de actuación, as empresas galegas indepen-
dentemente do seu tamaño e sector, utilizarán intensiva e extensivamente as TIC para 
crear redes de colaboración que lles permitan competir con éxito en calquera sector ou 
mercado e para innovar tanto no desenvolvemento de produtos e servizos que satisfa-
gan plenamente aos seus clientes, como na súa propia operativa e modelo de negocio, 
de maneira que podan transformarse optimizando en cada momento as súas capaci-
dades competitivas. 

Axudas para a implantación das TIC nas empresas 

 No 2010, cunha achega da Xunta de Galicia de preto de 18 millóns de euros, mobi-
lizáronse en total máis de 20 millóns de euros para apoiar o desenvolvemento de 
proxectos e a formación nas novas tecnoloxías nas empresas dos diferentes secto-
res produtivos. 

Durante o 2010, lanzáronse desde distintos organismos da Xunta de Galicia unha serie 
de axudas destinadas ás empresas dos diferentes sectores produtivos que contemplan 
entre os seus obxectivos, o apoio á implantación das novas tecnoloxías, xa sexa, equi-
pamento, programas e servizos, e mesmo á formación dos empregados. 

O importe total das axudas impulsadas con este fin acadou o valor aproximado de 18 
millóns de euros que xeraron un investimento inducido de case 3 millóns de euros, o 

que supuxo un investimento total de máis de 20 
millóns de euros. 

Neste senso, cómpre destacar que a Secretaría 
Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica 
destinou no ano 2010 3,2 millóns de euros a 
subvencionar 94 proxectos para fomentar a em-
presa dixital. As iniciativas que se presentaban a 
esta convocatoria de axuda debían abordarse 
desde a cooperación entre empresas privadas 
ou asociacións empresariais de calquera sector 
económico e unha empresa do ámbito tecnolóxi-
co que desenvolvera a solución TIC demandada 
pola empresa. 

Esta convocatoria por unha banda, contemplaba unha liña de axudas para que as em-
presas e asociacións empresariais de calquera sector económico puidesen identificar 
tarefas, problemas e situacións concretas da súa actividade empresarial que necesitan 
novos produtos e servizos das Tecnoloxías da Información e a Comunicación e, outra 
liña, para que as empresas do sector TIC puidesen pór en marcha novos produtos e 
servizos que as empresas privadas ou asociacións empresariais do resto de sectores 
detectaran como necesarias para mellorar a súa actividade. 

As iniciativas subvencionadas pola Xunta permitiron o desenvolvemento de solucións 
tecnolóxicas en ámbitos tan dispares como o sanitario, o educativo, o social, o da ad-
ministración electrónica, ou a loxística do comercio e a industria. 

EconomiC-IT 
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Formación en novas tecnoloxías 

A Consellería de Traballo e Benestar, como entidade responsable das competencias na 
materia de formación para o emprego, estableceu durante o ano 2010 diversas sub-
vencións destinadas á formación dos traballadores, empregados e desempregados, 
entre as cales se atopaban accións formativas nas novas tecnoloxías, con unha dota-
ción orzamentaria de máis de 14 millóns de euros. 

Os diversos plans de formación sectoriais e intersectoriais incluíron entre as súas te-
máticas a alfabetización dixital e formación transversal sobre o uso de ferramentas 
informáticas e Internet.  

Centro Demostrador TIC de Galicia 

 No 2010 comezaron os traballos para poñer en marcha o Centro Demostrador TIC 
en Galicia. 

 Constituirase como un punto de encontro entre as necesidades das empresas dos 
sectores produtivos e os produtos e servizos que ofrecen as empresas do sector 
tecnolóxico de Galicia.  

 Elaborouse Mapa de Capacitades TIC para facilitar o acceso ás PeMES galegas a to-
da a información sobre as solucións que teñen ao seu alcance en Galicia. 

No 2010 a Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, a Consellería 
de Traballo e Benestar xunto coa entidade pública empresarial Red.es, adscrita ao Mi-
nisterio de Industria, Comercio e Turismo, puxeron en marcha a iniciativa de creación 
dun Centro Público Demostrador. 

O Centro Demostrador TIC está orientado a mellorar a produtividade e competitividade 
das pequenas e medianas empresas (PeMES), micropemes e autónomos a través da 
introdución das novas tecnoloxías nos seus procesos de negocio.  

O Centro Público Demostrador TIC defínese coma un espazo no que as empresas TIC 
de Galicia, centros tecnolóxicos, grupos de investigación, administracións públicas... 
poderán mostrar ás empresas posibles usuarias de tecnoloxía, dunha maneira prácti-
ca, produtos e servizos tecnolóxicos propietarios e de código aberto dirixidos a mellorar 
a súa produtividade e competitividade, constituíndo deste xeito o punto de encontro 
dentro do propio Sector TIC, e entre este e o resto dos sectores empresariais.  

Dado que permitirá ás empresas interesadas do sector das tecnoloxías da información 
e a comunicación amosar ás pequenas e medianas empresas (PeMES) os seus produ-
tos e servizos, para reducir os custos de produción; mellorar a eficiencia a través da 

optimización da xestión, mellorar o posicionamento na re-
de; o uso de canles que lles permitan darse a coñecer; e, 
por último, mellorar a calidade na prestación de servizos 
que permita a fidelización dos seus clientes. 

Ademais, a localización do centro demostrador nas instala-
cións do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG) 
permitirá á Administración autonómica perfeccionar o seu 
papel de apoio á industria galega como escaparate de pro-
dutos e desenvolvementos de empresas da comunidade 

autónoma e como dinamizador na presentación e demostración de novas tecnoloxías e 
ferramentas. 

En concreto, xa comezaron a executarse as seguintes actuacións para a súa posta en 
marcha: 

 A definición da carteira de servizos identificando as actividades que serán desen-
volvidas no Centro Demostrador TIC e os axentes que poden participar nelas. En li-
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ñas xerais e con independencia das actuacións promovidas polo propio Centro De-
mostrador TIC, calquera empresa TIC, grupo de investigación, centro, instituto ou 
plataforma tecnolóxica, colexios profesionais e a propia administración pública (au-
tonómica, local ou provincial) poderá levar a cabo actividades que fomenten o uso 
das TIC entre o resto dos sectores produtivos e/ou faciliten a colaboración entre os 
axentes do sector TIC. 

 A dotación de infraestrutura para o Centro Demostrador TIC (CD): Obras de acondi-
cionamento no CNTG, dotación do hardware e software que da soporte as infraes-
truturas de comunicación, almacenamento e computación, implantación de servi-
zos IT que posibiliten a operatividade do CD TIC, así como, a instalación de solu-
cións tecnolóxicas específicas tales como sistema de realidade virtual, sistema 
RFID, TPVs… 

 O desenvolvemento do Mapa de Capacidades TIC de Galicia que será implantado 
nunha ferramenta en liña dispoñible a través da web do centro e que recollerá dun 
xeito completo e categorizado os distintos provedores de produtos e servizos TIC de 
Galicia. 

O Centro Demostrador TIC de Galicia, dotado cun investimento de 2,7 millóns de euros, 
comezará a funcionar aproximadamente no primeiro semestre de 2011. 

Impulso do software libre nas PeMES galegas 

 Elaborouse un Catálogo de produtos e servizos FLOSS enfocado ás necesidades 
tecnolóxicas das empresas galegas 

 Publicouse un estudo comparativo de solucións libres de comercio electrónico, diri-
xido a dar resposta ás necesidade detectadas para mellorar a presenza en Internet 
das empresas galegas 

Unha das finalidades do xa mencionado Plan de Acción 2010 en materia de Software 
Libre e de Fontes Abertas é achegar o FLOSS ás PeMES cun dobre obxectivo, por unha 
banda, posibilitar o desenvolvemento da industria galega do software cunha oferta de 
servizos baseado en software libre e de fontes abertas e, por outra, darlle a coñecer as 
empresas galegas en xeral as posibilidades deste tipo de software.  

Neste marco, no 2010 a Xunta de Galicia asinou un Convenio de colaboración con di-
ferentes entidades da contorna galega do software libre para a realización de actua-
cións orientadas a promover un maior uso do software libre e de fontes abertas 
(FLOSS) entre as PeMES, micropemes e autónomos galegos. 

Unha das actuacións correspondeu á elaboración dun Catálogo de servizos e produtos 
FLOSS galegos. Este catálogo foi publicado en marzo de 2011, ademais de integrarse 
no Mapa de Capacidades TIC de Galicia do Centro Demostrador TIC. Dentro do propio  
do Centro Demostrador TIC a demostración de produtos e servizos baseados en FLOSS 
vai ter un espazo de seu permitindo achegar ás empresas finais os beneficios que o 
software libre e de fontes abertas aporta. 

Salienta a tradución e localización ao galego da solución de comercio electrónico Ma-
gento, que proporciona un aspecto gráfico actual e vistoso ademais dunha xestión e 
mantemento doados para aquelas empresas que desexen levar á Internet o seu catá-
logo comercial. 

No que respecta á formación, o Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG), ofertou 
no 2010 cursos de formación técnica especializada centrados no software libre, dos 
cales a maioría permitían acceder a certificación oficiais.  

Entre os compromisos adquiridos no plan de acción FLOSS recollíase a realización de 
estudos comparativos de Software Libre orientado ao ámbito empresarial, focalizándo-
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se no máis adecuado para o tecido non TIC local. O primeiro resultado, publicado a 
comezos do ano 2011, e titulado “Comparativa de plataformas de comercio electróni-
co baseadas en software libre” trata de dar resposta á necesidade detectada de mello-
rar a presenza en Internet das empresas galegas e poñer en valor as diferentes plata-
formas FLOSS de comercio electrónico para a venta de produtos e servizos a través da 
rede. 

Outra das accións da Xunta neste eido foi a de poñer a disposición da comunidade 
galega o portal Mancomún. Trátase dun portal aglutinador de todas as iniciativas sobre 
FLOSS que se están a desenvolver en Galicia dende os diferentes ámbitos e que son 
postos en común no espazo colaborativo a “Forxa de Mancomun.org”, destinado ao 
desenvolvemento do Software Libre e á súa documentación en galego. 

Por último, salientar o impulso ao software de fontes abertas e código libre (FLOSS) 
levado a cabo pola Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, que 
premia a súa utilización valorándoa de xeito adicional nas súas convocatorias de axu-
das ao desenvolvemento de proxectos TIC. 
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Ninguén pon en dúbida que a existencia dunha axeitada infraestrutura tecnolóxica é 
condición necesaria para garantir que a Sociedade da Información chegue a todos os 
cidadáns e empresas, poñendo ao seu alcance os beneficios e vantaxes inherentes da 
utilización das novas tecnoloxías: Sen infraestruturas de telecomunicación non hai po-
sibilidade de acceder á Sociedade da Información. 

Con todo, ata o de agora Galicia carecía dunha estratexia global en materia de despre-
gamento de infraestruturas de telecomunicacións que canalizase os investimentos 
nunha mesma dirección, o que sen dúbida contribuíu a que Galicia se sitúase como 
unha das comunidades autónomas menos desenvolvidas en materia de acceso aos 
servizos de telecomunicación e, por tanto, en progreso da Sociedade da Información. 

Neste contexto, por primeira vez en Galicia existe unha decisión clara de levar as redes 
de telecomunicación ás zonas rurais, onde a fenda dixital é máis acusada e onde os 
niveis de despregamento de banda larga foron ata o de agora reducidos. Este goberno 
si aposta decididamente pola vertebración territorial sustentada na Rede, que permita 
a incorporación de todos os galegos a un mundo xa interconectado. 

O Plan Banda Larga de Galicia 2010-2013 

 No 2010 reduciuse un terzo a poboación sen acceso á banda larga grazas á posta 
en marcha do Plan Banda Larga de Galicia 2010-2013.  

 Reduciuse dun 20% a un 10% a diferenza media na dispoñibilidade de acceso á 
banda larga entre as provincias do interior e as do eixo atlántico. 

 Cun investimento público total de 27,6 millóns de euros, xerouse un investimento to-
tal, público e privado, de case 50 millóns de euros. 

 Máis de 711.000 habitantes poden conectarse a Internet con velocidades de 100 
Mbps. 

En 2009, segundo análise realizada do Mapa de Infraestruturas de Telecomunicación 
de Galicia, concluíase que en Galicia había 786.000 gale-
gos sen acceso á banda larga, o que reflectía unha clara 
falta de vertebración territorial e unha clara desigualdade 
social en materia de acceso aos servizos e oportunidades 
da sociedade da información. 

Ante esta situación, o 18 de febreiro de 2010 aprobouse 
no Consello da Xunta o Plan Banda Larga de Galicia 2010–
2013, que permitirá reverter a actual situación de desi-
gualdade social que vive a comunidade en materia de ac-
ceso aos servizos de telecomunicacións, e contribuír ao 
aproveitamento das TIC como motor para a dinamización e 
a competitividade empresarial, así como a modernización 
dos servizos públicos. 

Neste senso, cómpre destacar o importante papel que 
xoga o operador público de telecomunicacións, Retegal, 
que ademais de que permitirá dotar á Comunidade du-
nha potente rede de telecomunicacións coa tecnoloxía 
máis avanzada, é clave para acadar a cobertura prevista 

InfraTeleCom 
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polo Plan e para favorecer a competencia xa que, o aproveitamento das infraestruturas 
públicas permitirá acelerar e optimizar o despregamento da banda larga no rural.  

n. 

No 2010, coa posta en marcha de máis da metade das actuacións do Plan Banda Lar-
ga, reduciuse nun terzo a poboación total de Galicia sen acceso a este servizo. Isto 
supón habilitar a posibilidade de conexión de banda larga a 250.000 habitantes no 
primeiro ano de execución das actuacións do plan.  

Ademais, conseguiuse reducir á metade a fenda dixital existente no relativo ao acceso 
á banda larga entre as provincias do interior e as do eixo atlántico, grazas ao maior 
incremento de dispoñibilidade de servizo experimentado nas provincias de Lugo e Ou-
rense. 

De feito, reduciuse a diferenza media de dispoñibilidade de acceso á banda larga do 
20,39% ao 10,5% entre as provincias de Lugo e Ourense -caracterizadas por unha ma-
ior compoñente rural- e as provincias de A Coruña e Pontevedra. 

En global, dotouse a case 4.000 núcleos de poboación da contorna rural da posibilida-
de de acceso á banda larga, aumentando así un 35% a poboación con acceso ao servi-
zo de banda larga nos núcleos de poboación con menos de 100 habitantes e un 23% 
nos núcleos de entre 100 e 1.000 habitantes. 

A poboación cuberta dispón da posibilidade de acceso a un servizo de cando menos 2 
Mbps de velocidade, o dobre do establecido polo Ministerio de Industria, Turismo e 
Comercio como conexión de banda larga universal na Lei de Economía Sostible publi-
cada o 5 de marzo de 2011. Así mesmo, máis de 38.000 habitantes, antes sen acceso 
á rede, dispoñen de acceso de cando menos 6 Mbps. 

Por outra banda, dende finais do ano 2010, en torno a 712.000 habitantes contan coa 
posibilidade de acceso ás máis modernas redes de telecomunicación que permiten 
velocidades de 100 Mbps. Neste sentido, conseguiuse posibilitar o acceso a redes de 
nova xeración a case 62.000 habitantes de 27 núcleos fóra das 7 grandes cidades 
galegas. 

Cun investimento público de 27,6 millóns de euros para estas actuacións, mobilizouse 
un investimento privado de máis de 22 millóns de euros. Isto supón un investimento 
total de case 50 millóns de euros só durante o segundo semestre do ano 2010. 

Con todo, o Plan Banda Larga é un plan a catro anos, cuxo obxectivo final é que a prác-
tica totalidade da poboación de Galicia dispoña da posibilidade de acceso á banda 
larga no 2013 e que máis de 1.000.000 de galegos teñan acceso a redes de nova xe-
ración. 

Recentemente a Xunta de Galicia puxo en servizo a 
aplicación informática ReDe, unha ferramenta visual e 
accesible a través do portal http://imit.xunta.es, que 
naceu co obxectivo de manter informados aos cida-
dáns dos avances do Plan Banda Larga de Galicia, me-

diante consultas do estado de cobertura de cada núcleo de poboación. Ademais, os 
usuarios sen cobertura poden cubrir un formulario cos seus datos que permitirá reali-
zar un seguimento do pla
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A transición á TDT 

 No 2010 conseguiuse que case o 100% da poboación de Galicia contase con cober-
tura de TDT, o que supón uns niveis de calidade do sinal e unha oferta de canais 
mellores que os da televisión analóxica.  

 A poboación sen cobertura optou a axudas para a instalación de equipos con cone-
xión por satélite. 

O 2 de abril do ano 2010 tivo lugar outro fito de gran impacto para a sociedade, a fina-
lización da fase de transición á TDT ou apagamento analóxico, cumprindo así co calen-
dario previsto no Plan Nacional de Transición á TDT.  

A extensión da rede desenvolveuse grazas a un convenio marco entre o Ministerio de 
Industria, Comercio e Turismo e a Xunta de Galicia que complementaba a cobertura 
dos centros transmisores principais de difusión do sinal de televisión, e que ten unha 
especial incidencia no eido rural de Galicia. En total, a Xunta de Galicia e o Estado 
aportaron case 12 millóns de euros ao seu financiamento, que se traduciu na instala-
ción de 272 centros de extensión. 

Finalmente, a cobertura acadada de TDT é próxima ao 100% da poboación e garante 
uns niveis de calidade do sinal mellores que os da televisión analóxica e unha oferta 
de canais homoxénea en todo o territorio. Non obstante, nos casos onde non foi posi-
ble houbo axudas para a instalación de equipos con conexión por satélite. 

Para coordinar as actividades da Xun-
ta de Galicia na materia, desde o 
2008 habilitouse un servizo para in-
formar aos cidadáns e administra-
cións locais do avance da cobertura, 
ademais dispuxo dunha unidade móbil 
informativa que percorreu as zonas 
con maiores incidencias na recepción. 
Por outra parte, púxose en marcha 
unha web (http://www.tdtgalicia.es), cos 
datos de cobertura actualizados e 
xeorreferenciados e información para orientar as antenas para cada entidade de po-
boación. 

Rede de Voz da Xunta de Galicia 

 A Xunta reducirá en 1,7 millóns de euros o custo das liñas telefónicas non integra-
das na rede corporativa da administración. 

 A Administración autonómica acadará un aforro medio de máis do 60% no gasto 
destas liñas telefónicas. 

A Xunta de Galicia ten unha Rede Corporativa de voz que dá servizo a máis de 150 
edificios e dispón de 14.000 extensións espalladas por toda Galicia. Tras un proceso 
de auditoría detectáronse máis de 3.100 liñas telefónicas fixas que non se atopan in-
tegradas nesta Rede Corporativa e que, polo tanto, non tiñan as mellores condicións 
económicas para os servizos que reciben.  

A renegociación co operador implicará un aforro medio de máis do 60% no gasto des-
tas liñas telefónicas e unha tarifa plana cun número ilimitado de chamadas nacionais. 
Esta medida permite que as consellerías poidan controlar mellor os gastos dos centros 
que dependen delas. 

http://www.tdtgalicia.es/
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O modelo de xestión das políticas tecnolóxicas débese adaptar a os requirimentos e 
novos tipos de servizos demandados pola sociedade galega co obxecto firme de in-
crementar a axilidade no desenvolvemento de servizos, reaproveitar os recursos exis-
tentes e incrementar a coordinación entre todos os axentes involucrados. 

Neste camiño, empezado o ano pasado coa creación da Secretaría Xeral de Moderni-
zación como o órgano superior da Administración autonómica ao que lle corresponde o 
impulso, asesoramento técnico e apoio en materia de tecnoloxías da información e as 
comunicacións e a súa aplicación para a modernización, innovación e desenvolvemen-
to tecnolóxico de Galicia, continuouse este ano coa integración dos observatorios tec-
nolóxicos existentes no Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización 
de Galicia (OSIMGA) e a aprobación da creación da nova Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia. 

Este novo modelo de xestión, busca o máximo aliñamento e coordinación, e por tanto 
sinerxías e aforro de custes, e ademais permite mellorar as vías de cooperación no 
eido tecnolóxico con concellos e deputacións, traballando así por consolidar unha 
Axenda Dixital Única para Galicia, que redunde en beneficio de toda a sociedade. 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 

 A Lei 16/2010 de 17 de decembro establece a creación da Axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica de Galicia, adscrita á Presidencia da Xunta de Galicia. 

 A Axencia asumirá os medios persoais e materiais e as competencias que na actua-
lidade lle corresponden á Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxi-
ca, que se suprimirá no momento da creación daquela, sen que supoña incremento 
ningún de gasto público. 

Na disposición adicional terceira a Lei 16/2010 de 17 de decembro, publicada no Dia-
rio Oficial do dia 31, establece a creación da Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, adscrita á Presidencia da Xunta de Galicia, que terá como obxectivos bási-
cos a definición, o desenvolvemento e a execución dos instrumentos da política da 
Xunta no eido das tecnoloxías da información e comunicacións e a innovación e o de-
senvolvemento tecnolóxico. 

A lei, que ten por obxecto regular a organización e o réxime xurídico da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais integrantes 
do sector público autonómico, establece que a Axencia asumirá os medios persoais e 
materiais e as competencias que na actualidade lle corresponden á Secretaría Xeral de 
Modernización e Innovación Tecnolóxica, que se suprimirá no momento da creación 
daquela, sen que supoña incremento ningún de gasto público. 

OSIMGA 

 O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) 
fusiona os dous observatorios existentes ata o de agora (OGSI e OCEG) 

O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), 
foi creado segundo o Decreto 21/2010 publicado no DOG do 26 de febreiro, e fusiona 
os dous observatorios existentes ata o de agora (OGSI e OCEG) neste ámbito, e naceu 
como o instrumento único para desenvolver estudos e análises de datos sobre a situa-

Medidas instrumentais 
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ción da sociedade da información en Galicia, a modernización administrativa e a admi-
nistración electrónica. 

No primeiro pleno de seu padroado, o OSIMGA presentou a súa páxina web, o plan de 
actividades para 2010, o informe “Estado da Sociedade da Información en Galicia 
2009” no que se deron a coñecer os últimos datos sobre os indicadores de acceso e o 
uso das novas tecnoloxías por parte da cidadanía, as empresas, o sector TIC e o pano-
rama actual das infraestruturas de telecomunicacións na comunidade. 

Entre os labores realizados polo Observatorio durante o ano 2010 cabe salientar a 
posta en marcha de diversas observacións xerais e temáticas, así como a realización 
de varios proxectos e actividades no marco do Plan Galego de Estatística 2007-2011, 
entre as que destaca a actualización do Sistema de Indicadores da Sociedade da In-
formación de Galicia. 

No ano 2010 o OSIMGA puxo en marcha o seu dispositivo de xestión, información e 
vixilancia especializada, destacando a súa web (http://www.osimga.org), e as canles 
2.0 como principais instrumentos de difusión. O portal do Observatorio ofrece unha 
selección de novas e eventos relacionados coa modernización da Administración Auto-
nómica galega e a sociedade da información en Galicia. A web tamén permite acceder 
a unha sección de estatísticas e outra de documentos que ofrece unha escolma actua-
lizada dos estudos e informes de referencia. 

OSIMGA facilita datos a outros organismos e entidades con competencias específicas 
na materia para iso iniciou, desde a súa constitución, a colaboración e cooperación 
con outros observatorios, organismos e entidades para promover o intercambio de ex-
periencias e información. Neste sentido e, de acordo coa planificación aprobada polo 
Pleno, o OSIMGA está a colaborar con distintos grupos de traballo temáticos. 

As necesidades e expectativas da cidadanía, empresas e Administracións Públicas son 
o punto de partida para a definición dos compromisos recollidos en 2010 no Plan de 
Traballo Anual e no Catálogo de Servizos do Observatorio, sendo a medición do seu 
grao de cumprimento unha tarefa fundamental no proceso de mellora continuada do 
OSIMGA. Todo isto, coa finalidade de achegar o Observatorio ao conxunto da sociedade 
galega, incrementando a calidade dos seus servizos e produtos. 

http://www.osimga.org/
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Dentro do modelo de transparencia cara a sociedade, outro dos ámbitos de avaliación 
da Axenda Dixital ademais do expresado nos indicadores e no detalle das principais 
proxectos, plans e iniciativas desenvolvidas ao longo do ano do 2010, é o seguimento 
orzamentario. 

Na seguinte táboa expóñense o orzamento previsto e os investimentos realizados po-
los distintos organismos dependentes da Xunta de Galicia nas diferentes liñas estraté-
xicas da Axenda Dixital. 

 No 2010 o orzamento executado pola Xunta de Galicia acadou un 11,6% máis do 
inicialmente previsto, case 183 millóns de euros. 

 

 

 

 

Cadro 1: Execución orzamentaria no 2010 

 

 Importante apoio a promoción dunha sociedade dixital, cidadanía e empresas, con 
máis de 50 millóns de euros. 

 Unha das liñas de maior investimento foi a de infraestruturas de telecomunicacións, 
na que destaca o Plan Banda Larga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadro 2: Execución orzamentaria 

Dos datos mostrados no cadro, pódese observar que as partidas máis importante son 
as relacionadas cos ámbitos de xestión da propia Administración (administración inte-
lixente e eficiente) e co desenvolvemento e uso das infraestruturas de telecomunica-
cións, sendo o terceiro bloque o dedicado a promoción dunha sociedade dixital, coas 
accións despregadas para a promoción das TIC, na cidadanía, nas empresas e para a 
promoción do propio sector TIC, con máis de 50 millóns de euros. 

Respecto ao previsto, hai un aforro promovido dentro dos ámbitos de xestión da propia 
administración que como non podía ser doutra maneira nunha época de crise, a efi-
ciencia e a eficacia na xestión deben empezar por un mesmo, como exemplo para a 

Orzamentos 2010 Valor Incremento 

Previsto  163.706.588 €  

Executado 182.717.171 € +11,6% 

Liñas Estratéxicas Orzamento Executado 

L1- Administración intelixente 18.606.705 €  

L2- Administración eficiente 56.665.559 €  

L3- Cidadanía dixital 12.685.418 €  

L4- Transforma TIC 19.739.767 €  

L5- Economic-IT 17.713.591 €  

L6- InfraTeleCom 56.597.903 € 

L7-Medidas instrumentais 708.228 € 

Total 182.717.171 € 

Orzamentos 
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sociedade sempre que non menoscaben os servizos e competencias que se teñen en-
comendadas. 

Por outra parte, reforzáronse as liñas de apoio ao desenvolvemento dunha economía 
baseada no coñecemento, obxectivo expresado na Estratexia Galega 2010-2014: Hori-
zonte 2020, así como na propia Axenda Dixital, no que a promoción dun sector TIC 
potente ten que ser quen de xerar emprego de calidade e apoiar ao resto de empresas 
dos sectores estratéxicos para Galicia na procura de novas formas comerciais, novos 
mercados e na mellora de produtividade.Cómpre destacar, neste senso, o esforzo rea-
lizado polo Goberno galego no referido as axudas para a innovación, investimento e 
formación dos empregados das empresas, tanto do sector TIC como do resto do tecido 
empresarial. 

Salienta nos orzamentos o forte investimento realizado en infraestruturas de teleco-
municacións capaces de levar a banda larga de calidade a todo o territorio. Este capí-
tulo de case 30 millóns de euros, xunto cos investimentos para a finalización do des-
pregue da televisión dixital terrestre e a extensión de liñas de comunicacións axeitadas 
as necesidades dos centros administrativos, educativos, sanitarios, etc. conforman a 
liña de maior movemento de recursos, neste primeiro ano da Axenda Dixital. 

 O investimento total no ano 2010 superou os 248 millóns de euros, para o desen-
volvemento das actuacións derivadas da Axenda Dixital de Galicia 2014.gal 

 A achega da Xunta de Galicia, de 183 millóns de euros, mobilizou un investimento 
privado de máis de 65 millóns de euros. 

Cadro 3: Investimento total, executado pola Xunta de Galicia e inducido no sector privado 

Cunha achega da Xunta de Galicia de 183 millóns de euros no 2010, mobilizáronse 65 
millóns de euros de inversión privada, o que fai un total de 248 millóns de euros de 
investimento para o desenvolvemento das diferentes actuacións derivadas da Axenda 
Dixital de Galicia. Os dous ámbitos cun maior investimento total foron o das infraestru-
turas de telecomunicacións e o impulso para desenvolvemento do sector da economía 
do coñecemento e a empresa dixital. 

Concretamente, conseguiuse que se investiran máis de 22 millóns por parte da inicia-
tiva privada para o desenvolvemento de redes de banda larga a partir dun investimen-
to público de 27,6 millóns de euros. Isto supón unha inversión total de case 50 millóns 
de euros só durante o segundo semestre do ano 2010. 

No tocante ao desenvolvemento do sector da economía do coñecemento e a empresa 
dixital, o investimento da Xunta de Galicia ascendeu a 37,4 millóns de euros, que mo-
bilizou un capital privado de case outros 43, para chegar a un total de 80 millóns de 
euros. 

Liñas Estratéxicas Orzamento  
Executado 

Investimento 
Inducido 

(achega privada) 

Investimento 
total 

L1- Administración intelixente 18.606.705 € - 18.606.705 €  

L2- Administración eficiente 56.665.559 € - 56.665.559 €  

L3- Cidadanía dixital 12.685.418 € 198.333 € 12.883.751 €  

L4- Transforma TIC 19.739.767 € 40.093.148 € 59.832.915 €  

L5- Economic-IT 17.713.591 € 2.873.780 € 20.587.371 €  

L6- InfraTeleCom 56.597.903 € 22.700.000 € 79.297.903 € 

L7-Medidas instrumentais 708.228 € - 708.228 €  

Total 182.717.171 € 65.865.261 € 248.582.432 € 
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Este apartado presenta o cadro de indicadores da Axenda Dixital 2014.gal, co principal 
obxectivo de mostrar o avance das distintas liñas estratéxicas da Axenda Dixital, a tra-
vés das súas principais iniciativas, así como proporcionar algúns datos de contexto que 
permitan monitorizar o impacto na sociedade de ditas actuacións.  

Para iso, mostrarase unha visión de conxunto sobre a situación, cunha serie de indica-
dores proporcionados polo Observatorio da Sociedade da Información e a Moderniza-
ción de Galicia (OSIMGA), en base aos datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) e 
á información proporcionada polas propias unidades xestoras das iniciativas.  

Por outra parte, débese salientar que a posta en marcha da Axenda Dixital produciuse 
a mediados do ano 2010, polo que a maior parte das iniciativas, proxectos e actua-
cións están en fases iniciais de desenvolvemento. Debido a isto en moitos dos casos 
os datos que recollen o avance, van ser ampliados tanto en número como en valor, ao 
longo do 2011. 

En calquera caso coa información dispoñible, a valoración que se pode facer do de-
senvolvemento das actuacións é positiva en todas as liñas estratéxicas, desde o refe-
rido ao avance dos compoñentes da Administración electrónica, a mellora de eficiencia 
dos sistemas de información corporativos ata o despregamento de infraestruturas de 
telecomunicacións para a dispoñibilidade de banda larga en todo o territorio. 

  A porcentaxe de axudas tramitadas telematicamente case se duplica no 2010. 

  No 2010 o 20% das facturas da Xunta xa foron tramitadas electronicamente. 

  A porcentaxe de receitas dispensadas electronicamente pasou dun 15% en 2009 a 
máis do 70% no 2010.  

 

Axenda Dixital 2014.gal (I) 
Descrición do indicador 2009 2010 

L1- Administración intelixente 
% Persoas que interactuaron coas AAPP a través de Internet nos últi-
mos tres meses para descargar formularios oficiais (1) 

28,8% 31,7% 

% Empresas que interactuaron coas AAPP a través de Internet no últi-
mo ano (2) 
 Empresas de 10 e máis empregados/as 
 Empresas de menos de 10 empregados/as 

 
 

67,4% 
32,2% 

 
 

68,1% 
25,9% 

Nº Trámites en modelo telemático para cidadáns 13 20 

Nº Trámites en modelo telemático para empresas 40 74 

% Axudas tramitadas por vía telemática 6% 10,1% 

% Procedementos administrativos entre a Xunta e os Concellos con 
tramitación electrónica 

NA 13,34% 

% Facturas electrónicas tramitadas pola Xunta NA 20,1% 

% Receitas dispensadas electronicamente 15% 70% 

% Centros de atención primaria con solucións de telemedicina 29,2% 45,9% 
 

                                                           

1 Porcentaxe sobre as persoas con conexión a Internet 
2 Porcentaxe sobre as empresas con conexión a Internet 

Avaliación de indicadores 
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No contexto xeral, cabe sinalar que os datos da interacción entre a cidadanía galega 
coa Administración a través de Internet mostran que a interacción experimentou un 
lixeiro descenso similar ao rexistrado pola media estatal aínda que mantendo o tercei-
ro posto entre as comunidades autonómicas. En canto as empresas de máis de 10 
traballadores, Galicia ocupa o octavo lugar na clasificación por autonomías. 

No referido á liña de actuación da Administración intelixente, destacan os avances na 
tramitación telemática dos procedementos administrativos, tanto para cidadáns como 
para empresas, o que se reflectiu no aumento significativo de axudas tramitadas por 
vía telemática que pasou dun 6% no ano 2009 a un 10,1% no 2010. Así mesmo, au-
mentou ata máis do 13% a porcentaxe de procedementos administrativos realizables 
por sistemas electrónicos entre a Xunta de Galicia e os concellos. 

Ademais na relación da administración coas empresas, produciuse unha mellora deri-
vada da implantación do sistema de facturación electrónica, que permite a presenta-
ción telemática os 365 días do ano e permite a diminución significativa dos períodos 
de pago. No 2010 xa se tramitaron por este sistema o 20% das facturas da Xunta de 
Galicia, valor que se espera chegue ao 50% no 2011. 

No ámbito das iniciativas sectoriais enmarcadas nesta liña, destaca a aplicación das 
TIC na xestión dos procesos no ámbito sanitario. Mais do 70% das receitas xa son to-
talmente xestionadas de modo electrónico, desde o centro de saúde ata a farmacia. 
Tamén as citas previas solicitadas polos cidadáns xestiónanse cada vez mais de modo 
electrónico a través de internet, así mesmo a rede e soporte para o avance da teleme-
dicina, xa que mais do 45% dos centros de saúde, contan con estes procedementos de 
apoio os profesionais. 

Outro ámbito de actuación enmarcado nas liñas da Axenda Dixital, é o referido a mello-
ra da eficiencia dos sistemas de información, tanto no seu grado de accesibilidade 
como na redución do gasto e mellor aproveitamento dos recursos, o aforro enerxético 
e a plena dispoñibilidade dos servizos para uso pola cidadanía, en calquera momento.  

 

 No 2010 reduciuse nun 18% o consumo de enerxía nos postos de traballo da Xunta 
de Galicia.  

 Aumentou un 50% a porcentaxe de documentos publicados en formatos abertos nos 
portais da Administración autonómica. 

 

Axenda Dixital 2014.gal (II) 

Descrición do indicador 2009 2010 

L2- Administración eficiente 

% Redución dos custes de mantemento dos sistemas de microin-
formática na Xunta de Galicia 

NA 9% 

% Dispoñibilidade da rede de sistemas de comunicacións na Xun-
ta de Galicia 

99,8% 99,9% 

% Redución do gasto de consumo de enerxía nos postos de tra-
ballo da Administración Pública 

NA 18% 

Nº Centros de Atención a Usuarios (CAU) existentes na Xunta de 
Galicia 

20 16 

% Documentos publicados na web da Xunta en formatos abertos 50% 75% 
 

Así os datos presentan un aforro importante no mantemento das infraestruturas in-
formáticas, do 9%, no consumo enerxético, arredor do 18%. Un aforro que se incre-
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mentará significativamente no 2011 grazas ás medidas de integración de procesos e 
sistemas, que se están a levar adiante coa posta en marcha do Centro de Proceso de 
datos integral da Xunta de Galicia. 

 

 Galicia experimentou un crecemento na penetración da banda larga nos fogares 
dun 21,4% con respecto ao 2009. No curso 2010/2011, conseguíronse dixitalizar 
682 aulas de case 300 centros educativos, o que supón que 14.500 alumnos xa 
dispoñen dun ordenador propio para o seu uso na educación.  

Galicia está xa no camiño da converxencia co estado e con Europa no emprego das 
novas tecnoloxías.  

No último ano Galicia experimentou un crecemento na penetración da banda larga nos 
fogares dun 21,4% con respecto a 2009. Case o dobre do incremento da media do 
estado (11,9%) e case tres veces a media europea (8,9%). Este incremento é espe-
cialmente importante se pensamos que no 2009 foi só do 8% con respecto de 2008. 

Por outra banda, no referente á dispoñibilidade de ordenador no fogar, Galicia tamén 
acadou un importante incremento con respecto aos datos do ano anterior (5,3%), case 
1,5 veces superior ao crecemento da media estatal (3,6%) e tamén superior á media 
europea (4,2%). 

Unha cidadanía plenamente dixital, é outro dos obxectivos da Axenda Dixital, polo que 
se traballa tanto no ámbito da escola, coa posta en marcha do proxecto Abalar, que xa 
ten 300 centros educativos dixitais en marcha, o que supón a introdución de 14.500 
alumnos no proceso educativo dixital como na posta en marcha dos novos Centros da 
Rede de Modernización e Inclusión Tecnolóxica (CeMIT). 

Axenda Dixital 2014.gal (III) 

Descrición do indicador 2009 2010 

L3- Cidadanía Dixital 

% Fogares con algún tipo de ordenador 58,5% 61,6% 

% Fogares con conexión de banda larga 38,3% 46,5% 

% Persoas que empregaron o ordenador nos últimos 3 meses 54,3% 57,8% 

% Persoas que utilizaron Internet nos últimos 3 meses  49,8% 53,6% 

% Persoas que adquiriron produtos ou servizos por Internet nos últi-
mos tres meses 

13,7% 14,4% 

Nº Beneficiarios dos cursos de alfabetización dixital 13.412 9.854 

Nº Centros educativos dixitais do proxecto ABALAR NA 297 

Nº Aulas dixitais do proxecto ABALAR NA 682 

Nº Alumnos dentro do proxecto ABALAR NA 14.500 
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 O número de empresas do sector das novas tecnoloxías medrou un 1,6%, achegán-
dose case as 1.800.  

 O 75% dos cursos de formación especializada do CNTG xa dispoñen de probas de 
certificación de coñecementos. 

 

Axenda Dixital 2014.gal (IV) 

Descrición do indicador 2009 2010 

L4- Transforma TIC 

Nº Empresas do sector TIC (3) 1.542 1.767 

Nº Empregados/as do sector TIC 16.327 15.851 

% Empregados do sector TIC respecto do total de ocupados/as 1,59% 1,57% 

% Cursos de formación con probas de certificación de coñecemen-
tos no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia 

54% 75% 

 

O emprego no sector TIC non permanece alleo á actual conxuntura económica. É por 
iso que debemos previamente contextualizar este indicador nos datos xerais de em-
prego da nosa Comunidade: No período 2009-2010, a media anual de afiliacións á 
Seguridade Social en Galicia experimentou un descenso do -2,15%, pasando de 
1.029.625 traballadores/as no ano 2009 aos 1.007.447 no ano 2010. 

Os datos facilitados polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización 
de Galicia mostran que o sector TIC resiste mellor a actual tendencia do mercado labo-
ral e acusa un descenso inferior aos datos xerais de emprego mencionados. Así, o nú-
mero medio de traballadores/as do sector TIC situouse en 15.851 no ano 2010, ob-
servándose un descenso do -2,91% no valor deste indicador, con respecto ao ano 
2009. O descenso no número de traballadores/as é maior nos autónomos (-5,51%) 
que no réxime xeral (-2,09%). 

No ano 2010, os traballadores/as do sector TIC en Galicia representan un 1,57% so-
bre o total de afiliados/as á Seguridade Social en Galicia, porcentaxe similar ao do ano 
anterior (No ano 2009, esta porcentaxe era do 1,59%). Por outra parte, o número de 
empresas do sector TIC medrou en Galicia un 14,6%, mentres que no Estado o valor foi 
do 11,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 O sector TIC está constituído polos seguintes códigos CNAE-2009: 2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2680,4651, 4652, 5821, 
5829, 6110, 6120, 6130, 6190, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 9511, 9512 
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 No 2010 o envío de facturas electrónicas por empresas de máis de 10 emprega-
dos/as experimentou un crecemento do 18,8%.  

 O número de empresas de máis de 10 empregados/as con conexión a Internet que 
dispoñen de páxina web medrou un 6,9% con respecto ao ano 2009. 

 

Axenda Dixital 2014.gal (V) 

Descrición do indicador 2009 2010 

L5- EconomiC-IT 

% Empresas que teñen acceso a Internet contratado: 
 Empresas de 10 e máis empregados/as 
 Empresas de menos de 10 empregados/as 

 
92,9% 
46,7% 

 
94,9% 
47,3% 

% Empresas con conexión a Internet que teñen páxina web (4): 
 Empresas de 10 e máis empregados/as 
 Empresas de menos de 10 empregados/as 

 
55,1% 
19,5% 

 
58,9% 
19,6% 

% Empresas de 10 ou máis empregados que realizaron intercambio 
electrónico de datos para o envío de facturas electrónicas (5) 

19,2% 22,8% 

Nº Traballadores incluídos nos cursos TIC dos plans de formación sec-
torial e intersectorial da Xunta de Galicia 

13.916 10.812 

 

2014.gal Axenda Dixital de Galicia, definiu unha liña estratéxica “EconomiC-IT: Empre-
sa innovadora e Economía Dixital” co obxectivo de promover a Sociedade da Informa-
ción no tecido empresarial galego.  

Segundo indican varios indicadores relativos a equipamento e uso das TIC no tecido 
empresarial galego experimentaron un ritmo de crecemento maior en Galicia que no 
conxunto de España no período 2009 -2010. Así, o envío de facturas electrónicas ex-
perimentou un crecemento do 18,8%, valor superior ao crecemento estatal (8,7%) e 
nas empresas galegas de 10 ou máis empregados/as os valores das compras a través 
de Internet converxen coa media española. 

Pese á evolución positiva que está a experimentar a penetración das novas tecnoloxías 
nas empresas galegas de maior tamaño, a penetración das TIC nas microempresas 
está a presentar importantes dificultades para a súa incorporación á Sociedade da 
Información. 

De aí a importancia dos plans de formación que a Xunta de Galicia promove a través 
das organizacións sociais empresariais, sindicais ou asociativas en xeral para achegar-
se a todos os colectivos posibles. O bloque de axudas sectoriais e intersectoriais, obri-
ga a inclusión en todos os módulos de formación dun curso de alfabetización dixital e 
Internet de 10 horas, cursos non incluídos nos datos da táboa e que implican a unhas 
38.000 persoas en total.  

 

 

 

 

                                                           
4 Porcentaxe sobre as empresas que teñen conexión a Internet 
5 Porcentaxe sobre as empresas que realizan intercambio electrónico de datos 
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 No 2010 reduciuse un terzo a poboación sen posibilidade de acceso á banda larga 
grazas ao plan posto en marcha este ano. 

 Conseguíronse importantes melloras na porcentaxe de centros públicos conectados 
a banda larga. 

 

Axenda Dixital 2014.gal (VI) 

Descrición do indicador 2009 2010 

L6- InfraTeleCom 

% Poboación galega con acceso á servizos de banda larga  71,8% 80,9% 

Poboación con acceso a redes de nova xeración, polo menos 
100Mbps 

0 711.575 

Número de polígonos industrais sen cobertura de banda larga 22 12 

% Ampliación da velocidade media de acceso na rede corporativa 29,3% 106,4% 

% Centros administrativos conectados s rede corporativa 93% 98% 

% Centros de saúde conectados a banda larga 66,5% 92,4% 

% Farmacias con cobertura banda larga 93,0% 96,6% 

% Centros Educativos con cobertura banda larga 77,9% 88,0% 

% Xulgados con cobertura banda larga 91,5% 95,6% 
 

Por último, destaca o apartado de infraestruturas de telecomunicacións, coa posta en 
marcha a principios de ano do Plan Banda Larga de Galicia, que posibilitou que se pa-
sase do 71,8% de poboación con posibilidade de acceso a servizos de banda larga, ata 
o 80,9%. 

Estas infraestruturas tamén permiten unha importante mellora nos servizos da propia 
Administración, o facilitar a conexión a banda larga, dun maior número de centros ad-
ministrativos, de saúde, educativos, etc. 

Tamén, no referido a rede corporativa, o 2010 supuxo unha importante mellora, con 
unha ampliación significativa da velocidade media de acceso.  
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07/06/2010 

 

Plan Estratéxico Galicia 2010-2014 
O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 
presentou o Plan Estratéxico 2010-2014: Horizonte 2020 
e afirmou que “agora, temos ante nós o reto de levar a 
cabo a segunda modernización de Galicia”. 
O plan conta cun modelo único de xestión con cinco 
eixos de actuación: cohesión social, benestar e calidade 
de vida; dinamización económica, crecemento e 
emprego; economía e coñecemento; sostibilidade 
medioambiental e equilibrio territorial; e Administración 
austera, eficiente e cercana ao cidadán. 

 

25/06/2010 

 

Presentación da Axenda Dixital 2014.gal 
O Presidente da Xunta presentou a Axenda Dixital 
2014.gal como unha oportunidade económica, que 
xerará o 6% do PIB e creará máis de 12.000 postos de 
traballo, ademais destacou que máis de 935 millóns 
serán achegados pola Xunta ata 2014 e xerarán un 
investimento total de 1.600 millóns de euros. 
 

 

11/01/2010 

 

Decreto sobre factura electrónica 
A conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás 
presentou  o decreto que regula a factura electrónica e a 
utilización de medios electrónicos, informáticos e 
telemáticos en materia de contratación pública da Xunta 
de Galicia, o que permitirá aforrar custes e tempos a 
Administración e os usuarios e non limitará a 
concurrencia. 

 

12/01/2010 

 

A exposición itinerante ‘Galiciadixital’ achega as   
novas tecnoloxías aos hospitais 
A mostra Galiciadixital comezaba en xaneiro a súa 
andadura polos complexos hospitalarios galegos na súa 
primeira saída do ano. Así, o secretario xeral de Medios, 
Alfonso Cabaleiro, acompañado pola directora de 
Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, Nieves 
Domínguez, e pola concelleira de Servizos Xerais, Luisa 
María Zarzuela, inauguraron a mostra no Complexo 
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, onde estivo ata o 17 
de xaneiro. 
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12/01/2010 

 

Plan de acción para o desenvolvemento  da        
sociedade da información no 2010 
A secretaria xeral de Modernizacion e Innovacion 
Tecnoloxica, Mar Pereira, reuniuse cos presidentes das 
asociacións empresariais do sector TIC galego para 
preséntalles  o Plan de acción para o desenvolvemento 
da sociedade da información no ano 2010. 

 

15/01/2010 

 

Presentación do plan de apagado analóxico e 
implantación da TDT en Galicia 
O secretario xeral de Medios, Alfonso Cabaleiro Durán, o 
subdirector xeral de Enxeñaría e Planificación de 
Telecomunicación, Radio, Televisión e Multimedia, 
Ignacio Otero, e o director técnico de Retegal, Joaquín 
Alonso, explicaron en rolda de prensa o procedemento 
de apagado analóxico que se desenvolveu do 18 de 
xaneiro ao 3 de abril. 

 

 

19/01/2010 

 

Balance do plan de Medidas Urxentes TIC na 
xustiza  
O director xeral de Xustiza, Juan José Álvarez, e a 
secretaria xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica, Mar Pereira, fixeron balance do Plan de 
Medidas Urxentes TIC na xustiza e explicaron as novas 
actuacións previstas. 

 

27/01/2010 

 

Proxecto para facilitar a implicación das persoas 
con diversidade funcional no Camiño de Santiago 
A secretaria xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica, Mar Pereira Álvarez, a secretaria xeral de 
Familia e Benestar, Susana López Abella, e o director-
xerente da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Ignacio 
Santos, presentaron o proxecto El Camino de los 
Satélites, promovido pola Fundación Tecnología Social e 
relacionado coa accesibilidade das persoas con 
discapacidade ao Camiño de Santiago.  
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12/02/2010 

 

O Centro Multimedia de Galicia acolleu un curso       
para instaladores da TDT vía satélite 
O Centro Multimedia de Galicia (CMG), dependente da 
Secretaría Xeral de Medios, acolleu un curso para 
instaladores da Televisión Dixital Terrestre vía satélite 
(SAT-TDT). 

 

16/02/2010 

 

Entrega de premios do concurso                               
'Maiores con Iniciativa' 
A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, 
clausurou a entrega de premios do concurso “Maiores 
con Iniciativa”, no acto tamén participaron a secretaria 
xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, Mar 
Pereira, e a secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana 
López Abella. 

 

19/02/2010 

 

O presidente da Xunta de Galicia presentou o             
Plan de Banda Larga 2010-2013 
O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, presentou 
acompañado da secretaria xeral de Modernización e 
Innovación Tecnolóxica, Mar Pereira Álvarez, o Plan 
Director de Banda Larga 2010-2013 da Xunta de Galicia. 

 

26/02/2010 

 

Curso superior de Administración electrónica   
celebrado na EGAP 
A  secretaria xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica definiu a importancia do desenvolvemento 
da Administración electrónica no contexto actual dentro 
da conferencia  inaugural do “Curso Superior de 
Administración Electrónica”, organizado pola EGAP. 
Ademais explicou os pasos que se están a seguir para 
acadar as máximas cotas de evolución das TIC na xestión 
interna da Xunta e ofrecer aos cidadáns uns servizos 
públicos máis eficientes. 
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04/03/2010 

 

Curso de alfabetización informacional na                     
Facultade de Xornalismo 
O curso de alfabetización informacional nas bibliotecas 
universitarias que acolleu esta semana o Telecentro de 
Comunicación (TC) da Facultade de Ciencias da 
Comunicación de Santiago finalizou cun grande éxito de 
participación. 

 

05/03/2010 

 

Presentación do proxecto Abalar 
O conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, 
Xesús Vázquez Abad, presentou o Proxecto ABALAR, 
estratexia para a integración plena das TIC na práctica 
educativa en Galicia, que converterá no curso 2010-
2011 a máis de 200 colexios e institutos en centros 
educativos dixitais. 

 

15/03/2010 

 

A Xunta de Galicia promove o                                        
rexistro electrónico de facturas  
A Conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás 
interviu nunha xornada organizada pola plataforma 
galega de Asociacións provedoras da construción e na 
que  salientou o liderado da administración galega co 
rexistro electrónico de facturas, que facilitará os procesos 
de pagamentos as empresas e diminuirá os retrasos. 

 

22/03/2010 

 

Primeiro pleno do Observatorio da Sociedade da 
Información e a Modernización de Galicia  
A secretaria xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica, Mar Pereira, presidiu o primeiro pleno do 
Observatorio da Sociedade da Información e a 
Modernización de Galicia (OSIMGA), un instrumento para 
desenvolver estudos e análises de datos sobre a 
situación da sociedade da información en Galicia, a 
modernización administrativa e administración 
electrónica. 
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24/03/2010 

 

Conmemoración dos 25 anos da CRTVG  
O subdirector xeral de Enxeñaría e Planificación de 
Telecomunicacións, Radio, Televisión e Multimedia da 
Secretaría Xeral de Medios, Ignacio Otero, e a directora da 
TVG, Rosa Vilas, presentaron no Centro Multimedia de 
Galicia as actividades conxuntas a desenvolver durante todo 
o ano, a través da mostra itinerante Galiciadixital en 
conmemoración do 25 aniversario da compañía 
radiotelevisiva autonómica. 

 

24/03/2010 

 

Mar Pereira destaca a aposta da Xunta                          
para implantar as TIC na sociedade 
A secretaria xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica, Mar Pereira, lembrou o cambio de estratexia 
decidido polo Goberno galego no 2009 en materia de 
novas tecnoloxías coa creación dun único órgano directivo, 
dependente da Presidencia do Goberno para planificar 
todas as actuacións TIC da Administración autonómica. 

 

27/03/2010 

 

XI edición de Xuventude Galicia Net 
O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitou a XI 
edición de Xuventude Galicia Net, celebrada no Palacio de 
Congresos e Exposicións de Galicia, rúa Miguel Ferro 
Caaveiro s/n,  acompañado da conselleira de Traballo e 
Benestar, Beatriz Mato. 

 

30/03/2010 

 

O 2 de abril finalizou a emisión con tecnoloxía 
analóxica nos centros de televisión de Galicia 

O secretario xeral de Medios, Alfonso Cabaleiro Durán, o 
subdirector xeral de Enxeñaría e Planificación de 
Telecomunicación, Radio, Televisión e Multimedia, Ignacio 
Otero, e técnicos da Oficina da TDT e de Retegal informaron 
en rolda de prensa dos últimos apagados analóxicos que se 
ían producir na comunidade galega. 
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07/04/2010 

 

Participación da Xunta en Tecnimap 

 A Xunta de Galicia participou nas xornadas TECNIMAP 
coas últimas aplicacións para impulsar a 
eAdministración: un portasinaturas dixital e un estudo 
sobre greenIT entre as novidades que achegou e 
presentou a Administración galega a este encontro. 

 
 

 

12/04/2010 

 

Novos contidos na web do SERGAS 
A web do Sergas amplíouse con novos apartados sobre 
a Escola Galega de Saúde para cidadáns  e sobre a 
bioética. A conselleira de Sanidade, Pilar Farjas asegurou 
na presentación, que o desenvolvemento da 
Administración electrónica é un elemento fundamental 
para a modernización do funcionamento do sistema 
sanitario. 

 

15/04/2010 

 

A Universidade de Santiago desenvolveu un               
Piloto de Votación Electrónica  

O subdirector xeral de Desenvolvemento da Sociedade 
da Información durante a súa intervencion na 
presentación do sistema de voto electrónico na USC que 
se ia estrear no proceso de elección de representantes a 
Consello de Departamento. O desenvolvemento deste 
sistema conta coa colaboración da Secretaría Xeral de 
Modernización e Innovación Tecnolóxica que asinou un 
convenio coas 3 Universidades galegas. 

 

12/05/2010 

 

O Plan de Banda Larga chega aos                 
concellos do sur de Lugo 

A Xunta achegará este ano a banda larga                        
a 28 concellos do sur de Lugo e a súa contorna e             
a 49 núcleos do territorio rural galego. A Axencia 
Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) investirá 
5,7M€ en dúas iniciativas, enmarcadas no Plan de 
Banda Larga, destinadas a zonas rurais. 
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14/05/2010 

 

Presentación do proxecto ABALAR na Coruña 

Diego Calvo, delegado territorial de A Coruña, presentou 
o proxecto ABALAR na comarca coruñesa, co que máis 
de 2.600 escolares terán candanseu ordenador 
ultraportátil o vindeiro curso grazas á implantación do 
proxecto na cidade e na comarca. 

 

 

 

19/05/2010 

 

Presentación do proxecto ABALAR en Pontevedra  

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José 
Manuel Cores Tourís, presentou aos directores dos 
centros pontevedreses a estratexia de implantación das 
TIC no sistema educativo. A Consellería de Educación 
dotará a 35 centros educativos de Pontevedra de 1.667 
ordenadores ultraportátiles para o desenvolvemento do 
proxecto Abalar o vindeiro curso. 

 

20/05/2010 

 

I Foro Galego de Cloud Computing  

A secretaria xeral de Modernización e a directora xeral de 
Formación e Colocación inauguraron o I Foro Galego de 
Cloud Computing unha ferramenta que modificará o 
ámbito tradicional do sector de servizos tecnolóxicos. 

 
 

 

26/05/2010 

 

A Xunta de Galicia a e Deputación de Pontevedra 
colaboran na extensión da banda larga na 
provincia 

A Deputación de Pontevedra estenderá redes sen fíos das 
que se beneficiará o 96% da poboación de 55 concellos 
ao longo do presente ano. 
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28/05/2010 

 

Reunión da Secretaría Xeral de Modernización cos 
axentes implicados no sector tecnolóxico  

A secretaria xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica, Mar Pereira, reuniuse hoxe cos axentes 
implicados no sector das novas tecnoloxías de Galicia, 
para definir as políticas de innovación no ámbito TIC. 

 

14/06/2010 

 

Presentación do Plan Senda 2014  

O conselleiro de Presidencia, Administracións públicas e 
Xustiza salientou a importancia da implicación dos 
profesionais da Xustiza para o desenvolvemento do Plan 
Senda 2014, que establece por primeira vez unha folla 
de ruta para a implantación das TIC na Xustiza. 
 

 

22/06/2010 

 

A Xunta promove o uso das novas tecnoloxías no 
eido social como un novo xacemento de emprego 
A Xunta de Galicia está a fomentar o uso das novas 
tecnoloxías e a súa aplicación no eido social non só para 
garantir o acceso desta ferramenta ás persoas con 
discapacidade e maiores en xeral para mellorar a súa 
calidade de vida, senón tamén como un novo nicho de 
emprego. 

 

06/07/2010 

 

Economía e Industria puxo á disposición do sector 
TIC un novo Fondo de Capital Risco Xes Innova  
O conselleiro  de Economía e Industria, Javier Guerra, 
sinalou na inauguración das xornadas “Vindeira Capital 
Network” que o Goberno da Xunta é plenamente 
consciente de que as TIC son un potente aliado no 
desenvolvemento da competitividade empresarial” e 
dotará con 2 millóns de euros un fondo de capital risco 
para o sector. 
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12/07/2010 

 

Inauguración do primeiro Punto de Administración 
Electrónica na delegación de Vigo 
A delegada territorial de Vigo, Lucia Molares, puxo en 
marcha o primeiro punto de Administración Electrónica 
da Xunta de Galicia para axilizar os trámites e achegar os 
servizos aos cidadáns. Trátase dunha nova iniciativa que 
ten coma obxectivo modernizar e achegar á 
Administración autonómica ao cidadán co fin de mellorar 
os servizos e axilizar os trámites que os cidadáns teñan 
que realizar ante a Xunta. 

 

13/07/2010 

 

A Xunta e a FEGAMP colaborarán na implantación    
da Administración electrónica nos concellos  

A Administración autonómica garantirá a prestación do 
sistema de rexistro e información de todos os escritos e 
comunicacións presentados con destino ás entidades 
locais a través das súas oficinas de rexistro e información 
ao cidadán, ademais potenciarase o portal de Internet 
www.eidolocal.com como canle de comunicación 
permanente coas entidades locais de Galicia. 

 

15/07/2010 

 

“Mulleres en Galicia” nova páxina web da        
Secretaría Xeral da Igualdade. 

A nova web www.mulleresengalicia.es quere ser unha 
páxina útil para as mulleres e os homes que viven na 
nosa comunidade e que están interesadas en conseguir 
unha sociedade máis igualitaria,non só un espazo 
institucional. 
 

 
 

22/07/2010 

 

Centro de Proceso de Datos Integral (CPDI) 

En liña cos obxectivos de 2014.gal Axenda Dixital de 
Galicia, a Xunta de Galicia creará un Centro de Proceso 
de Datos Integral (CPDI) que integrará as funcións dos 
máis de 80 CPDs existentes agora na Comunidade. Así 
se recollía nun informe presentado o 22 de xullo no 
Consello da Xunta.  A consolidación dun CPDI único de 
infraestrutura TIC fará posible unha administración que 
funcione 24 horas ao día os 365 días do ano. 

 

http://www.mulleresengalicia.es/
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06/08/2010 

 

O Consello da Xunta aprobou a modificación dos 
estatutos da sociedade Redes de 
Telecomunicacións Galegas Retegal S.A. 
O Consello da Xunta aprobou o proxecto de decreto polo 
que se modifican os estatutos da sociedade Redes de 
Telecomunicacións Galegas Retegal S.A.,  que supón 
unha ferramenta imprescindible que posibilitará colocar á 
Comunidade galega nun posto de referencia en canto ás 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

 

04/08/2010 

 

Presentación da guía interactiva 
‘O Camiño en GPS’ 
O conselleiro de Economía e Industria presentou unha 
aplicación multimedia cofinanciada pola Xunta de Galicia 
no marco da convocatoria de axudas para proxectos de 
innovación relacionados co Xacobeo 2010 e que está 
dispoñible para Ipod, Iphone e Ipad. 

 

 

24/08/2010 

 

Proxecto  TICPESC 
A conselleira do Mar, Rosa Quintana presentou o 
proxecto  TICPESC, que  impulsa a trazabilidade dos 
produtos pesqueiros nas lonxas, Mediante os terminais 
pódense obter os documentos relacionados coa 
actividade diaria da pesca, da acuicultura e da primeira 
venda. Con este proxecto a Consellería promove a 
prestación dun servizo de 24 horas do día durante os 
365 días do ano para que os usuarios teñan á súa 
disposición os documentos necesarios para a súa 
actividade en calquera momento do día. 

 

27/08/2010 

 

A Xunta acorda cos axentes sociais  medidas clave 
para o desenvolvemento tecnolóxico de Galicia 
A secretaria xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica, Mar Pereira, acompañada do director xeral 
de Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada, 
expuxeron os acordos alcanzados entre o seu 
departamento e os integrantes da Mesa Xeral de Diálogo 
Social en materia de novas tecnoloxías. 
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02/09/2010 

 

Congreso FITCE en Santiago 
A Secretaria Xeral de  Modernización e Innovación 
Tecnológica, Mar Pereira  inaugurou a 49 edición do 
Congreso FITCE,  simposio europeo das TIC que se 
celebrou en Santiago de Compostela desde o 2 ata o 4 
de septembro baixo o lema "El Camino de Santiago y las 
Telecomunicaciones europeas". 

 

08/09/2010 

 

Inauguración en Celanova dunha nova aula 
multimedia  

O secretario xeral de Medios, inaugurou                         
unha nova aula multimedia que formará parte da Rede 
CeMIT  en Celanova e que permitirá achegar as novas 
tecnoloxías á poboación do concello. 
 

 

15/09/2010 

 

Exposición de GaliciaDiixtal en Pontevedra 

O conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda inaugurou a 
exposición Galicia-dixital no edificio adminstrativo da 
Xunta de Galicia en Pontevedra no que se propuxo aos 
pontevedreses unha viaxe interactiva pola comunidade e 
polos 25 anos de vida da CRTVG. 

 

 

17/09/2010 

 

Traballo inviste  en axudas para que           
investigadores galegos constitúan empresas de 
base tecnolóxica  

A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, 
asinará o convenio Empresa-Concepto, cun importe de 
250.000 euros, para a promoción das empresas de base 
tecnolóxica cos reitores das universidades de Santiago de 
Compostela, Vigo e A Coruña e co presidente do 
Consello Superior de Investigacións Científicas. 
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8/10/2010 

 

Sinatura dun convenio para o desenvolvemento do 
programa Ius+reD 
O conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza, Alfonso Rueda, o ministro de Xustiza, Francisco 
Caamaño, o director xeral da Entidade Pública 
Empresarial Red.es, Sebastián Muriel e a secretaria xeral 
de Modernización e Innovación Tecnolóxica, Mar Pereira, 
asinaron un convenio de colaboración para o 
desenvolvemento de servizos públicos dixitais no ámbito 
de Xustiza, no marco do ‘Programa Ius+reD’. 

 

18/11/2010 

 

Inauguración do seminario  
O futuro da memoria: o patrimonio arquivístico 
dixital 
O conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela, 
inaugurou no Arquivo da Cidade da Cultura de Galicia o 
seminario O futuro da memoria: o patrimonio arquivístico 
dixital, que reuniu a 120 especialistas nacionais e 
internacionais no complexo do Monte Gaiás, promovido 
pola Fundación Cidade da Cultura e o Xacobeo 2010. 

 

12/12/2010 

 

O Consello da Xunta aprobou Decreto de 
Administración electrónica 

O Consello da Xunta aprobou o día 2 de Decembro de 
2010 o Decreto 198/2010 que establece o marco de 
desenvolvemento da Administración electrónica na 
Administración pública galega.  

 

16/12/2010 

 

I Encontro de empresarios TIC 

O Presidente da Xunta destacou o papel da Axenda 
Dixital de Galicia 2014.gal como “unha oportunidade 
económica e social para saír vigorosos da crise” no acto 
de clausura do I Encontro de empresarios do sector TIC. 
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Outros eventos que se celebraron ao longo do 2010 
 

Camiño ao andar 
Michel Bauwens, un dos principais teóricos de internet e das redes P2P partici-
pou o 25 de outubro no Auditorio do Centro Galego de Arte Contemporánea 
(CGAC) de Santiago na programación da segunda semana das xornadas de 
reflexión e diálogo Camiño ao andar, que ofreceron a oportunidade de coñecer a 
especialistas de prestixio internacional de distintos ámbitos da cultura. 

  

I Foro Galego Cloud Computing 
No Centro de Novas Tecnoloxías da Consellería de Traballo e Benestar celebrouse 
o 20 de maio o I Foro Galego Cloud Computing no que participan máis de duas-
centas persoas para analizar os diferentes puntos de vista e novidades sobre a 
virtualización e a computación en nube. 

 

25 aniversario da Compañía de Radiotelevisión de Galicia 
Con motivo do 25 aniversario da CRTVG, a Compañía puxo en marcha un pro-
xecto en colaboración coa Secretaría Xeral de Medios da Xunta, aproveitando os 
avances tecnolóxicos cos que conta Galicia no ámbito das comunicacións. Para a 
promoción e celebración deste aniversario realizáronse tres actividades: a 
exposición itinerante dos 25 anos da CRTVG en GaliciaDixital e concursos en liña 
co obxectivo de promover as novas canles que xorden da Internet. 

 

Vindeira Capital Network 
El Cluster TIC Galicia e Vindeira, organizaron os días 6-7 de xullo  o “I Encontro 
Vindeira Capital Network”, en Santiago co  obxectivo de estreitar relacións coas 
máis importantes entidades de capital risco en España dentro do sector das TIC e 
pór en marcha un proceso de creación dunha estrutura deste tipo de inversores 
estable para o sector TIC galego. 

 

Summer School 
En colaboración coa Universidade de Santiago e A Coruña, o CESGA organizou 
esta iniciativa dirixida a mozos licenciados, enxeñeiros e investigadores que 
desexen formarse en técnicas de computación e novas ferramentas de cálculo 
científico. Ademais, o Summer School serve de mostra dos usos actuais da cien-
cia computacional en diversas aplicacións como Matemáticas, Biomedicina, 
Nanotecnoloxía, etc. 

 

O futuro da memoria, Patrimonio arquivístico e cultural 
Promovida pólo Arquivo da Cidade da Cultura de Galicia celebrouse os días 18 e 
19 de novembro o seminario “O futuro da memoria: o patrimonio arquivístico 
dixital”, que reuniu a 120 especialistas nacionais e internacionais no complexo 
do Monte Gaiás para debater sobre o desenvolvemento da Administración Elec-
trónica e a conservación do patrimonio documental días.   
 

 

 

 
 

 

http://www.vindeira.org/�
http://www.agalega.info/videos/?emi=9790&corte=2010-03-26&hora=21:13:29&canle=tvg1
http://www.cmg.xunta.es/crtvg25/
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