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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN PARA A COOPERACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA E 

O SECTOR TIC PARA O DESENVOLVEMENTO DIXITAL DE GALICIA 

 

O impacto das TIC sobre o crecemento dunha rexión é unha realidade innegable: explican 

case o 25% de crecemento anual do PIB na UE, proporcionan máis do 40% de aumento anual 

da produtividade e son un catalizador para inducir á creación de ata seis postos de traballo 

por cada emprego directo creado no sector. 

Consciente deste potencial, o goberno galego leva tempo traballando activamente na 

modernización do seu modelo socioeconómico, a través do Plan Estratéxico Galicia 2010-2014 

(2020), onde a economía do coñecemento se configura como eixe central para o 

desenvolvemento económico e social.  

Esta aposta require unha colaboración estreita entre Goberno e Sector, con compromisos que 

coloquen a Galicia como rexión de referencia nos seus ámbitos de especialización, e mesmo, 

como rexión de referencia no ámbito das TIC. Ademais, este marco de colaboración favorece 

o desenvolvemento dixital de Galicia o crecemento económico e sostible da rexión, así como 

a creación de emprego, o incremento da competitividade e internacionalización das 

empresas e a mellora da calidade dos servizos. 

Neste senso, o protocolo de colaboración ten por obxecto establecer un compromiso de 

cooperación firme entre a Xunta de Galicia e o Sector TIC para converter ao sector da 

economía do coñecemento nun dos motores da economía de Galicia no período 2013-2020.  

Así mesmo recolle o decálogo de medidas e compromisos asumidos por ambas partes dentro 

dos seus respectivos ámbitos de actuación e que se describen a continuación:  
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DECÁLOGO DE MEDIDAS DA XUNTA DE GALICIA 

1. Elaboración da Lei de Desenvolvemento Dixital para o impulso e a transformación 

económica e social de Galicia cara a unha economía baseada no coñecemento. 

2. Garantir que o 100% dos galegos dispoñan de cobertura de polo menos 30 Mbps e que 

preto de 2 millóns teñan cobertura de redes de 100Mbps. 

3. Capacitar os cidadáns para que poidan integrarse plenamente no ámbito dixital de 

maneira que en 2020 máis do 80% dos galegos empreguen regularmente Internet e 

reducir ata un 10% aqueles que nunca fixeron uso deste. 

4. Aumentar a competitividade e produtividade das pemes acelerando a incorporación 

das TIC ata converxer coa media da UE en 2020 a través do impulso de solucións "cloud" 

e o comercio electrónico. 

5. Desenvolver grandes proxectos tractores de innovación tecnolóxica nos sectores 

produtivos estratéxicos para Galicia, especialmente para a incorporación de tecnoloxías 

desenvolvidas nas pemes galegas con alto grao de especialización. 

6. Consolidar un goberno electrónico que permita unha relación completa vía internet con 

cidadáns e empresas en 2020, aumentando a súa utilización tanto por parte dos 

cidadáns, así como das empresas e microempresas en 2020. 

7. Apoiar o emprendemento coa futura Lei de emprendemento de Galicia para favorecer 

a creación de novas empresas no ámbito da economía dixital. 

8. Apostar pola compra pública de tecnoloxía innovadora para desenvolver produtos e 

servizos e impulsar a economía da saúde e benestar como un dos sectores estratéxicos 

da economía galega e con maiores posibilidades de desenvolver tecnoloxías 

innovadoras e exportables. 

9. Reformular o modelo educativo para garantir un emprego xeneralizado das TIC e os 

contidos dixitais neste ámbito, favorecendo a mellora das capacidades e 

incrementando as oportunidades dos mozos no mercado laboral. 

10.  Apostar pola colaboración público privada para maximizar a captación de 

financiamento na UE para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica 

para Galicia. 
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DECÁLOGO DE MEDIDAS DO SECTOR TIC 

1. Transformar o rural de Galicia nun lugar de referencia no que levar a cabo o 

despregamento de redes sen fíos de última xeración e conseguir que os principais 

núcleos de poboación, polígonos industrias e parques empresariais dispoñan de 

cobertura de fibra óptica 

2. Converter a Galicia nun laboratorio de novos servizos de banda longa móbil a través de 

programas para o desenvolvemento de servizos tecnolóxicos que permitan o completo 

aproveitamento das redes de nova xeración 

3. Apoiar os emprendedores dixitais de Galicia fomentando a súa participación nos 

programas de aceleración de empresas e levando a cabo investimentos en iniciativas 

TIC galegas 

4. Participar activamente como mecenas dixitais impulsando actuacións de 

capacitación dixital cidadá, de cesión de uso de espazos TIC ou doazóns de bens 

capitais, con especial atención aos colectivos en risco de exclusión 

5. Participar activamente nos programas de impulso do uso das tecnoloxías nas pemes 

lanzados a través do Centro Demostrador TIC de Galicia de maneira que se converta 

nun elemento potenciador das políticas lanzadas neste ámbito 

6. Apostar polas tecnoloxías desenvolvidas nas pemes galegas con alto grao de 

especialización para a súa incorporación en novos produtos e servizos facilitando así a 

presenza daquelas en mercados internacionais e favorecendo así as posibilidades de 

internacionalización de moitas pemes do noso territorio 

7. Colaborar activamente con centros tecnolóxicos e grupos de investigación para 

potenciar a transferencia de tecnoloxía para o desenvolvemento de proxectos 

innovadores 

8. Garantir, mediante un programa de bolsas e desenvolvemento de proxectos de fin de 

carreira dentro do ámbito empresarial, a primeira incorporación ao mercado laboral de 

boa parte dos universitarios e estudantes de FP do ámbito tecnolóxico 

9. Aproveitar o alto potencial do sector tecnolóxico local e do sector audiovisual para 

desenvolver en Galicia novos contidos educativos dixitais que permitan transformar o 

sistema educativo nun totalmente dixital 

10. Colaborar coa Xunta de Galicia na atracción de investimentos e captación de 

financiamento en programas como o Horizonte 2020 para o desenvolvemento de 

proxectos de innovación tecnolóxica, novas liñas de negocio e produtos 

 


