
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa TransformaTIC 
 

Programa para o impulso e fortalecemento do Sector 

TIC galego 



 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Edita: 

Xunta de Galicia 

Presidencia 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) 

 

Lugar: Santiago de Compostela 

Maio 2014 

  

Este documento distribúese baixo licenza Creative Commons 3.0 Spain Atribution/Non Comercial. Compartir 

baixo a mesma licenza dispoñible en: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.gl  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.gl


 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................. 4 

1.1. Contexto .......................................................................................... 4 

1.2. Entidades intervenientes no impulso do sector TIC .................... 7 

1.3. Motivación do Programa TransformaTIC ..................................... 8 

1.4. Estrutura do Programa TransformaTIC .......................................... 9 

2. MARCO ANALÍTICO ......................................................................... 10 

2.1. Obxectivos da análise .................................................................. 10 

2.2. Eixos de análise ............................................................................. 11 

2.3. Proceso de análise das políticas da Xunta de Galicia de 

impulso ao sector TIC ...................................................................... 13 

2.4. Caracterización ............................................................................ 13 

2.5. Conclusións .................................................................................... 31 

3. MARCO ESTRATÉXICO ..................................................................... 37 

3.1. Obxectivos estratéxicos ............................................................... 38 

3.2. Eixos estratéxicos ........................................................................... 38 

4. MARCO OPERATIVO ........................................................................ 41 

4.1. Liñas de acción para cada eixo estratéxico ............................ 43 

BLOQUE I: Aliñamento oferta - demanda ......................................... 44 

I. DEMANDA TEMPERÁ SECTOR PÚBLICO ......................................... 44 

II. DEMANDA TEMPERÁ SECTORES ESTRATÉXICOS ............................ 46 

BLOQUE II: Fortalecemento do sector TIC ......................................... 48 

III. CAPITAL HUMANO ........................................................................... 48 

IV. APOIO Á I+D E Á TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA ....................... 51 

V. APOIO Á CREACIÓN DE TECIDO TIC ............................................. 53 

VI. APOIO AO DESENVOLVEMENTO DE NOVOS MERCADOS .......... 55 

VII.  SERVIZOS DE APOIO Á INNOVACIÓN ........................................ 57 

VIII. RECURSOS ECONÓMICOS............................................................ 59 

5. MARCO DE COLABORACIÓN ........................................................ 62 

5.1. Marco de colaboración .............................................................. 62 

5.2. Modelo de seguimento ................................................................ 62 



 
 
 
 

 

 

 Programa TransformaTIC 4 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto 

A sociedade actual atópase inmersa nun innegable proceso de integración á 

Sociedade da Información e do Coñecemento. Atopámonos ante unha etapa na que 

as novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) xogan un papel esencial 

no desenvolvemento económico e social. 

Na actual conxuntura económica, o uso das TIC debe ser un instrumento para saír 

reforzados da crise, grazas ao seu papel transformador das estruturas económicas, 

sociais e culturais, que incide en case todos os aspectos da sociedade: as 

comunicacións persoais, o acceso á información, a sanidade, os trámites 

administrativos, a xestión económica, o deseño industrial e artístico, o ocio, o xeito de 

percibir a realidade e de pensar, a calidade de vida, a educación, o mercado de 

traballo, a organización das empresas e institucións e, polo tanto, nos seus métodos e 

actividades en todos os ámbitos. 

Deste xeito, as TIC teñen un papel relevante na actual Estratexia Europa 2020 a través 

da Axenda Dixital Europea, polo seu carácter transversal a todos os sectores e como 

un dos elementos catalizadores da competitividade e produtividade destes. 

Actualmente, o mercado das TIC na Unión Europea proporciona 1máis do 40% dos 

aumentos anuais de produtividade, á vez que representa o 25% do crecemento anual 

do produto interior bruto (PIB). 

Así a Estratexia Europa 2020, establécese como unha estratexia para un crecemento 

intelixente, sustentable e integrador, que constitúe unha nova visión da economía 

social de mercado de Europa para o século XXI, capaz de xerar novos empregos e de 

lograr unha mellor calidade de vida para todos os cidadáns e cidadás. Europa 2020 

propón tres prioridades que se reforzan mutuamente:   

 Crecemento intelixente: desenvolvemento dunha economía baseada no 

coñecemento e na innovación.  

 Crecemento sustentable: promoción dunha economía que faga un uso máis 

eficaz dos recursos, que sexa máis verde e competitiva.  

 Crecemento integrador: fomento dunha economía con alto nivel de emprego 

que teña cohesión social e territorial. 

En Galicia, do mesmo modo, o Plan Estratéxico Galicia 2010-2014 establece aos 

Sectores da Economía do Coñecemento como clave para o futuro de Galicia, polo 

seu papel para facilitar a integración da Comunidade na Sociedade da Información e 

                                                      
1 Fonte: Estratexia 2011 – 2015 Plan Avanza2 
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do Coñecemento e, polos múltiples beneficios en termos de mellora de produtividade 

e competitividade que pode reportar a súa aplicación ao resto de sectores produtivos 

presentes en Galicia. 

Este Plan está respaldado no eido tecnolóxico por 2014.gal Axenda Dixital de Galicia, 

que constitúe a estratexia da administración autonómica para o desenvolvemento da 

sociedade da información na nosa comunidade e conta cunha liña estratéxica 

especificamente orientada ao impulso do sector da economía do coñecemento 

galego. 

En paralelo, en Galicia, tamén se definiu o Plan Galego de Investigación, Innovación e 

Crecemento 2011-2015, Plan I2C, coa finalidade de desenvolver un ecosistema de 

investigación e innovación suficientemente eficiente como para situar a economía 

galega en posición de competir neste contexto global no que nos estamos a 

desenvolver na actualidade. 

Finalmente e de cara ao próximo período de financiamento comunitario 2014 - 2020, 

Galicia definiu a súa Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) como guía para 

levar a cabo a transformación da economía galega cara un sistema produtivo 

baseado na innovación, baseándose nos seus activos e capacidades, e co obxectivo 

de converter a especialización intelixente nunha condición previa para respaldar os 

investimentos en dous obxectivos clave: fortalecer a investigación, o desenvolvemento 

tecnolóxico e a innovación, e aumentar o acceso ás TIC e a súa utilización. 

 

 

Figura 1. Visión global do contexto de referencia a nivel europeo e autonómico do Programa 

TransformaTIC 



 
 
 
 

 

 

 Programa TransformaTIC 6 

 

Así mesmo, para dar continuidade aos logros tecnolóxicos acadados en Galicia e 

converxer coa Unión Europea en 2020 aprobouse a Estratexia de Crecemento Dixital 

de Galicia. Dita estratexia está perfectamente aliñada coa RIS3 de Galicia para 

establecer relacións sinérxicas entre elas, e captar fondos europeos en proxectos 

tecnolóxicos para a Comunidade no novo período de financiamento 2014-2020.  

De feito, coa aprobación da Estratexia de Crecemento Dixital Galicia fai do sector 

tecnolóxico o motor de especialización da economía galega e cumpre así, co 

requisito establecido pola Unión Europea de que as Estratexias de investigación e 

innovación para especialización intelixente RIS3 recollan un capítulo específico 

destinado ás TIC. 

Neste contexto, xorde a necesidade de definir e poñer en marcha o Programa 

TransformaTIC, un programa que permita aliñar unha única política global da Xunta de 

Galicia coas necesidades e actuacións do propio sector TIC, un programa que dea 

resposta á necesidade de contar cunha estratexia dende a Xunta de Galicia para 

contribuír desde o sector TIC ao crecemento e desenvolvemento da economía do 

coñecemento da Comunidade.  

Deste xeito, os principais compromisos que perseguen o Programa TransformaTIC e a 

Axenda Dixital de Galicia son impulsar a creación do sector da economía do 

coñecemento ou hipersector TIC e potenciar a transformación deste sector para 

aumentar a súa actividade económica, iniciando así, a senda de converxencia con 

España e con Europa no que representa este sector para a economía dun país. 

Ademais, o Programa TransformaTIC é un documento vivo que agregará e aliñará os 

esforzos de todos os axentes implicados para permitir mellorar o resultado efectivo das 

actuacións lanzadas de impulso a este sector en Galicia, e así lograr: 

 Consolidar un sector TIC competitivo, innovador e xerador de emprego cualificado, 

capaz de facer fronte aos retos da nova economía do coñecemento.  

 Impulsar un sector TIC cohesionado e integrador, que actúe non só como sector 

estratéxico, senón tamén como elemento tractor que permita apoiar o 

desenvolvemento do resto de sectores estratéxicos de Galicia, debido a súa 

compoñente transversal.  
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1.2. Entidades intervenientes no impulso do sector TIC 

A Xunta de Galicia conta actualmente con diversas entidades intervenientes nas 

políticas de impulso ao sector TIC. 

 

Entidade interveniente Ámbito de actuación 

Presidencia 
Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) 

Aliñamento Oferta – 

Demanda Tecnolóxica 

Consellería de 

Economía e Industria 

Axencia Galega de Innovación 

(GAIN) 
I+D+i 

Instituto Galego de Promoción 

Económica (IGAPE) 

Financiamento 

Emprendemento 

Internacionalización 

Competitividade 

Apoio e fomento dos 

Clústers 

Consellería de Traballo 

e Benestar 
D.X. Emprego e Formación 

Formación 

Emprego 

Consellería de Cultura, 

Educación e 

Ordenación 

Universitaria 

Secretaría Xeral de Universidades 
I+D 

Transferencia Tecnolóxica 

 

Figura 2. Entidades da Xunta de Galicia intervenientes nas políticas de impulso ao sector TIC 

 

Adicionalmente, neste programa tamén terase en conta o papel do resto de axentes 

participantes no desenvolvemento e impulso do sector TIC: o clúster TIC, as 

plataformas tecnolóxicas, os centros tecnolóxicos, os grupos de investigación TIC, etc. 

Desta maneira, conseguirase ter unha visión global de todas as actuacións 

complementarias que se realicen neste ámbito, facendo que cada un dos axentes 

impulse e lidere as accións que lle corresponden baixo un único modelo onde se 

crearán grupos de traballo permitindo a participación de todos os axentes 

involucrados. 

E baixo este prisma global, acadarase un aliñamento de todos os traballos postos en 

marcha no eido deste Programa TransformaTIC e adicionalmente, lograrase maximizar 

os resultados acadados para cada unha das actuacións. 
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Figura 3. Mapa de axentes intervenientes no impulso do sector TIC 

 

1.3. Motivación do Programa TransformaTIC 

Vistos os instrumentos anteriores pódese confirmar que Galicia conta cos axentes e 

recursos necesarios para o desenvolvemento de políticas efectivas de impulso ao 

sector TIC galego. 

Non obstante, é necesario establecer unha política común que permita agregar e 

aliñar os esforzos de todos os axentes implicados da Xunta de Galicia nunha mesma 

dirección e lograr así: 

o Mellorar o resultado efectivo das actuacións relacionadas co impulso ao 

desenvolvemento e crecemento do sector TIC en Galicia. 

o Aliñar e converxer as diferentes iniciativas de apoio ao Sector que estamos a liderar 

desde a Xunta de Galicia. 

Polo tanto, o novo marco de actuación poñerá foco en asegurar a coordinación das 

distintas entidades da Xunta de Galicia nas actuacións orientadas ao impulso ao 
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sector que se están a desenvolver, así como nas que se desenvolvan no futuro, para 

permitir aproveitar sinerxías e polo tanto, optimizar e maximizar os resultados dos 

recursos dispoñibles de apoio ao sector TIC en Galicia.  

Para iso, o Programa TransformaTIC dará resposta a unha nova cultura de xestión, 

baseada na planificación da actividade por obxectivos e na avaliación dos resultados 

nun marco de maior responsabilidade xestora. Respondendo cada entidade 

interveniente a unha avaliación ex post da xestión pública, orientada cara á 

consecución e a calidade dos resultados para favorecer o crecemento do sector. 

 

1.4. Estrutura do Programa TransformaTIC 

A estrutura proposta para o desenvolvemento do Programa TransformaTIC establécese 

en base a tres grandes bloques: 

 Marco analítico: Realización dun diagnóstico previo das políticas existentes en 

Galicia orientadas ao impulso do sector TIC. A partir deste traballo de análise 

extráense unha serie de conclusións que sentan as bases para a detección de  

posibles necesidades ou puntos de mellora. 

 

 Marco estratéxico: Establecemento do enfoque e dos principais eixos 

estratéxicos do Programa TransformaTIC. 

 

 Marco operativo: Presentación das liñas de acción a levar a cabo no Programa 

estruturadas segundo a pertenza a cada un dos eixos estratéxicos, detallando o 

alcance, obxectivos e axentes intervenientes. 

 

Estes tres marcos, que constitúen os tres piares sobre os que se asenta a estrutura do 

Programa para o impulso e fortalecemento do sector TIC galego, son presentados a 

continuación cun maior nivel de detalle. 
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2. MARCO ANALÍTICO  

No marco do Programa TransformaTIC, o primeiro obxectivo é a realización dunha 

análise conxunta das diferentes políticas que neste eido estanse a impulsar entre todos 

os departamentos da Xunta de Galicia, de cara a identificar sinerxías e 

complementariedades entre as mesmas, ademais das capacidades de aforro 

derivadas destas. 

 

 

 

2.1. Obxectivos da análise 

A análise das distintas políticas públicas de impulso ao Sector TIC persegue os seguintes 

obxectivos: 

 Identificar o aliñamento entre as distintas entidades da Xunta de Galicia 

impulsoras de ditas políticas, detectando posibles políticas inconexas e 

diverxentes que non ofrezan un resultado efectivo sobre o crecemento e 

desenvolvemento do Sector. 

 Sentar as bases para un mellor aproveitamento dos recursos e instrumentos da 

Xunta de Galicia, coordinando as diferentes estratexias e establecendo un 

marco de actuación global con obxectivos, actuacións e responsabilidades 

Figura 4. Situación actual das políticas de apoio ao sector TIC e obxectivo do Programa 

TransformaTIC 
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coordinadas para todos os axentes e que dean resposta ás directrices 

establecidas polo Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014. 

 

2.2.  Eixos de análise 

Para levar a cabo a análise, deben estudarse os distintos eixos nos que a Xunta de 

Galicia ten capacidade de actuación e nos que está a desenvolver accións de apoio 

ao sector. Estes pódense agrupar en dúas categorías:  

 Eixos de negocio: Comprende os eixos de Capital Humano, Transferencia de 

tecnoloxía para novos produtos e servizos innovadores, Creación de tecido TIC, 

Desenvolvemento de novos mercados. 

 Eixos de soporte: Comprende o eixo de Recursos económicos. 

 

 

 

 

EIXO 1 - Capital Humano 

Sendo o capital humano un dos factores fundamentais no impulso e 

crecemento do Sector TIC, este eixo persegue analizar o nivel competencial do 

capital universitario TIC e do alumnado de FP con formación TIC alcanzado a 

través dos diferentes programas formativos e de posgrao, así como a demanda 

de novos profesionais tecnolóxicos por parte do sector TIC e do resto de 

sectores estratéxicos en Galicia. 

Figura 5. Eixos de análise 



 
 
 
 

 

 

 Programa TransformaTIC 12 

 

EIXO 2 - Transferencia de tecnoloxía para novos produtos e 

servizos innovadores 

A través do segundo eixo analizarase o aliñamento das diferentes liñas de 

investigación TIC coas necesidades actuais e futuras do mercado, así como o 

modelo de colaboración entre os axentes do ecosistema TIC, que aproveite 

todas as capacidades tecnolóxicas dos xeradores de coñecemento e os 

axentes facilitadores da transferencia de tecnoloxía desde a universidade á 

empresa. 

EIXO 3 - Creación de tecido TIC 

Este eixo de análise ten por obxectivo reflexionar sobre as políticas da Xunta de 

Galicia para a creación e consolidación de novas iniciativas empresariais de 

base tecnolóxica, que materialicen as capacidades tecnolóxicas que posúen 

os diferentes axentes do ecosistema TIC en novos produtos e servizos. 

EIXO 4 - Desenvolvemento de novos mercados 

Neste eixo afrontarase a análise das políticas públicas de apoio ao sector TIC 

galego na promoción e comercialización dos seus produtos e servizos no 

mercado internacional, así como as políticas de atracción de investimento 

foráneo en Galicia de carácter produtivo, que permitan o acceso do sector a 

novos mercados. 

EIXO 5 - Recursos económicos 

O quinto eixo de análise fai referencia ás diferentes políticas públicas en 

materia de financiamento da actividade dos diversos axentes do ecosistema 

TIC (universidades e grupos de investigación, centros de I+D e plataformas 

tecnolóxicas e o sector empresarial). 
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2.3. Proceso de análise das políticas da Xunta de Galicia de 

impulso ao sector TIC 

O proceso de análise das distintas actuacións de impulso ao sector TIC realízase 

contando coa participación de todos os axentes participantes no desenvolvemento 

do Programa e a partir da consulta de diferentes fontes, principalmente enquisas, 

informes e páxinas oficiais da Xunta de Galicia. 

 

A partir das tarefas de análise realizadas e en base aos resultados obtidos,  extráense 

unha serie de conclusións obxectivas que avanzan na definición de posibles liñas de 

actuación futuras orientadas a lograr una maior aliñamento e converxencia das 

diferentes iniciativas de apoio ao sector existentes en Galicia. 

 

Deste xeito, o marco analítico das políticas da Xunta de Galicia orientadas ao impulso 

do sector TIC establecerase en base a dous aspectos: 

 

 Caracterización do eixo, identificando os aspectos descritivos máis salientables 

do mesmo. 

 

 Conclusións obxectivas derivadas do procedemento de análise. 

 

 

2.4. Caracterización 

Ao longo deste apartado presentaranse, para cada un dos eixos de análise 

identificados anteriormente, os aspectos descritivos mais representativos que 
caracterizan a cada un deles.  

 

EIXO 1 - Capital Humano 

Este eixo analiza principalmente o nivel competencial do capital universitario TIC así 

como o grao de aliñamento entre a oferta de titulados TIC e a demanda de 

profesionais tecnolóxicos por parte do sector TIC e do resto de sectores produtivos 

galegos. 

Deste xeito a análise deste eixo realizarase atendendo a tres aspectos: a formación TIC 

no eido universitario, a especialización en TIC  e a formación tecnolóxica  nas 

empresas do sector. 
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 Formación TIC no eido universitario 

 

Os datos recollidos no IGE 2013 revelan que, dos 62.130 alumnos matriculados nas tres 

universidades galegas, 4.685 corresponden a matriculados en carreiras TIC, o que 

supón un 7,54% fronte ó total. 

 

 
 

 

Se comparamos os datos relativos aos últimos anos, obsérvase que esta porcentaxe de 

relación entre o número de matriculados TIC e o número total mantense 

practicamente estable, observándose un leve incremento no ano 2013. No caso dos 

titulados TIC respecto ao número de titulados totais, segue unha maior flutuación, 

observándose unha tendencia descendente cun leve repunte no ano 2012.  

Figura 6. Caracterización do capital universitario TIC. IGE 2013 
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Os datos da figura anterior tamén revelan que, mentres que o número total de 

matriculados no sistema universitario galego descendeu un 5,23% entre os anos 2009 e 

2013, o número de matriculados TIC incrementouse nun 8,75%. 

Pola contra, o número de titulados TIC nos últimos anos descendeu nunha proporción 

moi superior ao descenso acontecido para o total de titulados no conxunto 

universitario. Esta tendencia ademais se prevé vaia sendo máis acusada, así o indica o 

estudo “La falta de ingenieros TIC: situación actual y perspectiva”2, que estima que no 

ano 2019 haberá un 40% menos de novos titulados en carreiras e ciclos formativos de 

grado superior de tecnoloxías da Información en España.  

En canto ás oportunidades laborais derivadas destas titulacións, os resultados amosan 

a existencia dunha elevada empregabilidade resistindo a crise económica mellor que 

outros ámbitos. Segundo o informe “A situación laboral nas Enxeñarías de Informática 

de Galicia”3 no 2013 o 91,54% dos enxeñeiros informáticos e técnicos informáticos 

estaba traballando. Do mesmo xeito, segundo os últimos datos publicados, o 96,14%4 

dos enxeñeiros de telecomunicación titulados no sistema universitario galego 

atopábase traballando no ano 2008. Non obstante, segundo o informe “El Ingeniero 

de Telecomunicación: Perfil Socio-Profesional”5, esta porcentaxe de empregabilidade 

podería verse diminuída, no ano 2013 o 88,3% dos titulados en enxeñería de 

telecomunicacións en España están traballado.  

 

                                                      
 
2 Estudo realizado pola consultora everis - 2012 
3 Estudo elaborado polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) en colaboración co Colexio Profesional de 

Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG) e a Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). 
4 Fonte: A Situación Laboral dos Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia. Uvigo. 
5 Estudo elaborado en febreiro de 2013 polo “Colegio Oficial Ingenieros de Telecomunicación (COIT)” e a “Asociación Española de Ingenieros 

de Telecomunicaciones (AEIT)”. 

 

Figura 7. Evolución do número de matriculados  e titulados TIC fronte ao total. IGE 2013 
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Cabe destacar que as mulleres sofren unha infrarrepresentación en todos os niveis do 

sector TIC é este dato é máis significativo en canto a postos de responsabilidade na 

que a proporción de empregados que desenvolven actividades nos niveis máis altos 

de responsabilidade tenden a ser maior entre os homes que entre as mulleres a pesar 

de que estas, dispoñen dunha maior experiencia profesional. 

Con respecto á percepción do sector en canto á valoración da busca de perfil para 

contratar persoal con formación TIC, as enquisas ás empresas TIC realizadas polo 

OSIMGA no ano 2013 reflicten datos como que o 33,1% considera doado atopar o 

perfil buscado, o 4,70% considérao moi doado e un 33,3% considérao difícil ou moi 

difícil.  

 

Figura 8. Situación laboral dos enxeñeiros de informática e telecomunicacións de Galicia 
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 Especialización TIC  

 

No curso 2011-2012, as tres universidades galegas ofreceron case 40 másters de 

natureza tecnolóxica en diferentes ámbitos de coñecemento: Ciencias, Ciencias da 

saúde, Humanidades e  Enxeñarías e Arquitectura. 

 

A figura que se presenta a continuación amosa a oferta formativa da UDC, USC e UV 

nestes eidos, destacándose os másters TIC coma aqueles másters cunha compoñente 

tecnolóxica: 

 
 

 
Identificando o número de másters existentes e clasificándoos en base a súa temática 

sectorial, pódese coñecer de modo estimado o grao de aliñamento entre a oferta 

para a especialización TIC e Tecnolóxica, e a demanda dos sectores produtivos 

galegos. Esta información é recollida de xeito simplificado na táboa que se amosa a 

continuación. 

 

Figura 9. Valoración da busca de perfil para contratar persoal con 

formación TIC 
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Indicadores: C (Ciencias), EA (Enxeñaría e Arquitectura), EC (Economía do Coñecemento), EV (Economía verde), CS (Ciencias da Saúde). 

Figura 10. Oferta formativa de másters TIC e Tecnolóxicos das universidades galegas 2013-2014. Elaboración 

propia a partir da información extraída nas páxinas web das tres universidades de Galicia e dos programas 

formativos dos másters 
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Figura 11. Aliñamento da especialización TIC e Tecnolóxica coa demanda dos sectores produtivos de Galicia. 

Elaboración propia a partir da información extraída nas páxinas web das tres universidades de Galicia e dos 

programas formativos dos másters 

 
 

 

 Formación tecnolóxica nas empresas do sector 

 

Con respecto á formación tecnolóxica en TIC no entorno empresarial, os datos do 

OSIMGA 2013 revelan que a maior parte das empresas TIC non ofrecen formación TIC 

aos seus empregados, xa que unicamente o 38,6% das empresas TIC galegas levou a 

cabo accións para a formación en TIC no ano 2013. 

Ademais, a mesma fonte indica que o 29,4% das empresas TIC galegas manifestan 

que non están interesadas en facilitar formación TIC aos seus traballadores/as no 

futuro. 
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Estes resultados amosan a débil aposta por parte das empresas do sector na 

realización de actividades formativas, o que pode supor un freo de cara á 

especialización e actualización de coñecementos dos profesionais TIC e por 

conseguinte, deriva nunha peor calidade de resposta ás necesidades do sector. 

 

EIXO 2 - Transferencia de tecnoloxía para novos produtos e servizos 

innovadores 

A través deste eixo analízase o modelo de colaboración dos diferentes axentes do 

ecosistema TIC, identificando o grao de aliñamento entre as diferentes liñas de 

investigación TIC e as necesidades que demanda o mercado. 

Así, para analizar este eixo de actuación aténdese aos distintos axentes implicados nas 

actividades de transferencia de tecnoloxía desde a Universidade á empresa, 

identificando tanto a súa ordenación como a súa orientación estratéxica. 

Concretamente, en Galicia existen un total de 37 Grupos de Investigación no ámbito 

das TIC pertencentes ás Universidades, 22 Centros Tecnolóxicos, dos cales, 3 son do 

ámbito TIC e 17 Plataformas Tecnolóxicas, con tan so unha plataforma TIC. Estes tres 

axentes desenvolven as súas actividades en diversos ámbitos de coñecemento: 

sanidade, educación, pesca, etc. 

Figura 12. Aspectos destacados da formación TIC  no ámbito empresarial 
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Figura 13. Ordenación e orientación estratéxica dos axentes do sistema I+D. Elaboración propia 

 

 Grupos de investigación (Universidades) 

Dos máis dos 600 grupos de investigación existentes en Galicia, 37 corresponden ao 

ámbito das TIC. As liñas de investigación TIC destes grupos corresponden 

principalmente aos eidos de: e-sanidade, educación, telecomunicacións e solucións 

hardware e software. 

Ademais, no ámbito TIC o sistema universitario galego conta co Centro de 

Investigación en Tecnoloxías da Información e a Comunicación (AtlantTIC) da 

Universidade de Vigo e o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da 

Información (CITIUS) da Universidade de Santiago de Compostela. 

A este respecto, a decisión sobre a natureza das actividades de investigación é 

competencia das Universidades, cunha participación limitada por parte do sector 

empresarial e da Xunta de Galicia, o que podería restar aliñamento coas necesidades 

futuras do mercado. 

Finalmente cómpre sinalar que as actividades de investigación realízanse sen unha 

clara orientación á valorización do coñecemento para a creación de empresas, e 

máis aínda, a investigación tampouco se realiza cunha orientación á transferencia de 
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coñecemento ás empresas xa existentes, polo que esta situación, intensifica a 

dificultade de crear novas empresas xa que non se aproveitan as oportunidades 

xeradas das actividades de investigación. Tal e como se recolle no Plan Galego de 

Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015, Plan I2C, nos últimos anos as 

axudas á investigación orientáronse a crear grupos de investigación perdendo de vista 

a súa faceta prioritaria de instrumentos para a creación e transferencia de 

coñecemento que conclúan na creación de empresas. 

 Centros tecnolóxicos 

Galicia é a CC.AA con máis centros de I+D, contando cun total de 24. Destes, 

unicamente 5 están recoñecidos como Centros Tecnolóxicos a nivel estatal6: Gradiant 

(ámbito das telecomunicacións); AIMEN (ámbito da metalurxia); ANFACO-

CECOPESCA (ámbito da conservación de produtos de pesca), CTAG (ámbito do 

automóbil) e ITG (ámbitos de sostibilidade da construción, enerxía e as TIC). 

Con respecto ao ámbito das TIC, existen dous centros tecnolóxicos correspondentes 

aos eidos de telecomunicacións, software e hardware. Estes son: Gradiant e CESGA. 

 Plataformas tecnolóxicas 

Galicia é a Comunidade Autónoma con máis plataformas tecnolóxicas (17), actuando 

como nexo catalizador das actividades dos grupos de investigación, os centros 

tecnolóxicos e o sector empresarial. Pero das 17 plataformas, tan só unha delas é do 

ámbito das TIC: a Plataforma Tecnolóxica Vindeira. 

Actualmente é parte integrante do Clúster TIC Galicia, que é unha asociación sen 

ánimo de lucro constituída para reunir ás empresas, asociacións empresariais, colexios, 

asociacións profesionais e outros axentes do macrosector TIC de Galicia, co obxectivo 

de desenvolver estratexias para incrementar o peso do sector na economía galega. 

EIXO 3 – Creación de tecido TIC 

A análise deste eixo comprende a identificación dos distintos axentes e iniciativas 

existentes na Comunidade Autónoma destinadas á creación de novas iniciativas 

empresariais de base tecnolóxica. 

                                                      
6 Para ser recoñecidos como tal, os Centros Tecnolóxicos deben dar cumprimento ás seguintes condicións: 

 

- Polo menos o 35% dos seus ingresos anuais debe proceder de actividades de I+D+i  propia ou contratada. 

- A facturación con empresas será superior ao 30% dos seus ingresos e corresponderá  como mínimo a 25 clientes 

diferentes no últimos 3 anos. 

- O financiamento público non competitivo do centro non deberá superar o 30% dos ingresos totais 

- A maioría dos membros con dereito a voto no Órgano de Goberno corresponderán a empresas ou asociacións 

empresariais. 

- Persoal mínimo de contratos indefinidos de polo menos 15 titulados universitarios entre o persoal técnico e investigador. 

- O número de empresas por facturación de actividades de I+D+i será, como mínimo de 20 diferentes nos últimos 3 anos. 
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A Xunta de Galicia conta con diversos axentes, instrumentos e recursos para favorecer 

a creación de tecido TIC. Entre eles cómpre destacar: 

 A Consellería de Economía de Industria, nas que se enmarca a Axencia 

Galega de Innovación, o IGAPE e Xesgalicia. 

 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 A Consellería de Traballo e Benestar. 

 

 

Figura 14. Principais políticas da Xunta de Galicia de apoio á creación de novo tecido TIC. 

Elaboración propia 
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Neste gráfico reflíctense, de forma non exhaustiva, as axudas e programas que están a 

outorgar os diferentes axentes da Xunta de Galicia e entidades colaboradoras no 

relativo ao impulso e creación de tecido TIC. Detéctase un cambio de tendencia con 

respecto ás axudas e programas de anos anteriores, que pasan de ser principalmente 

subvencións de natureza non reembolsable ou “a fondo perdido” a levar un importe 

de cofinanciamento que debe de ser asumido polo axente beneficiario da axuda. Isto 

é así, por exemplo, no caso do programa “Interconnecta II”. 

Estas actuacións impactan sobre as distintas fases de creación dunha empresa, 

ofrecendo en cada unha delas servizos de apoio, actividades formativas, 

asesoramento e recursos económicos. 

  

Segundo indica o informe GEM Galicia 2012, a actividade emprendedora viuse 

afectada polo ciclo económico. Se ben durante os anos 2009 e 2010 experimentou 

unha importante caída, dita actividade retomou o seu pulso de crecemento no ano 

2011 continuando coa tendencia de crecemento ata o ano 2012, debido 

fundamentalmente á existencia dun importante número de iniciativas que se 

atopaban latentes en anos anteriores, e que non deran o paso á súa posta en 

marcha. 

Pero a pesar desta mellora, e do incremento no impulso de iniciativas de 

emprendemento nos últimos anos, en 2012 Galicia continuaba a atoparse por debaixo 

da media estatal cunha porcentaxe do 5,13% fronte ao 5,7%. 

Figura 15. Exemplo de axentes que poden ter impacto nas distintas fases de creación dunha 

empresa. Elaboración propia 
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Figura 16. Principais actuacións de apoio ao desenvolvemento de novos mercados impulsadas 

desde o IGAPE. Elaboración propia 

Ademais, o informe GEM Galicia 2012 revela que o 51,35% dos expertos segue a 

sinalar o apoio financeiro como a principal barreira ao emprendemento en Galicia. A 

continuación, e a unha enorme distancia con respecto á carencia de apoio 

financeiro, sitúanse o clima económico actual, a educación e a formación, así como 

as políticas gubernamentais. 

 

EIXO 4 – Desenvolvemento de novos mercados 

A análise deste eixo comprende a identificación das políticas da Xunta de Galicia 

orientadas a apoiar ao sector empresarial na promoción e comercialización dos seus 

produtos e servizos no exterior así como a favorecer o seu acceso a novos mercados. 

Dentro da Xunta, o IGAPE preséntase como o organismo por excelencia encargado 

de impulsar iniciativas de apoio ao desenvolvemento de novos mercados. A través de 

ordes de axudas, accións de asesoramento, actividades formativas e outros servizos, 

ofrece soporte aos distintos sectores produtivos de Galicia no proceso de 

internacionalización.  

Estas e outras accións que son levadas a cabo por este organismo para potenciar o 

desenvolvemento de novos mercados, non presentan unha orientación sectorial 

específica senón que están destinadas ao sector empresarial en xeral. 
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Aínda así, as axudas impulsadas desde o IGAPE consideran o carácter estratéxico do 

sector TIC de dous modos distintos: priorizando os proxectos de empresas do sector 

fronte a outros sectores non estratéxicos, e incrementando a intensidade da 

subvención percibida. 

Ademais, co fin de potenciar de xeito particular a internacionalización das empresas 

TIC galegas, en febreiro de 2012 aprobouse por unanimidade no Comité Estratéxico do 

Clúster TIC (COES) o Plan Estratéxico de Internacionalización de Galicia (Plan 100 TIC) o 

cal foi elaborado xunto co IGAPE co obxectivo de lograr xerar negocio en mercados 

exteriores para 100 empresas do sector no horizonte de 2014. 

Tal e como recolle este Plan, e referenciando datos do OSIMGA 2013, dos 2.240 millóns 

de euros de volume de negocio do sector TIC galego no ano 2012, o 82,7% realizouse 

a clientes galegos. O modelo de distribución xeográfica desta cifra de negocio 

amósase na figura que se presenta a continuación: 

 

 

 

Este baixo índice de internacionalización das empresas TIC galegas está xustificado en 

canto existe unha elevada atomicidade do sector, que dificulta considerablemente as 

tarefas de expansión a novos mercados. Segundo datos do OSIMGA 2013, das 2.029 

empresas TIC existentes en Galicia, o 53,7% non conta con asalariados e o 40,9% das 

empresas ten entre 1 e 9 asalariados. 

Ante esta realidade, o Plan Estratéxico de Internacionalización de Galicia apunta a 

necesidade de creación de consorcios empresariais como medida facilitadora do 

proceso de internacionalización das pequenas empresas galegas. 

Ademais sinala Latinoamérica e Europa do Leste como os principais mercados 

obxectivo para a internacionalización do sector, xa que polo seu actual estatus de 

economías emerxentes, presentan necesidades tecnolóxicas susceptibles de ser 

satisfeitas a partir da oferta de produtos e servizos do sector TIC galego. 

 

EIXO 5 - Recursos económicos 

Neste apartado analizarase o modelo de financiamento levado a cabo pola Xunta de 

Galicia para apoiar economicamente, tanto aos distintos axentes do sistema de I+D+i 

Figura 17. Porcentaxe da distribución xeográfica da cifra de negocio do sector TIC galego. 

“A sociedade da información nas empresas TIC de Galicia 2013”.OSIMGA 
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Figura 18. Aspectos máis característicos do modelo de financiamento empregado para subvencionar os axentes 

do sistema  I+D. Elaboración propia a partir da información relativa ás  convocatorias de axudas 

(grupos de investigación das universidades, centros de I+D e plataformas 

tecnolóxicas), como ao sector empresarial das TIC.  

 Financiamento aos axentes do sistema I+D+i 

Na táboa que se presenta a continuación amósanse, para cada un dos axentes do 

sistema de I+D+i, os aspectos más salientables relativos ao financiamento: quén os 

financia, a través de qué, qué se financia, a quén, cánto e cal é o método 

empregado. 

 

 

*Teñen a consideración de centros tecnolóxicos consolidados aqueles que figuran inscritos ou teñan resolución de recoñecemento como centro 

tecnolóxico ou centro de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal  no rexistro regulado no Real Decreto 2093/2008 do 19 de 

decembro. Requisitos: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2009-1111&p=20110603&tn=0 
Centros consolidados en Galicia: Gradiant, AIMEN, ANFACO-CECOPESCA, CTAG. 

 

Os datos máis característicos con respecto ao financiamento dos axentes do sistema 

de I+D, derivados da información recollida na figura anterior, son presentados a 

continuación: 

Grupos de investigación (Universidades) 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destinará no período 

2012-2015 fondos baixo a modalidade de subvención a fondo perdido. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2009-1111&p=20110603&tn=0
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En canto aos anos anteriores, cómpre destacar que o 40% dos grupos de investigación 

recibiron subvención de xeito sucesivo nos anos 2008, 2009 e 2010. 

Centros tecnolóxicos 

A Axencia Galega de Innovación, GAIN, tamén destinou no ano 2012 fondos na 

modalidade de subvención a fondo perdido. O reparto destas axudas realizouse entre 

todos os centros tecnolóxicos de Galicia.  

Ademais, a Xunta e o Ministerio de Economía e Competitividade investirán 10 M€ nos 

centros tecnolóxicos de ANFACO e AIMEN. Estes futuros investimentos responden ao 

cumprimento por parte de ambos centros dos criterios de eficiencia e excelencia 

establecidos no Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento (i2C) como 

requisitos indispensables para percibir novas dotacións económicas. 

Con respecto ao financiamento destinado nos últimos anos, a partir das resolucións 

das convocatorias do período 2008-20107, extráese o seguinte: 

• No ano 2008 subvencionáronse 5 centros tecnolóxicos. Destes 5 centros, 2 

non recibiran subvencións con anterioridade no marco desta convocatoria. 

• No ano 2009 subvencionáronse 6 centros tecnolóxicos. Destes 6 centros, 1 

non recibira subvencións con anterioridade no marco desta convocatoria, 2 

xa recibiron axudas na convocatoria de 2008 e os 3 centros restantes xa 

foron renovados no 2008.  

• No ano 2010 subvencionáronse 14 centros tecnolóxicos.  

• No ano 2012 subvencionáronse 16 centros tecnolóxicos. 

• No ano 2013 subvencionáronse 9 centros tecnolóxicos. 

Estes datos amosan que as políticas de subvencións dos anos 2008 e 2009 orientadas 

aos centros tecnolóxicos destinan a maior parte do seus recursos a financiar centros 

que xa recibiron subvencións en anos anteriores. 

Tamén manifestan que mentres que no 2008 e 2009 recibiron subvencións 5 e 6 centros 

tecnolóxicos respectivamente, no 2010 foron beneficiados un total de 14 centros, 

subvencionándose así máis do dobre de centros que en anos anteriores. No ano 2012, 

continuase coa tendencia e foron subvencionados 16 centros tecnolóxicos galegos. 

Non obstante, o pasado ano 2013, o número de centros subvencionados descendeu a 

9. 

Plataformas tecnolóxicas 

                                                      
7 Durante o ano 2011, non se destinaron axudas directas aos centros tecnolóxicos.  
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Analizando aos resultados das convocatorias de axudas dos últimos anos (período 

2009-2010), sinálanse os seguintes aspectos: 

 No ano 2009, 13 plataformas recibiron subvencións. 

 No ano 2010, subvencionáronse 14 plataformas. 

 A finais do ano 2012, subvencionáronse 13 plataformas tecnolóxicas. 

Tendo en conta que en Galicia existen 17 plataformas tecnolóxicas, os datos 

presentados anteriormente reflicten que nos últimos anos foron subvencionadas con 

axudas públicas a maior parte das plataformas existentes en Galicia. 

 Financiamento ao sector empresarial 

No ámbito do financiamento, son diversos os axentes que nos últimos anos levaron a 

cabo convocatorias de axudas para o impulso ao sector empresarial TIC: A Axencia 

para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Axencia Galega de Innovación, a 

Consellería de Traballo e Benestar, o Instituto Galego de Promoción Económica e a 

Axencia Galega das Industrias Culturais. 



 
 
 
 

 

 

 Programa TransformaTIC 30 

 

Figura 19. Políticas públicas de impulso ao sector empresarial TIC en 2012 - 2013 

 

 

 

Estes organismos están a apoiar economicamente ao sector TIC sen unha política 

común e con solapes en canto aos ámbitos que se financian, tal e como se amosa no 

seguinte cadro: 
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Figura 20. Solapes existentes nos ámbitos de financiamento ao sector TIC. Elaboración propia 

 

 

 

Se ben, estes solapes que en 2010 estaban máis agudizados, nos últimos anos fóronse 

corrixindo. Ante esta situación, non deixa de ser preciso dispor dunha visión global 

para orientar o alcance de cada unha das iniciativas postas en marcha coa 

finalidade de rendabilizar ao máximo as axudas destinadas ao sector TIC.  

 

2.5. Conclusións 

O procedemento analítico realizado das políticas da Xunta de Galicia orientadas ao 

impulso e fortalecemento do sector TIC, permite extraer unha serie de conclusións no 

marco de cada un dos eixos de análise. 

EIXO 1 - Capital Humano 

 O número de matriculados e titulados TIC nas universidades galegas está 

diminuíndo, e un recente estudo indica que no 2019 haberá un 40% menos de 

novos titulados TIC. Esta tendencia establece a posibilidade de que no futuro a 
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oferta de titulados TIC non chegue a ser suficiente para satisfacer á demanda 

e necesidades do sector empresarial TIC.  

 As oportunidades laborais derivadas das carreiras tecnolóxicas seguen a 

manterse a pesares da crise, en torno ao 95% dos titulados galegos en 

enxeñaría informática e enxeñaría de telecomunicacións estaban traballando. 

 No que respecta á integración da muller no sector TIC, será preciso acadar o 

aliñamento marcado coa Axenda Dixital Europea e potenciar dita integración 

en todos os niveis de responsabilidade do sector, para eliminar a desigualdade 

existente na actualidade. 

 O feito de que para o 33,3% das empresas TIC, é difícil ou moi difícil atopar o 

perfil que precisan á hora de contratar persoal con formación TIC, manifesta a 

necesidade de aliñar en maior medida a formación TIC dos cursos universitarios 

e posgraos coas necesidades do sector.   

 Do mesmo xeito, considérase que non existe un claro aliñamento entre a oferta 

de másters e posgraos de especialización sectorial TIC coas necesidades e 

demandas dos sectores produtivos galegos. 

 De modo xenérico respecto á oferta formativa, detéctase unha falta de 

visibilidade da mesma. Neste sentido, dispor dunha visión global e unificada da 

oferta formativa TIC de Galicia permitiría  unha maior capacidade de xestión 

da Xunta de Galicia para a ordenación da estratexia de formación TIC e lograr 

un mellor aliñamento co sector empresarial. 

 Por outro lado cómpre destacar que a maioría das empresas do sector non 

imparten formación TIC aos seus empregados. Así mesmo, o 29,4% das 

empresas TIC non ten interese en facelo nun futuro, o que constitúe unha clara 

barreira para lograr unha adecuada especialización e actualización de 

coñecementos TIC dos profesionais do sector. 
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EIXO 2 - Transferencia de tecnoloxía para novos produtos e servizos 

innovadores 

 As actividades de procura de información neste eido puxo en evidencia unha 

realidade: Resulta moi difícil coñecer a oferta tecnolóxica de grupos de 

investigación e centros tecnolóxicos de Galicia xa que non é pública nin está 

centralizada. 

Neste sentido, lograr unha maior visibilidade en canto ás actividades dos 

grupos de investigación e centros tecnolóxicos permitiría aumentar a 

capacidade da Xunta de Galicia para xestionar de forma integral a 

investigación e a transferencia, evitar posibles solapes entre as distintas liñas de 

investigación e facilitar o coñecemento da oferta tecnolóxica por parte do 

sector empresarial. 

 Existe un número reducido de grupos de investigación no ámbito das TIC, 

unicamente 37 dos máis de 600 grupos de investigación existentes en Galicia 

corresponden a este ámbito. 

 Galicia conta cun total de 24 centros de I+D superando ao resto de 

Comunidades Autónomas, aínda que se nos centramos tan só no ámbito das 

TIC, esta cifra redúcese a 3 centros tecnolóxicos. 

 

EIXO 3 - Creación de tecido TIC 

 Existen multitude de actuacións orientadas ao emprendemento impulsadas 

desde diferentes axentes e, sen embargo, estamos á cola con respecto a 

outras CCAA neste eido. Este aspecto fai reflexionar sobre se estanse a artellar 

do xeito máis eficiente as políticas de apoio ao emprendemento existentes en 

Galicia. 

 As políticas de apoio ao emprendemento existentes en Galicia non están 

orientadas a un ámbito en concreto, senón que presentan un carácter xeral. 

 Ademais, tendo en conta a dificultade no acceso ao financiamento para 

iniciar un proxecto en Galicia, considérase que un dos principais obstáculos 
existentes é a falta de iniciativa privada que apoie economicamente tanto a 

fase de incubación e aceleración de novos modelos de negocio como as 

seguintes fases pertencentes á cadea de desenvolvemento empresarial. 
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EIXO 4 – Desenvolvemento de novos mercados 

 As actuacións do IGAPE de impulso ao desenvolvemento de novos mercados 

presentan un enfoque xeral, podendo ser partícipes das mesmas os distintos 

sectores produtivos galegos. 

 O baixo índice de internacionalización que presenta o sector empresarial TIC 

galego pon de manifesto que as empresas galegas do sector seguen tendo 

por diante o reto da internacionalización. 

 A elevada atomización do sector empresarial TIC está a constituír unha 

importante barreira para asumir este reto, polo que é necesario favorecer a 

creación de consorcios entre empresas como iniciativa facilitadora da 

expansión a novos mercados. 

 

EIXO 5 – Recursos económicos 

Financiamento aos axentes do sistema I+D+ì 

 O modelo de financiamento empregado para subvencionar os grupos de 

investigación, os centros tecnolóxicos e as plataformas tecnolóxicas está baseado 

en subvencións a fondo perdido.  

Pero nos últimos anos, comezouse a apostar por outros modelos de financiamento, 

máis orientados a resultados e que responden a unha avaliación expost, de 

acordo cos novos modelos de financiamento empregados en Europa. 

 A política de financiamento dos grupos de investigación está condicionada 

principalmente a criterios de investigación, non tanto a transferencia tecnolóxica. 

 As resolucións dos últimos anos indican que se están a subvencionar un gran 

número de centros I+D e plataformas tecnolóxicas sen unha orientación clara das 

axudas cara os centros e plataformas máis competitivos e cun maior impacto na 

creación de empresas. 

 O Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento está a incentivar o 

cumprimento de criterios de eficiencia e excelencia nos centros tecnolóxicos 

como base para recibir novos apoios económicos. Isto constitúe un importante 

instrumento para fomentar a consolidación en Galicia de  centros de I+D 

diferenciais e de calidade. 
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Financiamento ao sector empresarial 

 Existen diversos organismos que subvencionan ao sector de xeito 

independente, sen unha coordinación aparente nas súas estratexias. Neste 

sentido, dispor dunha estratexia conxunta entre os axentes que financian ao 

sector permitiría: 

 Enfocar todas as súas actuacións cara un obxectivo común: o 

mercado. 

 Evitar solapamentos entre as diferentes axudas de apoio ao sector. 

 Aumentar a capacidade de aforro. 

 En canto ao método de financiamento empregado, está baseado en 

subvencións a fondo perdido, polo que non se incentiva a innovación e sitúa 
nun lugar secundario a compoñente de aposta e risco por parte das empresas. 

Optar por outros modelos de financiamento con certa compoñente de risco, 

aínda que moderada, dada a situación actual que están a vivir as empresas 

galegas, podería ser unha solución para incentivar a innovación. Un exemplo 

deste modelo de financiamento sería o emprego de esquemas de 

financiamento mixto ou de axuda parcialmente reembolsable (APR), que 

combine subvencións a fondo perdido e préstamos, respaldaría o esquema 

comunmente aceptado derivado das convocatorias Avanza e do Fondo 

Tecnolóxico. 

 Finalmente detéctase a ausencia dun esquema de medición de resultados 

e/ou retornos dos proxectos que son subvencionados con axudas públicas, o 

que constitúe un instrumento necesario para realizar unha avaliación expost da 

xestión pública. 
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Conclusións globais 

Como resultado das tarefas de análise das distintas políticas de impulso ao sector 

da economía do coñecemento, pódense destacar as seguintes conclusións de 

carácter global: 

 Faise necesaria unha maior coordinación entre os diferentes departamentos da 

Xunta de Galicia na definición e desenvolvemento das diferentes políticas de 

apoio ao sector TIC, que evite potenciais solapamentos e diverxencias de ditas 

políticas. 

 Co obxecto de responder ás directrices establecidas no Plan Estratéxico Galicia 

2010-2014, na Estratexia Europa 2020 da Comisión Europea e na Estratexia de 

Especialización Intelixente de Galicia e por ende da Estratexia de Crecemento 

Dixital de Galicia, débense primar as iniciativas de apoio ao ecosistema de 

innovación, de fomento do emprendemento e internacionalización do sector 

empresarial, así como de potenciación do capital humano, entre elas as do 

sector TIC xa que constitúe un dos sectores de futuro para a nosa Comunidade. 

 Cómpre avanzar na orientación da definición e seguimento de toda política e 
iniciativa de apoio baseada en termos de retorno segundo o impacto efectivo 

e os resultados concretos esperados e obtidos. 

 O modelo de financiamento empregado na actualidade está baseado 

principalmente en subvencións a fondo perdido, limitando a innovación e a 

aposta por parte das empresas, xa que esta modalidade non permite garantir 

uns resultados en canto a innovación e adicionalmente, tampouco conta cun 

aliñamento claro cos novos modelos de financiamento impulsados desde 

Europa. 

 É necesario potenciar un maior aliñamento entre todos os elementos 

pertencentes á cadea de xeración de coñecemento do sector, en 
coordinación coa Axencia Galega de Innovación e en liña coa Estratexia de 

Especialización Intelixente, e implicando de forma coordinada e colaborativa a 

todos os axentes con impacto na mesma, promovendo a busca de 

complementariedades e a converxencia entre os grupos de investigación, os 

centros tecnolóxicos e o sector empresarial. 

 Tendo en conta que o capital humano é un factor imprescindible para o 

crecemento do sector TIC, considérase necesario incentivar a xeración de 

novo capital humano no eido das TIC, potenciando unha maior 

especialización e adaptación do mesmo ás necesidades presentes e futuras do 

sector. 
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3. MARCO ESTRATÉXICO  

O proceso de análise realizado das distintas políticas de impulso ao sector TIC debe 

complementarse tendo en conta a existencia dunha serie de factores externos que 

impactan no propio sector e que, polo tanto, inciden na propia definición do 

Programa TransformaTIC. 

En primeiro lugar, debe terse en conta o novo marco de financiamento que estará 

vixente a partir do 2014, e que prevé unha importante redución de recursos para o 

período 2014-2020.  

Este efecto vese agravado no caso de rexións como Galicia, xa que a partires do 2014 

a comunidade abandonará a súa clasificación como rexión de converxencia para 

pasar a ser rexión de transición ou de competitividade, o que traerá consigo en 

calquera caso unha diminución considerable na recepción dos fondos europeos. 

Sen embargo, cómpre destacar que a nova política redefine a visión de crecemento 

cara unha visión de crecemento intelixente, sostible e integrador en concordancia cos 

obxectivos da Estratexia Europa 2020. Deste xeito, para reforzar o proceso de 

programación estratéxica define unha serie de obxectivos temáticos, entre os que se 

atopan o impulso ás TIC, á investigación e a innovación. Algúns destes obxectivos 

temáticos son: 

 Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación 

 Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso a estas 

 Promover o emprego e favorecer a mobilidade laboral 

 Investir na educación, o desenvolvemento das capacidades e a 

aprendizaxe permanente 

 Mellorar a capacidade institucional e a eficiencia da administración 

pública. 

A menor capacidade de financiamento das Administracións públicas como 

consecuencia das novas directrices europeas fará necesaria unha maior colaboración 

público-privada que incentive o desenvolvemento de estratexias conxuntas e que 

favoreza unha maior captación de financiamento destinado ao fortalecemento do 

sector. 

Deste xeito, neste novo contexto, a Administración abandona o seu papel de axente 

canalizador e dotador de fondos públicos e a súa posición de liderado no 

desenvolvemento dos diferentes proxectos e políticas, para pasar a configurarse como 

un ente impulsor e colaborador na posta en marcha dos mesmos. 
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Este modelo de colaboración público - privado pode ser incentivado en base ás novas 

estratexias das asociacións empresariais galegas do sector, orientadas ao 

desenvolvemento de proxectos que supoñan a creación de valor para as empresas 

do sector TIC  de Galicia. 

Así, deberase apostar de xeito decidido pola participación conxunta en proxectos 

tractores de alto impacto, de acordo coa Estratexia de Especialización Intelixente de 

Galicia, que impulsen a innovación a comercialización de produtos e servizos 

tecnolóxicos galegos nos mercados internacionais, e cuxo efecto repercuta 

directamente no desenvolvemento económico e social  da Comunidade. 

 

3.1. Obxectivos estratéxicos 

Á hora de definir os eixos estratéxicos que darán soporte ao Programa TransformaTIC 

deberán terse en conta os principais obxectivos a lograr co desenvolvemento do 

mesmo. Estes son: 

 Impulsar un sector TIC cohesionado e integrador, que actúe non só como 

sector estratéxico, senón tamén como elemento tractor que permita apoiar o 

desenvolvemento do resto de sectores estratéxicos de Galicia, debido a súa 

compoñente transversal. 

 Consolidar un sector TIC competitivo, innovador e xerador de emprego 

cualificado, capaz de facer fronte aos retos da nova economía do 

coñecemento.  

 

3.2. Eixos estratéxicos 

En base aos obxectivos presentados anteriormente, defínense os distintos eixos 

estratéxicos do Programa TransformaTIC, agrupados en dous grandes bloques. 

 

 Bloque 1: Aliñamento oferta - demanda 

O novo rol que debe asumir a Xunta de Galicia en base ao novo marco de 

financiamento europeo favorece a creación dun entorno de colaboración público-

privado orientado a impulsar e fortalecer ao sector TIC e ao resto de sectores 

produtivos. 

Neste sentido deberanse volcar esforzos en aliñar a oferta do sector TIC galego coa 

demanda tecnolóxica, tanto por parte do sector público como por parte do resto 

de sectores da economía de Galicia.  
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 Bloque 2: Fortalecemento do sector TIC  

A Xunta debe desenvolver unha estratexia de impulso e consolidación no sector TIC 

poñendo especial foco naqueles eidos que teñen un impacto directo no 

crecemento e fortalecemento do mesmo. Principalmente: 

 

- Capital humano. Consolidación de profesionais TIC altamente especializados 

que poidan satisfacer as necesidades que demanda o sector e o resto de 

sectores estratéxicos de Galicia 

- I+D e transferencia tecnolóxica. Apoio ao aliñamento das liñas de investigación 

TIC coas necesidades do mercado e fomento da colaboración entre os 

distintos axentes pertencentes ao ecosistema TIC galego. 

- Creación de tecido TIC. Fomento da xeración de iniciativas empresariais no 

eido das TIC, poñendo en valor o talento e as capacidades tecnolóxicas dos 

axentes TIC de Galicia. 

- Desenvolvemento de novos mercados. Fomento da mobilidade, e 

comercialización dos produtos e servizos do sector así como da atracción de 

investimento foráneo. 

- Innovación. Apoio ao sector no seu proceso de innovación, impulsando ao 

desenvolvemento de novos produtos e servizos de valor engadido. 

 

Como soporte aos ámbitos anteriores, a Administración autonómica debe 

complementar as políticas de fortalecemento do sector TIC a través da aportación e 

indución de recursos económicos. Nas actuacións e investimentos relacionados coa 

I+D+i, deberán estar encadrados no marco da Estratexia de Especialización Intelixente 

de Galicia e nos instrumentos dependentes. 
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Con todo, o Programa de Impulso ao sector TIC deberá responder ás necesidades 

reais do sector TIC galego para o que se deberá asegurar a colaboración pública - 

privada a través da participación activa e continua dos axentes sociais na definición, 

coordinación, posta en marcha e desenvolvemento das iniciativas que del se deriven. 

  

Figura 21. Eixos estratéxicos do Programa TransformaTIC da Xunta de Galicia 
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4. MARCO OPERATIVO 

Tal e como se introduciu no apartado 3 do presente documento correspondente ao 

“Marco estratéxico”, o novo esquema de financiamento europeo que estará vixente a 

partir do 2014, prevé unha diminución na recepción dos fondos europeos para Galicia 

no período 2014-2020. 

Esta diminución da capacidade financiadora incentiva unha maior colaboración 

pública - privada e  impulsa a busca de novas fontes de financiamento, como vías 

necesarias para poder dar soporte económico ás distintas políticas lanzadas desde a 

Xunta de Galicia. 

Esta situación abre a oportunidade de potenciar, máis que nunca, a execución de  

grandes proxectos tractores, que sexan capaces de transformar os sectores produtivos 

galegos con impacto na Comunidade, e cuxo desenvolvemento teña un efecto 

directo no crecemento económico e social de Galicia. 

Así, débese apostar pola realización de proxectos de gran envergadura en sectores 

como o turístico, o agroalimentario, o sociosanitario, ou o educativo, entre outros. 

Ademais debe terse en conta o ámbito smart polo seu carácter emerxente e  por 

constituír un eido no que ten especial cabida o desenvolvemento de proxectos de 

alto impacto.  

A este respecto, cómpre destacar que, debido as grandes posibilidades de 

innovación e de exportación das tecnoloxías a desenvolver nos eidos educativo e 

sociosanitario, a compra pública de tecnoloxía innovadora supón o instrumento máis 

adecuado para abordar os proxectos nestes ámbitos. 

Con todo, a execución efectiva de iniciativas nestes ámbitos require do coñecemento 

previo das necesidades que demandan cada un dos sectores produtivos, cobrando 

así especial forza o concepto de demanda temperá de sectores estratéxicos, e 

ademais requirirán a actuación e cooperación entre os axentes do sector, 

favorecéndose así á I+D e a transferencia tecnolóxica. 

Neste eido, o Plan Galego de Investigación, innovación e Crecemento 2011- 2015 e a 

Estratexia de Especialización Intelixente constitúen o marco de referencia. 

No desenvolvemento destes proxectos, a Xunta debe asumir un rol de impulsor e 

colaborador, realizando principalmente as tarefas de: 

 Interlocución cos sectores produtivos e o Clúster TIC, como elemento 

indispensable para garantir o continuo aliñamento entre a demanda dos 

sectores produtivos e o sector TIC así como favorecer o establecemento dunha 
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canle de  comunicación permanente entre os axentes implicados no 

desenvolvemento dos proxectos. 

 

 Elaboración de diagnósticos sectoriais, para coñecer as necesidades reais dos 

sectores produtivos galegos e orientar as actividades a realizar a satisfacer as 

carencias detectadas. 

 Definición de proxectos tractores, que poidan dar resposta aos requirimentos 

dos sectores identificados previamente a partir da realización dos diagnósticos 

tecnolóxicos e cuxo efecto repercuta na nosa Comunidade en termos de 

crecemento económico e creación de emprego. 

 Apoio e busca de financiamento, asesorando e facilitando a captación de 

fondos para o desenvolvemento dos proxectos seleccionados a  levar a cabo. 

 Seguimento proxectos e resultados, co fin de detectar o avance e impacto dos 

distintos proxectos postos en marcha. 

 

Estes aspectos son presentados de modo gráfico na figura que se presenta a 

continuación: 

Figura 22. Enfoque marco operativo do Programa TransformaTIC 
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4.1.  Liñas de acción para cada eixo estratéxico 

Atendendo ao novo contexto económico, e en base ás conclusións extraídas no 

proceso de análise, para cada un dos eixos estratéxicos previamente formulados 

propóñense unha serie de liñas de acción. 

Estas liñas de acción, que enmarcarán iniciativas concretas a poñer en marcha para 

acadar o aliñamento da oferta e da demanda e para garantir o impulso e 

fortalecemento do sector TIC galego, son mostradas no cadro que se presenta a 

continuación.  

 

 

 

A continuación detállase para cada un dos bloques estratéxicos os principais 

obxectivos que persegue, unha breve descrición de cada un dos ámbitos estratéxicos 

e as liñas de acción propostas para acadar ditos obxectivos. 

EIXOS ESTRATÉXICOS LIÑAS DE ACCIÓN

DEMANDA TEMPERÁ SECTOR PÚBLICO
LA1. Definición e posta en marcha de proxectos tractores innovadores 

do sector público a través da CPTi

LA2. Identificación das necesidades tecnolóxicas das pemes para a 

incorporación efectiva das TIC

LA2.Impulso ás carreiras tecnolóxicas

LA1. Visión global e unificada das actividades dos grupos de 

investigación e centros tecnolóxicos 

LA2.  Consolidación dos centros tecnolóxicos punteiros en Galicia

CREACIÓN DE TECIDO TIC LA1. Creación dun sistema de apoio integral ao emprendemento TIC

LA1. Establecemento de medidas específicas ao sector TIC que 

favorezan o seu proceso de internacionalización

LA2.  Medidas de atracción de investimento para a implantación de 

empresas tecnolóxicas en Galicia

SERVIZOS DE APOIO Á INNOVACIÓN LA1. Identificación e posta en marcha de servizos de apoio á innovación

LA1. Estratexia única de apoio económico ao sector

LA2. Medidas para maximizar a captación de fondos
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BLOQUE I: Aliñamento oferta - demanda 

I. DEMANDA TEMPERÁ SECTOR PÚBLICO  

 (Compra pública de tecnoloxía innovadora)  

Obxectivos: 

 Creación de proxectos de demanda pública innovadora nos próximos catro anos 

(2013-2016). 

 Inducir ao uso da compra pública como instrumento de fomento da innovación 

tecnolóxica nas empresas do sector TIC. 

 Aumentar as posibilidades de que o sector público poida dispoñer de solucións 

máis avanzadas que lle permitan un mellor cumprimento da súa función. 

 Acadar un aliñamento de todas as actuacións que se realicen neste ámbito a nivel 

rexional, nacional e europeo, co obxectivo de incentivar o emprego de 

instrumentos de financiamento de apoio á oferta tecnolóxica a través da compra 

pública innovadora. 

Descrición: 

A finalidade deste eixo estratéxico é dotar ás administracións de solucións para prestar 

un mellor servizo aos cidadáns a través do sistema de compra pública de tecnoloxía 

innovadora apoiándose na colaboración público-privada para favorecer a 

innovación, a participación e o aliñamento entre todos os axentes do ecosistema TIC 

de Galicia no desenvolvemento de novas solucións tecnolóxicas. 

Como resultado deste sistema de compra pública aumentarán as expectativas de 

mercado das novas tecnoloxías e impulsarase un proceso de confianza e innovación 

noutros sectores. 

Liñas de acción: 

LA1: Definición e posta en marcha de proxectos tractores innovadores do sector 

público a través da CPTi  

Obxectivos 

 Desenvolver grandes proxectos tecnolóxicos no eido público articulados a  través 

da CPTi. 

 Posicionar ao ecosistema empresarial TIC como referencia nacional e internacional 

en innovación e favorecer a exportación de tecnoloxía galega innovadora a 

novos mercados.  
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Descrición 

Esta liña está orientada ao desenvolvemento de grandes proxectos tecnolóxicos 

articulados mediante a Compra Pública de Tecnoloxía innovadora (CPTi), co fin de 

impulsar o carácter innovador do tecido empresarial TIC e favorecer a exportación de 

tecnoloxía galega innovadora a novos mercados. 

Para iso atenderanse especialmente aqueles sectores nos que a Xunta está a poñer 

foco como son o sociosanitario ou o educativo. 

 

Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 

 GAIN 

 Departamentos funcionais da Xunta de Galicia (detallaranse os departamentos en 

función da especialización sectorial ou de negocio que requiran as iniciativas) 

 Sector TIC 

 Grupos de investigación das Universidades 

 Centros tecnolóxicos 

 Plataformas tecnolóxicas 

 

Actuacións relacionadas identificadas 

Hospital 2050, InnovaSaúde 
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II. DEMANDA TEMPERÁ SECTORES ESTRATÉXICOS 

Obxectivos: 

 Creación de proxectos de demanda pública privada nos próximos catro anos 

(2013-2016). 

 Garantir unha incorporación efectiva e continua das novas tecnoloxías nos 

sectores estratéxicos para Galicia como elemento para mellorar a súa 

competitividade e asegurar un crecemento sostible. 

 Impulsar o sector TIC galego que actuará como ofertante de tecnoloxía para 

cubrir as necesidades do resto de sectores e polo tanto, tamén como beneficiario 

final para aumentar as súas posibilidades de mercado. 

 Promover actuacións que favorezan e incentiven o investimento privado. 

Descrición:  

A horizontalidade na aplicabilidade das TIC abre oportunidades de mercado en áreas 

moi diversas, ademais, a incorporación das TIC permite mellorar a competitividade das 

empresas. Por iso, este eixo estratéxico perseguirá o aliñamento da demanda 

tecnolóxica (sectores produtivos) coa oferta tecnolóxica (sector TIC) de dúas formas: 

1. Establecendo unha demanda tecnolóxica anticipada nos sectores tractores.  

2. Identificando as necesidades tecnolóxicas das pemes e apoiándoas na 

implantación de produtos e servizos TIC desenvolvidos en Galicia.  

A demanda temperá dará como resultado a participación e o aliñamento de todos os 

axentes do ecosistema TIC de Galicia no desenvolvemento de novas solucións 

tecnolóxicas para os diferentes sectores produtivos. 

Liñas de acción: 

LA1: Establecemento para os sectores tractores da economía  dunha demanda 

tecnolóxica anticipada 

Obxectivos 

 Desenvolver proxectos tecnolóxicos de gran envergadura nos sectores estratéxicos 

para Galicia. 

 Posicionar ao ecosistema empresarial TIC como referencia nacional e internacional 

en innovación e favorecer a exportación de tecnoloxía galega innovadora a 

novos mercados.  
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Descrición 

Esta liña oriéntase cara a realización de grandes proxectos transformadores nos 

diferentes sectores estratéxicos, de xeito que aumenten a súa competitividade e 

permitan ao sector TIC desenvolver produtos e servizos innovadores con altas 

capacidades para a súa exportación.  

Para iso poñerase foco naqueles sectores polos que está a apostar a Xunta, como 

poden ser, o turístico, o medioambiental, ou o agrario, entre outros. 

 

Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 

 GAIN 

 Departamentos funcionais da Xunta de Galicia (detallaranse os departamentos en 

función da especialización sectorial ou de negocio que requiran as iniciativas) 

 Sector TIC 

 Concellos e deputacións 

 

LA2: Identificación das necesidades tecnolóxicas das pemes para a incorporación 

efectiva das TIC 

Obxectivos 

 Mellorar a competitividade e produtividade das empresas e autónomos dos 

sectores produtivos de Galicia mediante a incorporación efectiva das TIC nos seus 

modelos de negocio. 

 

Descrición  

Esta liña de acción engloba as iniciativas correspondentes á identificación das 

necesidades tecnolóxicas na cadea de valor das pemes e ao fomento da 

implantación de produtos e servizos TIC desenvolvidos en Galicia susceptibles de dar 

resposta ás mesmas. 

 

Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 

 IGAPE 

 GAIN 

 Sector TIC 

 Asociacións dos diferentes sectores produtivos 
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BLOQUE II: Fortalecemento do sector TIC 

III. CAPITAL HUMANO  

Obxectivos: 

 Aliñar a formación e especialización tecnolóxica dos profesionais universitarios e 

dos alumnos de FP coas necesidades estratéxicas do sector TIC. 

 Impulsar o coñecemento especializado dentro do sector TIC. 

 Acadar o número de titulados TIC necesarios para dar resposta ás necesidades do 

sector, e que dispoñan dun coñecemento sólido, especializado, competitivo e de 

calidade. 

 Fomentar a formación e profesionalización dos empregados das empresas TIC e do 

resto de empresas galegas para garantir un incremento da demanda de produtos 

e servizos TIC e para reformar a capacidade competitiva das mesmas. 

Descrición:  

O factor humano é un dos factores máis importantes no impulso e crecemento do 

sector TIC; a rápida evolución tecnolóxica fai da formación un aspecto a traballar de 

forma permanente e dinámica para contar cos mellores profesionais. 

Este ámbito de actuación persegue fortalecer as capacidades dos universitarios TIC e 

dos alumnos de FP con formación TIC, así como dos profesionais do sector co fin de 

estará aliñados coa demanda de profesionais tecnolóxicos e dispor de profesionais 

competentes e de alta cualificación. 

Liñas de acción: 

LA1. Aliñamento formación TIC – sector empresarial TIC 

Obxectivos  

 Garantir o aliñamento entre unha oferta formativa TIC de calidade da Xunta de 

Galicia e as necesidades do mercado a medio - longo prazo, garantido desta 

forma, a profesionalización das empresas galegas. 

 Dispor dunha visión global e unificada da oferta formativa TIC da Xunta de Galicia. 
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Descrición 

Esta liña de acción está orientada a lograr o correcto aliñamento entre a disposición 

dunha oferta formativa TIC de calidade da Xunta de Galicia e as necesidades 

presentes e futuras que demanda o mercado. 

Para iso deberán analizarse tanto as políticas de formación que está a impulsar a C, 

Cultura, Educación e O.U e a C. Traballo e Benestar como a estratexia da Xunta de 

Galicia e as necesidades do mercado a medio – longo prazo. 

A través deste proceso continuo de análise oferta - demanda, identificaranse posibles 

carencias e puntos de mellora que sentarán as bases para a definición de novos 

programas formativos TIC. 

 

 

Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 

 C. Cultura, Educación e O.U 

 C. Traballo e Benestar 

 Sector TIC 

 Centros Tecnolóxicos 

 Universidades 

 Colexios profesionais 

 

Actuacións relacionadas identificadas 

C. Traballo e Benestar: Programas de impulso á formación TIC. 

 

  



 
 
 
 

 

 

 Programa TransformaTIC 50 

 

 

LA2. Impulso ás carreiras tecnolóxicas 

Obxectivos  

 Incrementar o número de titulados TIC co obxecto de garantir que é suficiente 

para satisfacer ás posibles necesidades futuras do sector. 

 

Descrición 

Esta liña de acción engloba aquelas iniciativas orientadas a facer máis atractivas as 

titulacións TIC e así aumentar o número de matriculados e titulados nesta tipoloxía de 

carreiras, puidendo dar resposta deste xeito á posible demanda futura de profesionais 

do sector. 

No marco desta liña fomentaranse principalmente as actuacións destinadas a: 

 Difundir a oferta formativa existente en TIC existente no eido universitario así como 

as oportunidades laborais que derivan da mesma. 

 Apoiar aos estudantes de carreiras tecnolóxicas no seu paso pola universidade. 

 

Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 

 C. Cultura, Educación e O.U  

 Sector TIC 

 Colexios profesionais 

 Universidades 
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IV. APOIO Á I+D E Á TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 

Obxectivos: 

 Impulsar e fomentar a xeración de coñecemento tecnolóxico máis aliñado coas 

necesidades de mercado do sector TIC e dos sectores estratéxicos de Galicia, de 

acordo co marco do Plan Galego de Investigación, innovación e Crecemento 

2011 – 2015 e a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia. 

 Simplificar e mellorar os mecanismos que permitan dispor duna visión global e  

unificada do mapa de oferta e de demanda de I+D. 

Descrición: 

Este ámbito estratéxico persegue favorecer o aliñamento das liñas de investigación TIC 

actuais e futuras coas necesidades do mercado e favorecer a colaboración entre os 

diferentes axentes do ecosistema para aproveitar as capacidades tecnolóxicas.  

Para favorecer e acelerar a transferencia do coñecemento tecnolóxico articularanse 

mecanismos para o intercambio deste coñecemento en Galicia.  

Así mesmo, apostarase pola consolidación dos centros tecnolóxicos punteiros galegos 

que actuarán como facilitadores entre os xeradores de coñecemento (universidades e 

centros teolóxicos) e os coñecedores das necesidades reais do mercado (empresas).  

Liñas de acción: 

LA1. Visión global e unificada das actividades dos grupos de investigación e centros 

tecnolóxicos 

Obxectivos  

 Dispor dunha visión global e unificada das actividades dos axentes de 

investigación e innovación de Galicia, principalmente grupos de investigación e 

centros tecnolóxicos.  

 

Descrición 

Nesta liña de acción enmárcanse as iniciativas relacionadas co coñecemento, a 

xestión conxunta e a difusión de todas as liñas de investigación de Galicia. 

Ter a visión global de todas as actividades de I+D+i dos grupos de investigación das 

universidades, centros tecnolóxicos de Galicia así como doutros axentes de 

innovación permitirá: 

 Dotar á Xunta de Galicia dunha maior capacidade para xestionar de forma 

integral as actividades de investigación e transferencia. 
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 Facilitar o achegamento da oferta tecnolóxica ao sector empresarial e favorecer 

así a creación de contornas de colaboración entre os distintos axentes. 

Neste eido, esta liña de acción apoiarase nos instrumentos dos que, para este fin, 

dispón GAIN, como o Observatorio de Innovación de Galicia, así como da visión 

elaborada no marco da Estratexia de Especialización Intelixente e do Plan I2C. 

 

Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 

 C. Cultura, Educación e O.U 

 GAIN 

 Sector TIC 

 Centros Tecnolóxicos 

 Universidades 

 

LA2. Consolidación dos Centros Tecnolóxicos punteiros en Galicia 

Obxectivos  

 Fomentar a consolidación dos centros tecnolóxicos galegos máis competitivos 

como centros de referencia a nivel estatal e internacional. 

 

Descrición  

Dentro desta liña de acción inclúense todas as actuacións destinadas a consolidar 

centros tecnolóxicos capaces de desenvolver produtos e servizos innovadores para os 

sectores estratéxicos para Galicia. 
 

Para iso e como paso previo, considerarase levar a cabo un proceso de 

caracterización dos mesmos en base á diversas variables como poden ser entre 

outras: nivel de ingresos procedente de actividades de I+D+i, nivel de ingresos 

procedentes da facturación de produtos e servizos a empresas privadas, etc.. E 

adicionalmente, promoverase activamente a busca de complementariedades e a 

converxencia entre os centros tecnolóxicos existentes. 

Todas estas actividades estarán coordinadas co Plan Galego de Investigación, 

innovación e Crecemento 2011 – 2015 e a Estratexia de Especialización Intelixente. 

 

Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 

 GAIN 

 Centros Tecnolóxicos 
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V. APOIO Á CREACIÓN DE TECIDO TIC 

Obxectivos: 

 Consolidar un sistema de apoio integral ao emprendemento dixital galego. 

 Fomentar e impulsar la captación de investimento privado para a creación de 

empresas de base tecnolóxica. 

Descrición: 

Fronte ao cambio de modelo produtivo e ao impulso da nova economía do 

coñecemento, é preciso fomentar a creación e consolidación de empresas de base 

tecnolóxica que materialicen as capacidades tecnolóxicas que posúen os diferentes 

axentes do ecosistema galego en novos produtos e servizos. 

Por iso, este ámbito estratéxico céntrase no impulso á consolidación do sistema de 

emprendemento rexional e os seus axentes, potenciando as iniciativas coordinadas e 

definindo unha estratexia global e única e un programa de actuacións unificado e 

homoxéneo de apoio ao emprendemento dixital. 

Liñas de acción: 

LA1. Creación dun sistema de apoio integral ao emprendemento dixital 

Obxectivos  

 Ofrecer un apoio integral ao emprendedor dixital en todo o ciclo de vida do 

proxecto, desde o nacemento da idea ata a fase de comercialización. 

 

Descrición 

Nesta liña de acción enmárcanse aquelas iniciativas cuxo obxectivo principal é 

potenciar a actividade emprendedora dixital en Galicia, favorecendo así a creación 

de novas empresas de base tecnolóxica e a xeración de emprego na Comunidade. 

E para iso, disporase dun sistema integral de apoio ao emprendedor dixital que lles 

ofreza asistencia en todo o ciclo de vida dun proxecto tecnolóxico, e sexa o punto de 

conexión entre os tres axentes fundamentais para a produción sostida e continuada 

de innovacións exitosas: os produtores de innovacións – universidade, centros e 

plataformas tecnolóxicas, empresas –, os consumidores de innovacións – empresas e 

administración pública – e os investidores en innovacións.  

 

Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 
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 IGAPE 

 C. Cultura, Educación e O.U 

 GAIN 

 C. Traballo e Benestar 

 Sector TIC 

 

Actuacións relacionadas identificadas 

 IGAPE: Emprender en TIC en feminino, Programas de axudas de apoio ao 

emprendemento. 

 C. Traballo e Benestar: Proxecto NACCE. 

 C. Cultura, Educación e O.U: Programa de impulso ao emprendemento na 

comunidade educativa. 

 GAIN: Plan I2C e Estratexia de Especialización Intelixente. 
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VI. APOIO AO DESENVOLVEMENTO DE NOVOS MERCADOS  

Obxectivos: 

 Favorecer a presenza no exterior como forma de crecemento do sector TIC. 

 Impulsar o incremento da porcentaxe da cifra de negocio do sector TIC fora de 

Galicia en cinco puntos porcentuais ao longo de catro anos, pasando a 

porcentaxe de distribución xeográfica da cifra de negocio do sector TIC galego 

nos mercados de España, o resto da Unión Europea e resto do mundo do 15,1% ao 

20,1%. 

 Atraer investimento e presenza de empresas tecnolóxicas en Galicia. 

Descrición: 

Este ámbito estratéxico persegue apoiar ao sector TIC galego no fomento da 

mobilidade, a comercialización dos seus produtos e servizos en novos mercados así 

como a atracción de investimento foráneo, para consolidar unha imaxe de marca 

tecnolóxica para Galicia que contribúa á atracción de empresas e profesionais. 

Neste sentido, é necesario estruturar, unificar e coordinar as políticas de apoio para a 

internacionalización do sector TIC de cara a unha mellora do índice de emprego TIC. 

Liñas de acción: 

LA1. Establecemento de medidas específicas ao sector TIC que favorezan o seu 

proceso de internacionalización 

Obxectivos  

 Incrementar o índice de internacionalización das empresas TIC galegas, como 

peza clave para lograr o éxito competitivo e garantir a propia supervivencia das 

mesmas. 

 Impulsar aos Centros Tecnolóxicos xa consolidados para incrementar a súa 

presenza internacional. 

 Aliñar a estratexia de internacionalización do tecido empresarial TIC coas políticas 

tecnolóxicas da Xunta de Galicia. 

 

Descrición 

Esta liña de de acción está orientada a estruturar e potenciar as políticas de apoio 

para a internacionalización do sector TIC que promoven un incremento de mercado 

internacional do empresariado TIC  galego. 

No marco desta liña impulsarase a posta en marcha das actuacións recollidas no Plan 

estratéxico de internacionalización do Clúster TIC, garantindo o seu  aliñamento coa 

estratexia tecnolóxica da  Xunta de Galicia. 
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Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 

 IGAPE 

 Sector TIC 

 Centros Tecnolóxicos 

 

LA2. Medidas de atracción de investimento para a implantación de empresas 

tecnolóxicas en Galicia 

Obxectivos 

 Favorecer a implantación de tecido empresarial TIC estatal ou estranxeiro en 

Galicia 

 

Descrición 

O cometido principal desta liña de acción é potenciar a presenza de empresas 

tecnolóxicas en Galicia, aproveitando as diversas particularidades que fan dela unha 

rexión atractiva para o establecemento de empresas TIC: localización adecuada para 

o desenvolvemento de proxectos nearshore, capital humano TIC ben capacitado e 

adecuadas infraestruturas de telecomunicacións. 

 

Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 

 IGAPE 

 

Actuacións relacionadas identificadas 

IGAPE: Programas de axudas no eido da internacionalización, actividades 

formativas no eido da internacionalización, servizos de apoio á 

internacionalización. 
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VII.  SERVIZOS DE APOIO Á INNOVACIÓN 

Obxectivos: 

 Establecer un conxunto acoutado de servizos de apoio á innovación de cara a 

maximizar a captación de fondos de convocatorias de I+D+i estatais e europeas, 

no marco das actuacións do Plan Galego de Investigación, innovación e 

Crecemento 2011 - 2015. 

Descrición: 

A baixa captación de fondos de I+D das empresas TIC galegas en programas de fóra 

de Galicia suxire a necesidade de contar cunha serie de servizos de apoio que 

permitan maximizar a captación de fondos tal e como se establece no Plan Galego 

de Investigación, innovación e Crecemento 2011 - 2015.  

Por iso, este eixo estratéxico persegue definir e poñer en funcionamento unha carteira 

de servizos de apoio eficaces e demandados polo sector para lograr a captación de 

fondos de convocatorias de I+D estatais e europeas. 

Liñas de acción: 

LA 1:  Identificación e posta en marcha de servizos de apoio á innovación 

Obxectivos 

 Maximizar a captación de fondos de convocatorias de I+D+i estatais e europeas 

das que poden ser beneficiarias as empresas TIC, as universidades e os centros 

tecnolóxicos galegos.  

 

Descrición  

Dentro desta liña de acción enmárcase a posta en marcha dunha carteira de servizos 

para fomentar a innovación no sector TIC galego. 

Pero antes, analizarase cada un dos programas públicos para o fomento da 

innovación e valorarase a necesidade de centralizar os procesos de tramitación para 

facilitar a información e xestión da participación en proxectos estatais e europeos, así 

como a participación das empresas galegas en consorcios de licitación internacional 

ou a creación de grupos unicamente galegos neste tipo de licitacións. 

Para iso, desenvolveranse unha serie de programas de apoio, no marco do Plan I2C e 

a Estratexia de Especialización Intelixente,  que faciliten o acceso tanto das empresas 

TIC galegas, como as universidades e os centros tecnolóxicos ás convocatorias 

estatais e europeas, favorecendo así un incremento na captación de fondos I+D de 

fóra de Galicia.  
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Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 

 GAIN 

 Sector TIC  
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VIII. RECURSOS ECONÓMICOS 

Obxectivos: 

 Aproveitar de forma conxunta e máis eficaz todos os recursos cos que conta a 

Xunta de Galicia para orientarse e adaptarse mellor ás necesidades de evolución 

do sector TIC galego. 

 Potenciar a captación de fondos estranxeiros así como a indución de recursos 

económicos de orixe privado para o desenvolvemento de proxectos tractores na 

Comunidade.  

Descrición:  

Para fortalecer o sector TIC galego, débese apostar por definir un modelo de 

financiamento, orientándoo a mellorar a competitividade e fomentar a innovación e 

adecuándoo ás necesidades reais do sector. 

Neste contexto é necesario definir unha estratexia única de financiamento que 

permita evitar duplicidades e aproveitar de forma conxunta e eficaz todos os recursos 

cos que conta a Xunta de Galicia e cuxas características sexan debatidas nun 

proceso de diálogo co propio sector TIC para adaptarse mellor ás súas necesidades.  

Nesta estratexia de financiamento será necesario explorar novas vías de apoio 

financeiro que fomenten a obtención de resultados cun alto impacto na economía 

galega  como os esquemas de colaboración público privada, os préstamos brandos 

ou as participacións de capital, e maximizar a captación de financiamento de 

organismos públicos e privados de fóra de Galicia. 

Liñas de acción: 

LA 1: Estratexia única de apoio económico ao sector TIC 

Obxectivos 

 Establecer un modelo de financiamento do sector TIC que responda 

satisfactoriamente ás necesidades do mesmo. 

 

Descrición 

Esta liña de acción oriéntase cara a coordinación e colaboración entre todos os 

organismos que están a apoiar economicamente ao sector TIC galego a través do 

establecemento dunha estratexia compartida, que permita evitar posibles 

solapamentos e duplicidades. Nos aspectos relacionados coa I+D+i, dita estratexia 

enmarcarase adicionalmente coa Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 

que será o instrumento para coordinar estes aspectos, en liña coa Comisión Europea e 



 
 
 
 

 

 

 Programa TransformaTIC 60 

 

o Plan I2C. 

Xa que actualmente a Xunta de Galicia, a través de fundamentalmente o IGAPE, a 

Consellería de Traballo e Benestar, e a Axencia Galega de Innovación, impulsa 

diferentes instrumentos de desenvolvemento do sector empresarial a través de axudas 

e subvencións para a promoción e difusión das TIC, a formación, equipamento, 

desenvolvemento de proxectos TIC e impulso da I+D+i dentro do sector.  

Así mesmo, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a 

Axencia Galega de Innovación están a subvencionar aos distintos axentes do sistema 

I+D (grupos de investigación, centros de I+D e plataformas tecnolóxicas). 

 

Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 

 C. Cultura, Educación e O.U 

 IGAPE 

 GAIN 

 C. Traballo e Benestar 

 

LA 2: Medidas para maximizar a captación de fondos 

Obxectivos 

 Identificar e coñecer de xeito permanente as diferentes fontes de financiamento 

nacionais e europeas que poden ser aproveitadas pola Xunta de Galicia para o 

desenvolvemento de proxectos tractores na Comunidade. 

 Aliñar as políticas tecnolóxicas da Xunta de Galicia con respecto ao ámbitos 

temáticos que están a impulsar ditas fontes. 

 

Descrición 

Esta liña de acción oriéntase cara a execución de medidas que maximicen a 

captación de financiamento estranxeiro por parte da Xunta de Galicia para a 

execución de proxectos tecnolóxicos de alta envergadura. 

Para logralo, estableceranse actuacións de identificación e seguimento que permita 

coñecer de xeito fiable e actualizado todos os fondos nacionais e europeos. 

Esta liña de acción estará enmarcada na Estratexia de Especialización Intelixente e de 

acordo co Plan I2C. 

 

 

Axentes participantes identificados 

 AMTEGA 
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 GAIN 

 C. Facenda - Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos 

 Sector TIC 
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5. MARCO DE COLABORACIÓN 

5.1. Marco de colaboración 

A execución do Programa TransformaTIC require da participación e colaboración de 

diversos departamentos da Xunta de Galicia así como doutros axentes externos. 

Internos: 

 Presidencia - Amtega. 

 C. Economía e Industria - IGAPE, GAIN. 

 C. Cultura, Educación e O.U - Secretaría Xeral de Universidades. 

 C. Traballo e Benestar - D.X de Emprego e Formación. 

Externos: 

 O Clúster TIC. 

 Os Centros Tecnolóxicos. 

 As Universidades. 

 

Para formalizar os compromisos de cada un dos axentes participantes no 

desenvolvemento do Programa TransformaTIC estableceranse os seguintes 

instrumentos xurídicos: 

 Un acordo de coordinación interdepartamental entre os distintos 

departamentos do sector público autonómico implicados nas actuacións 

recollidas no presente Programa, no que se establecerán os mecanismos de 

colaboración e coordinación entre os mesmos para o desenvolvemento do 

Programa. 

 Un convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Sector TIC, que 

recollerá os compromisos e actuacións a desenvolver por parte por cada unha 

das partes no marco do Programa. 

5.2. Modelo de seguimento  

Á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia correspóndenlle as funcións 

de coordinación e seguimento do desenvolvemento do Programa TransformaTIC. Así 

mesmo, informará puntualmente aos restantes axentes implicados da súa evolución. 

Sen prexuízo do anterior, poderán constituírse comisións ou grupos de traballo para 

materias e asuntos det, coa composición e funcións que a Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia determine. 
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