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1. Introdución
Un ano de Axenda Dixital de Galicia 2020, a
estratexia para impulsar a transformación
dixital como aliada estratéxica de todas as
áreas de desenvolvemento rexional.
O 30 de abril de 2015 o Consello da Xunta
aprobou a Axenda Dixital de Galicia 2020,
unha estratexia que dá resposta ao novo
contexto dixital e a como as políticas TIC
poden formularse para apoiar o crecemento
na Comunidade.
A Visión: Converter o escenario dixital
que nos rodea, no motor dunha
sociedade mellor, apostando por un
modelo de crecemento vinculado á
economía dixital, solidaria e inclusiva, e á
transparencia e participación cidadá.
A Axenda Dixital de Galicia 2020 iniciouse
nun contexto de cambios económico sociais e de avance de novas tendencias
tecnolóxicas que requirían un salto
cualitativo no aproveitamento das solucións
dixitais para contribuír ao crecemento da
Comunidade.
Así, a estratexia deixaba claro que mentres
que a través de 2014.gal Axenda Dixital de
Galicia perseguíase a introdución das TIC
nos fogares, nas empresas e nas
Administracións, agora era o momento de
mobilizar as pancas que permitisen
aumentar os beneficios económicos e
sociais dunha Comunidade dixital.

Deste xeito, a Axenda Dixital foi concibida
como unha folla de ruta para asegurar que a
transformación requirida se levase a cabo
de xeito intelixente, sostible e integrador, e
por tanto, contribuíse á resolución dos
desafíos aos que se enfronta Galicia en
todas as áreas de desenvolvemento da
Comunidade (sociais, económicos e
medioambientais).
Un ano máis tarde é momento de facer
balance, co fin de garantir a coherencia
entre os resultados parciais e os obxectivos
establecidos ao inicio da estratexia.
Este exercicio de balance abrangue, en
primeiro lugar, as principais actuacións
postas en marcha ao abeiro da Axenda
Dixital de Galicia 2020 para, a continuación,
dar conta dos avances acadados en
termos de repercusión e impacto
socioeconómico das iniciativas
impulsadas.
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2. A Axenda Dixital de
Galicia 2020 en Acción
Tomando como base os logros acadados no
ámbito tecnolóxico en Galicia nos últimos
anos e as particularidades do novo contexto
económico - social, a Axenda Dixital de
Galicia 2020 distingue cinco liñas
estratéxicas que se reforzan mutuamente
construíndo a VEREA na que avanzar.
Neste contexto, é obxectivo deste balance
identificar o posicionamento actual de
Galicia en relación ao desenvolvemento
das accións necesarias para dar
resposta aos obxectivos globais a
abordar, de cara a asegurar a consecución
da visión definida para 2020.
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2.1

VALORIZACIÓN
DA ADMINISTRACIÓN
Avanzando cara a unha Administración
dixital innovadora que aprende e se
conecta á realidade da sociedade para
responder e adiantarse ás necesidades e
expectativas da cidadanía e as
empresas.
En 2015, co obxecto de xerar os cambios
precisos para dar resposta aos desafíos a
acometer de cara á consecución da
valorización da Administración, a Xunta de
Galicia deu luz verde á aprobación dos
seguintes plans:
 Plan de Administración e Goberno
Dixitais – Horizonte 2020, para culminar
a dixitalización dos servizos da Xunta a
favor dunha Administración sen
duplicidades, transparente, aberta e
flexible.
 II Plan Tecnolóxico da Administración
de Xustiza en Galicia - Senda 2020,
para continuar coa modernización da
Xustiza e lograr en 2020 a implantación
do expediente xudicial electrónico no
100% das sedes xudiciais.

D1: Da Administración
electrónica á
Administración Dixital

D2: Do Goberno
electrónico ao Goberno
aberto
D3: Da Xeración de
Datos á Xeración de
Coñecemento
D4: Da Transformación
Interna ao Crecemento
Interoperable
D5: De Servizos
electrónicos a Servizos
Móbiles Dixitais
D6: Da Modernización da
Adminitración Xudicial á
e-Xustiza
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D1. DA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA Á ADMINISTRACIÓN
DIXITAL
No 2015 desenvolveuse o Arquivo Electrónico
Administrativo, unha das áreas do Arquivo
Dixital Integrado de Galicia e pedra angular da
Administración electrónica, que permitirá a
progresiva eliminación do papel e resolver un
dos desafíos máis importantes da dixitalización:
a conservación dos datos con garantías de
seguridade e dispoñibilidade durante todo o ciclo
de vida administrativa.
Neste eido, cómpre destacar o inicio do
proceso de dixitalización da documentación
de entrada en dúas oficinas de rexistro e a
adquisición do equipamento necesario para a
implantación paulatina do proceso de
dixitalización no resto de oficinas do Sistema
Único de rexistro.
Así mesmo, co obxectivo de mellorar a
usabilidade, servizos e fomento do uso dos
servizos electrónicos:
 incorporouse á sede electrónica da Xunta o
sistema Chave365 para facilitar á cidadanía
o uso da canle electrónica ao permitir o
acceso e a sinatura sen necesidade de
certificados dixitais,
 e incrementouse o número de
procedementos que se poden iniciar
telematicamente ata máis de mil.
Deste xeito, conséguese consolidar a sede
electrónica como canle de acceso de
referencia aos servizos públicos dixitais.
Ademais, os progresos acadados na
implantación de tramitadores corporativos
integrados co arquivo electrónico administrativo
permitirán avanzar na tramitación electrónica
integral.
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+1.000

procedementos (70% do total)
pódense tramitar de xeito
telemático, fronte ao 4%
dispoñible en 2010

+62.000

presentacións na
sede electrónica, máis do dobre
que as iniciadas en 2014.

+650

usuarios dados de
alta no sistema Chave365 para
acceder aos servizos electrónicas sen
barreiras tecnolóxicas

+14.000

empregados públicos acreditados
dixitalmente para asinar os documentos
dos procedementos telemáticos

x2

+550.000
documentos asinados
electronicamente, o dobre
que o ano anterior

Execución do Plan de acción 2015
de dotación e xestión sostible de
medios no posto de traballo para a
prestación dos servizos públicos dixitais

+7.100

postos de traballo
renovados

+1.500

postos de traballo
migrados a software libre

+776.000
seguidores nas redes
sociais de Xunta de
Galicia

+6,4 millóns
de visitas no portal web
institucional da Xunta de Galicia
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D2. DO GOBERNO ELECTRÓNICO AO
GOBERNO ABERTO
No marco do Programa de Impulso Democrático
que está a promover o goberno galego, orientado
a dispoñibilizar os instrumentos que permitan un
maior control e transparencia da acción do
goberno, recóllense accións para o impulso da
transparencia dos datos públicos ou o reforzo do
portal Open Data.

Galicia situarase á cabeza de todas as
administracións en transparencia e libre
acceso dos cidadáns á información coa
aprobación da nova Lei

de
Transparencia e Bo Goberno

Así en 2015 elaborouse a primeira versión do
Portal da Transparencia e Goberno aberto,
proporcionando un punto único, directo e
centralizado da información que deba facerse
pública á cidadanía, de acordo coa nova lei
galega de transparencia e bo goberno
(aprobada no Parlamento en decembro de 2015).
Esta norma, que incorpora varias das
recomendacións que sinalan as organizacións
internacionais de defensa da transparencia,
supón un salto cualitativo indo máis aló da
lexislación anterior e sendo tamén máis
ambiciosa que a lei básica estatal.

O catálogo de datos abertos
da Xunta de Galicia, accesible
dende o portal Abert@s,
continuou durante o 2015
incorporando datasets.

D3. DA XERACIÓN DE DATOS Á
XERACIÓN DE COÑECEMENTO
Coa execución do Plan de Administración e
Goberno Dixitais 2020 avanzarase cara aos
novos escenarios aos que se enfrontan as
administracións como o aproveitamento das
tecnoloxías para a xestión do inxente fluxo de
datos que se xera na interacción na Rede, o
denominado Big Data.
En 2015 desenvolvéronse iniciativas baseadas
en plataformas de business intelligence en
determinados ámbitos como a educación ou no
eido da gandería para a axuda á toma de
decisións.
Con todo, o obxectivo é que o Big Data se
integre gradualmente na Administración
como fonte de información ao abeiro das
operacións para a axuda á toma de decisións, á
eficiencia operativa e á eficiacia na prestación de
servizos dirixidos á cidadanía.
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D4. DA TRANSFORMACIÓN INTERNA
AO CRECEMENTO INTEROPERABLE

D5. DE SERVIZOS ELECTRÓNICOS A
SERVIZOS MÓBILES DIXITAIS

A interoperabilidade entre as Administracións
públicas antóllase un elemento fundamental para
a consolidación da tramitación electrónica
íntegra do procedemento administrativo.

A introdución das tecnoloxías móbiles permite á
administración galega expandir as súas
capacidades, tornando accesible a un maior
número de cidadáns e habilitando servizos máis
participativos.

Neste eido, destaca a consolidación e a
expansión da plataforma PasaXe! que
interconecta os servizos dos concellos
galegos, a Xunta e a Administración central
conseguindo que paulatinamente datos que
operan en poder da Xunta poidan ser accesibles
polo resto de administracións, e viceversa, para
evitar á cidadanía a presentación de
documentación xa en poder da Administración.

1.846.514

+1,8 millóns
de consultas na
plataforma Pasaxe!

189.608

2014

x10

No 2015, a Xunta de Galicia continuou dando
resposta á demanda de contidos adaptados aos
dispositivos móbiles co desenvolvemento de 5
novas APPs:


escAPP, orientada a mulleres que poidan estar
sufrindo violencia de xénero



Non piques – non peques, para coñecer
información sobre os peixes e mariscos máis
habituais en Galicia



Axenda Cultura, para a consulta dos eventos
culturais



Galicia Calidade, con información das empresas
que contan con produtos amparados polo selo.



Turismo de Galicia, para coñecer os puntos de
interese turístico

2015

Ao mesmo tempo, continuouse traballando sobre as
aplicacións xa dispoñibles ampliando e
evolucionando as súas funcionalidades.

35

servizos de
interoperabilidade
dispoñibles

APP

+9 millóns

Catálogo de aplicacións móbiles

de euros de aforro
pola redución de
cargas
administrativas

Así, durante 2015 incluíronse na plataforma os
primeiros certificados da Xunta de Galicia, certificados de discapacidade e os títulos de
familia numerosa - que se poñen a disposición
das Administracións locais, a AGE e das
restantes CCAA, incrementando así o número de
servizos de intermediación dispoñibles.
Ademais, en 2015 realizouse unha experiencia
piloto do uso da Plataforma PasaXe! Na
Deputación de A Coruña e en dous concellos
da provincia: Abegondo e A Laracha para a
posta a disposición desta ferramenta.

10
2013

15
2014

20
2015

+5

novas aplicacións
móbiles dispoñibles
no catálogo da Xunta

∆88%

Preto de
290.000
2014

+154.000

2015

descargas do
catálogo no seu
conxunto
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D6. DA MODERNIZACIÓN DA
ADMINISTRACION XUDICIAL Á
E-XUSTIZA

100%

Tras o avance conseguido coas medidas do Plan
Senda 2014, Galicia conta agora cos
instrumentos necesarios para lograr
implantación efectiva do Expediente Xudicial
Electrónico (EXE) que supón a superación da
xustiza baseada en papel e redundará nun
importante aforro de recursos e redución dos
tempos de espera.
Precisamente este é un dos principais obxectivos
do Plan Senda 2020, aprobado este ano, e
deseñado para avanzar cara un novo modelo de
xestión que ofreza á sociedade uns servizos
xudiciais seguros, áxiles e eficaces.
En canto aos sistemas de información de soporte
ao procedemento xudicial, en 2015 destaca a
implantación masiva de LEXNET, de cara á súa
consolidación como canle de comunicación
telemática entre todos os profesionais do
eido xudicial.
Ademais, é importante destacar a posta en
marcha das principais liñas de actuación para
a construción da e-Administración xudicial no
ámbito do convenio1 asinado co Estado.

Dispoñible no
de órganos xudiciais

+4,95 millóns

∆40%

de comunicacións
telemáticas
efectuadas con
LEXNET no 2015

142.051
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Implantación do sistema
de gravación de vistas
con sinatura dixital

44%
2014

79%
2015

das salas de vista
dotadas co
sistema eFidelius

85% das salas con acceso a
sistemas de
videoconferencia

+4.400
videoconferencias realizadas
nas sedes xudiciais

Galicia afronta 2016 como unha das primeiras
CCAA capaces de cumprir co previsto na reforma
da Lei de Axuizamento Civil (LAC)

(1) Convenio asinado o 26 de abril de 2013 entre o Ministerio de Xustiza, o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, a Xunta de Galicia e a Entidade
Pública Empresarial Rede.es para a execución por parte da Xunta de Galicia, a través da Amtega, dos proxectos para o desenvolvemento e
implantación do expediente xudicial electrónico e o desenvolvemento de servizos dixitais na Administración de Xustiza en Galicia.
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2.2

ÉNFASE NA
VIDA DIXITAL
Aproveitando o potencial das TIC para
situar a Galicia nos niveis das
comunidades máis avanzadas e onde
as persoas poidan levar unha vida
autónoma e participar activamente na
sociedade.
En 2015 no eido educativo, consolidouse
do proxecto Abalar e avanzouse no
desenvolvemento de E-DIXGAL para a
implantación do libro dixital.
No tocante aos servizos sociais sentáronse
as bases para a creación da Historia
Social Única que integrará toda a
información da historia social do individuo.
Ademais, lanzouse o piloto do Fogar
Dixital asistencial que permitirá converter
os fogares galegos en prolongacións dos
centros sanitarios e dos centros sociais a
través da tecnoloxía.
Ao mesmo tempo, traballouse para
evolucionar o modelo de inclusión dixital
promovendo a participación en procesos de
innovación social dixital, xunto coas
actuacións para a alfabetización e
capacitación dixital.

D7: Da Aula Dixital á
Educación Dixital
D8: Da asistencia Social
ao Benestar a través das
TIC
D9: Da e-Saúde á
Sanidade Dixital Integral
D10: Da Alfabetización á
Autonomía Dixital
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D7. DA AULA DIXITAL Á EDUCACIÓN
DIXITAL
No ano 2015 a Xunta deu un novo impulso á
transformación do modelo educativo en Galicia
coa consolidación da iniciativa E-DIXGAL,
enmarcada dentro do proxecto Abalar para a
integración plena das TIC na práctica educativa,
que arrancaba o curso 2015-2016 permitindo o
ensino completamente dixital a través do acceso a
un entorno virtual de aprendizaxe con contidos
dixitais gratuítos a máis de 6.000 alumnos de 5º
e 6º de primaria, e de 1º da ESO en 104 centros.

a conectividade dos centros educativos no
2015 duplicouse a velocidade media de 26,6 a
58Mbps, con 370 centros con velocidade de
100 ou 200Mbps.
Neste contexto, a integración das TIC no sistema
educativo vai acompañada da reforma
curricular posta en marcha no curso 2014/2015
e que trouxo consigo a oportunidade de
introducir medidas para favorecer a adquisición
de competencias clave en tecnoloxía.

Cabe destacar que os contidos dispoñibles na
plataforma de recursos educativos do proxecto
son de uso libre para utilizar no traballo co
alumnado e proxectos didácticos ou educativos.

+5.000
alumnos e alumnas xa cursan
materias de libre configuración
como programación,
robótica e investigación e
tratamento da información

Ademais, como resultado do esforzo por mellorar

Punto de encontro
entre familias,
titores e centros

2.300 aulas dixitalizadas de
531 centros educativos
beneficiando a +52.000
alumnos de 5º e 6º de primaria e 1º e
2º de ESO

1,5 millóns de accesos ao
portal espazoAbalar

2,1 millóns

de recursos descargados

Para achegarse á educación
dos fillos dende o móbil

+20.000 descargas

Consolidación eDIXGAL
alumnos con
acceso a contidos
dixitais e gratuítos

Aforro económico
para a Administración
e as familias
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D8. DA ASISTENCIA SOCIAL AO
BENESTAR A TRAVÉS DAS TIC
No 2015 producíronse importantes avances no
marco do Plan Trabe de Modernización
Tecnolóxica dos Servizos Sociais de Galicia,
cara ao modelo integrado de atención
sociosanitaria en Galicia.
En concreto, executouse a primeira fase do
proxecto de construción da Historia Social
Única a partir da información dispoñible nos
distintos sistemas de información de Benestar
(dependencia, discapacidade, inclusión e
servizos sociais comunitarios), de xeito que será
posible proceder á súa implantación no 2016.
Así mesmo, no aspecto normativo elaborouse o
anteproxecto de decreto polo que se regula o
uso e o acceso á Historia Social Única
Electrónica.

Tamén en 2015, acadáronse avances no relativo á
modernización de sistemas, aplicacións,
equipamentos e infraestruturas de soporte aos
centros de benestar:
 Púxose en marcha o sistema de información
de xestión integral de menores para mellorar
a calidade da atención nos eidos de protección
de menores, xustiza penal, acollemento familiar
e adopcións.
 Desenvolveuse a aplicación de xestión do
proceso de admisión a Escolas Infantís e do
programa de Cheque Infantil para facilitar a
aplicación de criterios homoxéneos de xestión e
de atención da demanda.
 E realizáronse actuacións de mellora da
conectividade, das infraestruturas e do
equipamento dos centros de benestar,
especialmente de residencias de maiores e de
persoas con discapacidade, así como das
estruturas de soporte e atención aos centros.
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D9. DA E-SAÚDE Á SANIDADE
DIXITAL INTEGRAL
Galicia continua avanzando na incorporación das
novas tecnoloxías á práctica asistencial con base
no elemento vertebrador da asistencia: a Historia
Clínica Electrónica, unha ferramenta
imprescindible e xa consolidada.
En 2015, introducíronse novidades como o
acceso ao servizo de citación desde o móbil e
consolidándose prácticas como a consulta
telefónica ou as interconsultas que permiten
traspasar as barreiras asistenciais e avanzar
cara unha atención integral.
Por outra banda, co gallo de crear o modelo do
futuro da sanidade pública galega, xurdiron as
iniciativas InnovaSaúde e Hospital 2050. A día
de hoxe estes proxectos, constitúen casos de
éxito de pulo á innovación dende a
administración co dobre obxectivo de dinamizar
o mercado e de mellorar a prestación de servizos
públicos.
Cómpre destacar que no marco do InnovaSaúde,
en 2015 lanzouse o piloto do programa Fogar
Dixital Asistencial consistente
na monitorización de 500 pacientes crónicos de
3 patoloxías no seu domicilio.
Así, o modelo de compra pública innovadora
promovido polo Sergas foi pioneiro en España e
é na actualidade un referente a nivel europeo. En
2015, a Comisión Europea premiou a iniciativa
do Sergas cunha mención honorífica. O Plan
Código 100, que dará continuidade á estratexia
de CPTi, orientará o novo sistema sanitario
galego cara unha organización preparada para
liderar o envellecemento activo e saudable.

20%

8%

2009

2015

Redución das citas
administrativas grazas á
e-Receita aumentando
o tempo de consulta
dos médicos para
labores de diagnose e
tratamento

3 millóns
de desprazamentos ao centro
de saúde dos pacientes grazas á
implantación da e-Receita

6,8%

de consultas
telefónicas sobre as consultas
totais (1,8 millóns) en 2015, un
70% máis que o ano anterior

18M€

de aforro
en impresión de placa
radiolóxica dende 2006

A innovación sanitaria en Galicia

Hospital 2050
InnovaSaúde

37,3M€

de investimento entre
2012-2015

24
Código 100

novas solucións TIC
desenvoltas a través da
modalidade de CPTi

Plan de Innovación Sanitaria
para adiantarse ao futuro transformando e
implementando un novo modelo sanitario,
capaz de xestionar con éxito o reto do
envellecemento da poboación en Galicia.
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D10. DA ALFABETIZACIÓN Á
AUTONOMÍA DIXITAL

mediante as novas tecnoloxías.

No 2015 deuse continuidade a iniciativas
consolidadas para facilitar o acceso ao uso das
TIC, a Rede CeMIT e o programa de
Voluntariado Dixital, coa intención de acadar un
modelo universal e global para a inclusión
dixital da poboación en Galicia, agregando os
activos e recursos dispoñibles (aulas,
voluntarios, cursos, etc.) de cara a mellorar o
aproveitamento dos servizos ofrecidos e o seu
impacto no conxunto da rexión.
A este respecto, a Xunta e a Fegamp levan dous
anos colaborando activamente no impulso de
actuacións de inclusión dixital no marco da
Administración Local ao abeiro do convenio
asinado en 2014, cunha achega aos concellos
que superou os 760.000€ en 2015.
Neste eido, cómpre destacar que ademais das
actividades dirixidas a impulsar a alfabetización e
capacitación dixital, por primeiro ano se
introduciron actividades para o fomento da
participación en procesos de innovación
social dixital dirixidas a involucrar e estimular
ao colectivo de poboación tecnoloxicamente
máis avanzado na resolución de retos sociais

+460

Así, puxéronse en marcha un total de 20
proxectos piloto para o desenvolvemento de
novas iniciativas dixitais no ámbito da
innovación social dixital a través do proxecto
CeMIT – Innova, unha iniciativa para o fomento
da innovación social dixital en Galicia desenvolta
ao abeiro do convenio asinado en 2015 entre a
Amtega e Fundetec.
Ademais, co obxectivo de apoiar e recoñecer os
esforzos realizados pola cidadanía para a
adquisición de capacidades e aptitudes no eido
das TIC, en 2015 ampliouse considerablemente
a oferta de prazas convocadas para a obtención
da Certificación de Competencias Dixitais en
Ofimática (CODIX), chegando a emitir máis do
dobre de certificacións que no 2014.

Certificación
galega de
competencias
dixitais en
ofimática

2014

2015

prazas
convocadas

706 certificacións
emitidas

∆174%
2014

2015

20 proxectos
seleccionados e 9 aulas da Rede CeMIT,

6 colectivos en risco de
exclusión atendidos

convertidas en lugares de diálogo
e debate cidadán para identificar
desafíos sociais e darlle respostas
colectivas a través das TIC.

+18.000
beneficiarios

53.728 usuarios
rexistrados

2015

concellos

1.459

CeMIT - Innova

voluntarios
dixitais

92

∆81%

98

aulas CeMIT

2014

42.963

na Rede

+186.600

+25%

horas de formación planificadas

incremento

Difusión e formación en software libre
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2.3

R

ACELE ACIÓN DA
ECONOMÍA DIXITAL
Promovendo o liderado de empresas que a
través da incorporación das TIC, tanto nos
procesos internos como de negocio,
garantan a creación e absorción de talento e
innovación para xerar novas oportunidades e
promover así a atracción e o crecemento
económico na Comunidade.
Os traballos realizados no último ano no
eido da modernización e transformación
tecnolóxica de sectores estratéxicos para a
nosa rexión como é o turístico e cultural,
permitiron acadar avances de alto calado.
En concreto, no 2015 déronse os primeiros
pasos para a construción da memoria dixital
de Galicia co desenvolvemento do
Arquivo Electrónico Patrimonial e
avanzouse na posta en marcha das
iniciativas derivadas do Plan Smart
Turismo aprobado en 2014.
Así mesmo, en 2015 a Xunta materializou o
seu respaldo á modernización e innovación
tecnolóxica nos sectores produtivos da
Comunidade coa sinatura dun convenio
entre a Amtega e o Igape para a
coordinación de actuacións de impulso á
empresa dixital e industria 4.0 que
permitan mellorar o futuro das empresas
galegas.

D11: Do Turismo
Tradicional ao Turismo
Intelixente
D12: Da Preservación á
Accesibilidade Dixital do
Patrimonio Cultural
D13: Da Modernización á
Transformación Dixital
do Sector Primario
D14: Da Xestión do
Transporte á Mobilidade
Personalizada
D15: Das TIC na
Empresa á Empresa 4.0

BALANCE 2015 • 19

D11. DO TURISMO TRADICIONAL AO
TURISMO INTELIXENTE
No 2015 traballouse no impulso de melloras
para a xestión e a innovación do sector
turístico derivadas do plan Smart Turismo, co
fin de converter á Comunidade nun destino
turístico intelixente:

De igual xeito, a aposta de Turismo de Galicia
pola tecnoloxía e a innovación está presente
noutras liñas de acción como o impulso á
creación de destinos intelixentes (Smart
Destinations) da provincia de Pontevedra ou o
apoio ao desenvolvemento da Smart City en A
Coruña.

 Posta en marcha da peza central do Plan, o
Rexistro de Información Turística de
Galicia (RITGA), un repositorio único de
información turística co que xa traballan os
empregados da administración pública.
 Entrada en funcionamento da extranet
Turespazo, que permitirá aos
establecementos turísticos galegos actualizar
telemáticamente a información promocional
que se publica en toda a rede de portais e
aplicacións de Turismo.
 Desenvolvemento da plataforma Smart
Camiño que inclúe:
•

o novo portal caminodesantiago.gal,
con información e servizos relativos ao
Camiño de Santiago,

•

a app do Camiño para que os peregrinos
poidan recibir información en tempo real a
medida que avanzan cara Compostela

•

e a dotación e instalación de
conectividad e rede Wifi en 69
albergues públicos dos Camiños de
Santiago. A fin de 2015 o 80% destes
albergues dispón xa da infraestrutura.

+2 millóns de usuarios

22%

no portal de
información e
de incremento
promoción turística
2014-2015
da Xunta de Galicia
usuarios ao longo de
2015

Ecosistema Smart Turismo
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D12. DA PRESERVACIÓN Á
ACCESIBILIDADE DIXITAL DO
PATRIMONIO
O novo contexto dixital esixe ás administracións
unha resposta no tocante á xestión dos
documentos electrónicos no eido da actividade
administrativa pero tamén no ámbito da
conservación e difusión do patrimonio
documental.
Neste senso, en 2015 desenvolveuse o Arquivo
Electrónico Patrimonial, que integrado no
Arquivo Dixital Integrado, arrancará o próximo
ano.

Preto de 20 millóns de visitas
ás páxinas web das bibliotecas en 2014

Ademais de destinarse á custodia permanente
dos documentos electrónicos administrativos
da Xunta de Galicia que merezan conservarse
unha vez concluída a súa tramitación, este
arquivo especializarase na xestión das copias
dixitalizadas do patrimonio documental que
se custodian nos arquivos, ou procedentes
doutras fontes de interese.

Os galegos estamos á
cabeza do estado en
materia de consultas en
liña ás bibliotecas.

Compatible
con proxectos
europeos como
Europeana

+275.000

documentos
dixitalizados no
Arquivo Electrónico
Patrimonial
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D13. DA MODERNIZACIÓN Á
TRANSFORMACIÓN DIXITAL DO
SECTOR PRIMARIO
XESTIÓN ELECTRÓNICA NO SECTOR
AGROGANDEIRO
No ámbito gandeiro, no que múltiples axentes gandeiros, responsables sanitarios, etc.- se
relacionan diariamente coa administración para
realizar disintas xestións, a Oficina Agraria
Virtual (OAV) conforma unha ventanilla de
atención en Internet a gandeiros, agricultores e
outras entidades relacionadas co medio rural. En
2015 incorporáronse novidades orientadas a
conseguir un uso máis intuitivo así como
novos servizos.
Ademais, desenvolveuse un sistema de
business intelligence para a análise da
información do sector gandeiro (BIGAN) de apoio
á toma de decisións e cuestións relativas a
sanidade animal.

XESTIÓN INTEGRAL DOS RECURSOS
FORESTAIS
A riqueza que albergan os montes galegos en
diferentes recursos debe ser posta en valor e
xestionada de xeito sustentable, para o que se
debe contar cos instrumentos precisos. Así, en
2015 entrou en funcionamento unha primeira
versión piloto do sistema de presentación e
administración do Plan de Ordenación e
Xestión Forestal, paradigma na mellora nos
próximos anos na política e ordenamento
forestal de Galicia.
Doutra banda, durante este ano tamén se
traballou no desenvolvemento de novos
servizos e instrumentos apoiados nas TIC para
a prevención e loita contra incendios.

65% dos servizos dispoñibles
na Oficina Agraria
Virtual tramitáronse de
forma telemática

+770.000 de peticións de servizos
xestionadas na Oficina Agraria
Virtual (altas por nacementos,
movementos de reses ou
duplicados de identificación)

de solicitudes de cortas
(106.000) de madeira
comunicadas de xeito
electrónico

peticións de
queimas de
restrollos que son
comunicadas
telematicamente
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PLATAFORMA DE XESTIÓN DE SERVIZOS
PARA O SECTOR DA PESCA E DO MAR
Para contribuír ao fortalecemento dos sectores
vinculados ao medio mariño é necesario abordar
toda a cadea de valor dixital para conseguir un
mellor desenvolvemento da actividade. Neste
sentido, ampliouse a rede de terminais
TICPESC, unha especie de caixeiros
automáticos que permiten obter documentos
relacionados coa actividade diaria da pesca, da
acuicultura e da primeira venda; e puxéronse en
marcha dous pilotos de integración de
sistemas de pesada nos mesmos, de acordo á
normativa comunitaria.
En 2015 tamén se iniciou outro novidoso piloto
de comercialización e poxa online e xa se está
avaliando a súa extensión en novos portos.

24h

Servizo 24/7
para os traballadores deste sector

+24 terminais nas lonxas e portos
do litoral galego, que supoñen un
incremento do 75%

32

56

caixeiros TICPESC

caixeiros
TICPESC

2014

2015

Preto de 49.000
3,4 millóns
de notas de venda fresca
emitidas na Plataforma
Tecnolóxica da Pesca

documentos de transporte,
orixe, rexistro e alternancia
de artes tramitados nos
caixeiros
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D14. DA XESTIÓN DO TRANSPORTE
Á MOBILIDADE PERSONALIZADA
No ámbito de transporte, desenvolveuse o
Sistema de Axuda á Explotación (SAE) que
permitirá ás empresas contratistas dos servizos
públicos de transporte dispoñer deste servizo,
apoiándoas así no cumprimento da normativa
ao respecto toda vez que lles evita ter que
asumir a complexidade tecnolóxica da
iniciativa.
Trátase dunha plataforma tecnolóxica que
posibilitará á cidadanía dispoñer de toda a
información sobre o transporte por estrada de
Galicia, fomentar o seu uso e implementar
mecanismos como o transporte a demanda.
Durante o 2015 iniciouse a pilotaxe da
solución cunha empresa.
O SAE resulta especialmente atractivo para a
prestación dos servizos nas áreas nas que se
encontra implantado o Transporte
Metropolitano. De aí que durante o ano 2015 se
abordasen os traballos de adaptación
necesarios para que o Sistema de
Información do Transporte Metropolitano de
Galicia sexa interoperable co SAE.

Proxecto de Modernización
Tecnolóxica do Transporte Público
de Galicia

Diálogo
competitivo

Piloto e
adaptacións

Posta en
marcha
(2016)

Áreas do
transporte
metropolitano
en Galicia

19,3 millóns

de billetes
procesados no
sistema de tarxeta
metropolitana

O Sistema de Axuda á Explotación da Mobilidade
(SAE) contribuirá de maneira significativa á
consecución dun sistema de transporte público por
estrada máis limpo, seguro e eficiente en Galicia.
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D15. DAS TIC NA EMPRESA Á
EMPRESA 4.0
O Goberno galego ten na modernización e
innovación tecnolóxica un dos piares básicos
de actuación para incrementar a
competitividade e produtividade e asegurar o
crecemento sustentable do tecido empresarial
de Galicia.
Neste contexto, a Amtega e o Igape asinaron a
finais de 2015 un convenio para a coordinación
de actuacións de impulso á empresa dixital e
industria 4.0, agregando así esforzos e
recursos para mellorar o futuro das empresas
galegas.
Cun investimento conxunto de máis de 2,3M€
ata 2017, ambas entidades ofertarán un
catálogo unificado de servizos ás pemes para
facilitarlles a adquisición de competencias e a
incorporación de tecnoloxías que lles permitan
incrementar a súa competitividade.
Deste xeito, as pemes poderán acceder a
servizos de asistencia, diagnose e soporte na
implantación de solucións dixitais de
mobilidade, de mellora da xestión, marketing
dixital, automatización, ou sostibilidade dos
entornos produtivos, entre outros.

Ademais en 2015, destaca a aprobación da
Axenda da Competitividade Galicia Industria
4.0 coa que a Xunta aspira a modernizar a
industria galega a través da innovación,
establecendo novas fórmulas de produción que
melloren a súa competitividade, e impulsando a
fabricación de produtos diferenciados e de
calidade. Neste senso, a aposta pola fábrica
intelixente ocupará un lugar prioritario co
obxectivo de consolidar en Galicia a denominada
Industria 4.0, composta por fábricas intelixentes.
Adicionalmente, o Igape apoia tamén outras
actividades que contribúen á mellora do sistema
produtivo galego e por ende, á modernización
tecnolóxica das empresas; como formación,
asesoramento ou apoio financeiro entre
outras. A este respecto, en 2015 as empresas
TIC beneficiáronse de 2,2M€ de investimento.
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Pola súa parte, a Amtega en colaboración con
Red.es puxo en marcha no ano 2011 o Centro
Demostrador TIC de Galicia (CDTIC), un punto
de encontro entre a oferta do sector TIC e as
empresas galegas para favorecer a
transformación dixital dos sectores
produtivos galegos.
En 2015 o CDTIC consolidouse como elemento
vertebrador das actuacións de fomento do uso
transformador das TIC en xeral e do Software
Libre en particular dirixidas ao empresariado.

nube, para permitirlles coñecer e avaliar a
utilidade e adecuación ás súas necesidades de
solucións tecnolóxicas dispoñibles para o seu
sector.
Por outra banda, no ano 2015 o CDTIC
completou a súa colaboración no proxecto
europeo STAMAR, como centro transnacional
demostrador das capacidades e tecnoloxías
aplicables á industria marítima do espazo
atlántico.

1,34M€ de

Así, no marco dos servizos do centro cómpre
salientar que o CDTIC Virtual ofreceu por
segundo ano ás empresas e persoas usuarias a
posibilidade de analizar e probar solucións
empresarias libres que están aloxadas na

orzamento total

O proxecto estivo liderado
pola Amtega e contou coa
participación como socio da
Gain ademais de 7
entidades e institucións de
Irlanda, Escocia, Francia e
Portugal.

Oferta tecnolóxica no CDTIC

73

2015
2014
2013
2012

200%
incremento

97

2015

empresas
demostradoras
traballaron este ano
co CDTIC para
achegar a súa oferta
a empresas doutros
sectores produtivos

2014
2013

x3 O número de actividades

2012

CDTIC Virtual
4 aplicacións dispoñibles na
nube para as empresas, coas 2
incorporacións en 2015 (Odoo e CiviCRM)

actividades
realizadas
polo CDTIC

Xeshostal – IETG Hostalería

no CDTIC triplicouse con
respecto a 2012
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2.4

ESTÍMULO AO CRECEMENTO
DO SECTOR TIC
Impulsando a innovación tecnolóxica,
competitividade e xeración de emprego
no ecosistema dixital que contribúan a
posicionar ao sector tecnolóxico coma un
dos sectores de referencia de Galicia.
Para acadar a configuración dun ecosistema
dixital galego activo e promover a
adecuación da capacitación dos
profesionais á continua evolución
tecnolóxica, en 2015 avanzouse na
consolidación de iniciativas como o Pacto
Dixital de Galicia ou a implementación
das actuacións derivadas do Programa
TransformaTIC.
Tamén se deu continuidade a medidas e
programas orientados ao impulso e
fomento do emprendemento de base
tecnolóxica. Ademais, no marco da aposta
pola apertura e internacionalización das
empresas galegas, elaborouse a
Estratexia de Internacionalización da
Empresa Galega 2020, que prevé o
desenvolvemento dun plan específico do
Sector TIC.

D16: Do Sector TIC ao
Ecosistema Dixital
D17: Da Competencia
TIC ao Talento TIC
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proxectos TIC durante o ano 2015.

D16. DO SECTOR TIC AO
ECOSISTEMA DIXITAL
IMPULSO AO EMPRENDEMENTO DIXITAL
En 2015 celebrouse a segunda edición de
“Galicia Open Future”, o programa que
Telefónica en colaboración coa Xunta no marco
do Pacto Dixital de Galicia puxo en marcha en
2014 para a aceleración de startups en Galicia.
Trátase dun programa de aceleración que
permite a 50 startups galegas madurar a súa
idea a través de formación especializada e apoio
económico co obxectivo de impulsar a xeración
de riqueza e o emprego en Galicia. Para esta
segunda edición presentáronse máis de 180
startups, cincuenta máis que na primeira
convocatoria do programa.
Así mesmo, tamén se brindou apoio a iniciativas
de carácter innovador a través da aceleradora de
empresas ViaGalicia impulsada pola Xunta e o
Consorcio Zona Franca, que lanzou en 2015 a
súa terceira edición e que constitúe unha das
aceleradoras máis potentes de España.

Complementariamente, a Xunta ten activados
distintos instrumentos de apoio para financiar
proxectos emprendedores. Neste senso os
emprendedores poden acceder a fondos de
capital risco, como o Fondo Galicia Iniciativas
Emprendedoras para o arranque de novos
proxectos, ou Xes-Innova e o Fondo I2C, para
as primeiras fases de desenvolvemento de
iniciativas innovadoras en marcha.
En 2015 o cómputo de apoios con estes recursos
ascendeu a 9 empresas TIC, mobilizando máis
de 940.000€ de investimento público.
No contexto desta aposta global pola
potenciación do talento emprendedor de base
tecnolóxica, en 2015 traballouse na preparación
da próxima colaboración entre a Amtega e a
entidade pública Red.es, que sumarán un
investimento conxunto de 3,5M€ no período 2016
– 2020 para o desenvolvemento de servizos de
incubación e aceleración, de apoio á busca de
financiamento e de dotación de equipamento
tecnolóxico.

No seu conxunto, estes programas de
aceleración apoiaron en Galicia un total de 56

Aceleración da innovación dixital en Galicia
Candidaturas presentadas
I edición

∆38%

180

130
2014

Apoio aos seleccionados:

2.000€ patrocinio/proxecto

II edición

Fase de aceleración da
convocatoria 2014

2015

50 emprendedores
seleccionados

6 proxectos TIC
450.000€ de investimento
en axudas e préstamos
reembolsables

Apoio aos 3 mellores proxectos:

25.000€ de achega
25.000€ préstamo reembolsable

Fondos capital risco
Galicia Iniciativas
Emprendedoras

XES-INNOVA

FONDO I2C

+940.000€
investidos en
2015

semente

crecemento

9 empresas

apoiadas
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AUMENTO DA INNOVACIÓN E A
COMPETITIVIDADE DO SECTOR

FOMENTO DO POSICIONAMENTO
INTERNACIONAL

No eido do compromiso coa innovación como
clave para mellorar a competitividade dos
sectores produtivos galegos, traballouse para
crear o marco axeitado para incrementar a
capacidade das empresas e centros de
coñecemento galegos para acceder á
convocatoria do FEDER Innterconecta lanzada
en 2015. Un programa que fomenta a
cooperación estable público-privada en I+D,
financiando grandes proxectos en cooperación
que leven a cabo empresas en Galicia co apoio
de organismos de investigación.

Coa vocación non só de manter o crecemento
das exportacións galegas senón de facer de
Galicia un foco de atracción de investimentos
especializado en sectores e países concretos,
o Goberno galego aprobou en 2015 a Estratexia
de Internacionalización da Empresa Galega
2020.

Esta iniciativa súmase a outros programas de
innovación aberta, como o Conecta Pemes, co
que o Goberno galego busca trasladar o modelo
do Innterconecta á pequena e mediana empresa.
Neste senso, o investimento público
mobilizado, ascendeu a 3,19M€ en proxectos
relacionados coas TIC no 2015.
Así mesmo, co ánimo de atraer a grandes
grupos empresariais a innovar en Galicia en
colaboración con entidades autóctonas, púxose
en marcha o programa de Unidades Mixtas de
innovación en ámbitos tales como:
alimentación, TIC, naval, automoción ou saúde.
O investimento público orientado ás TIC neste
programa superou os 200.000€ en 2015.

Ao seu abeiro, poranse en marcha plans
operativos sectoriais específicos para as áreas
estratéxicas da economía galega entre as que se
atopa o sector TIC.
IMPULSO DA COMPRA PÚBLICA DE
INNOVACIÓN
En 2015 no marco da Civil UAVs Initiative o
Goberno galego levou a cabo un procedemento
de compra pública precomercial para a selección
dos socios de referencia para o impulso dun
parque tecnolóxico e industrial de referencia
europea no ámbito do desenvolvemento de
tecnoloxías en avións non tripulados (UAVs).
Posteriormente, a Xunta de Galicia ten previsto
lanzar un proceso de compra pública innovadora
por un importe de ata 20 millóns de euros, para
mellorar a través das UAVs a prestación de
determinados servizos públicos.
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D17. DA COMPETENCIA TIC AO
TALENTO TIC
En 2015 articuláronse distintas actuacións en
colaboración cos axentes do ecosistema dixital
galego para conseguir o impulso das vocacións
tecnolóxicas e dos novos perfís dixitais que
satisfagan as necesidades do mercado
tecnolóxico a medio e longo prazo.
Por unha banda, afondouse na caracterización
do proceso de elección dos estudos para
coñecer as causas da falta de vocacións
científico-tecnolóxicas e poder abordar medidas
que axuden a difundir as saídas laborais destas
carreiras en Galicia. Así, publicouse o estudo
sobre as vocacións TIC, elaborado por everis
en colaboración coa Xunta no marco do Pacto
Dixital de Galicia.
Estudo vocacións TIC en Galicia

18%

Só o
dos
alumnos optaría
por estudos
tecnolóxicos

Neste contexto, e buscando difundir os valores
da programación informática entre nenos, pais e
o profesorado, a Amtega en colaboración co
Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en
Informática de Galicia (CPETIG) organizou en
2015 o "Scratch Day”. Unha actividade que
brindou aos participantes a oportunidade de
acceder de forma lúdica e divertida ao mundo da
programación.
Ademais, con iniciativas como a campaña “1
mes, 1 profesión dixital”, a Amtega en
colaboración co Colexio Profesional de
Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)
divulgou as novas profesións na era dixital
creando conciencia da importancia de mellorar
as competencias dixitais para a empregabilidade.
Estes dous axentes promoveron tamén as
xornadas tecnolóxicas Rapaciñ@s orientadas
a promover o bo uso das ferramentas da era
dixital por parte de nenas e nenos así como os
valores e oportunidades na esfera dixital.
Os nenos e nenas e as
novas tecnoloxías

8,5%

40%

Un
dos estudantes
enquisados
non se ve
capacitado para
estudar unha
carreira no
ámbito TIC

dos
matriculados no
sistema universitario
galego que cursa
carreiras no
ámbito científico
tecnolóxico

Charlas
informativas

por toda a comunidade

Recompilación de
relatorios “1 mes, 1
profesión dixital”

30 30
docentes

nenos de
7-15 anos
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2.5

ARTICULACIÓN DIXITAL
DO TERRITORIO
Favorecendo non só a conectividade TIC
necesaria para garantir a vertebración dixital
do territorio de xeito seguro e sostible, senón
tamén para coñecer información que
permita, en caso de ser necesario, actuar de
xeito intelixente.
Durante o 2015 definíronse as follas de ruta
que permitirán abordar nos próximos anos
os desafíos relacionados coa extensión de
redes de banda larga e fomento da
confianza dixital:
 Plan de Banda Larga de Galicia 2020,
para garantir que as redes de alta
velocidade se desenvolvan e convertan
nunha sólida base para promover a
modernización da economía galega.
 Plan Director de Seguridade 20152020, para reforzar a protección dos
sistemas TIC e incrementar a confianza
da cidadanía no uso da Administración
electrónica.
Así mesmo, tamén no 2015 tivo lugar o
acendido da Rede Dixital de Emerxencias
de Galicia, que permite mellorar a
coordinación dos colectivos implicados e
garantir as comunicacións en situacións
extremas ou de saturación.

D18: Da Prevención á
Xestión Intelixente de
Riscos
D19: Da Conectividade á
Usabilidade
D20: Da Seguridade á
Confianza Dixital
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D18. DA PREVENCIÓN Á XESTIÓN
INTELIXENTE DE RISCOS

64.000 empresas
80.000

No contexto do traballo que vén realizando o
Goberno galego para incrementar a capacidade
de resposta ante situacións de risco, destaca a
posta en marcha no 2015 da Rede Dixital de
Emerxencias, exclusiva para os colectivos que
interveñen nas emerxencias, garante da
seguridade e que blinda a comunicación e a
coordinación en calquera tipo de incidencia.
Está prevista a integración de todos os
organismos do sector público autonómico
vinculados ás emerxencias. Tamén se poderán
adherir a esta Rede os concellos, entidades
públicas e empresas privadas que precisen
coordinarse cos servizos públicos de
emerxencias.

centros de traballo

eEmpresas

eTramitación

eResiduos

Realizáronse co módulo eResiduos

32.000

traslados de residuos

Por outra banda, no marco da prevención de
riscos outros riscos para a saúde ou o benestar
das persoas e de cara a transformar Galicia nun
territorio máis respectuoso co medioambiente, no
2015 entraron en funcionamento os primeiros
módulos da plataforma galega de información
ambiental (GaIA).

perigosos

27.000

traslados de residuos
non perigosos

Rede Dixital de Emerxencias

5.000 usuarios 37 millóns de euros de aforro en
entre efectivos de Axega,
Policía Autonómica, 112,
dispositivos antiincendios,
bombeiros e 061

Cobertura

94 % da poboación
84 % do territorio

x5 velocidade

de transmisión de datos con
respecto ás redes de
emerxencia convencional

10 anos grazas ao aproveitamento de
infraestruturas de
telecomunicacións implantadas para
o Plan Banda Larga e as de Retegal

Interesados na adhesión...
...varios

consorcios

para o

Servizo contra Incendios
e Salvamento

...máis de 20 concellos
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Para logralo, o PDBL2020 define medidas de
acción estruturadas en torno a tres itinerarios:

Igualmente, en 2015 a Oficina do Plan Banda
Larga continuou a actuar como punto de atención
á cidadanía e o resto de axentes interesados
respondendo ás súas demandas de información ou
proporcionándolles soporte técnico e asesoramento.

75,2%

fogares con
acceso a Internet contratado
mediante banda larga

2010

2011

2012

2013

UE-28

España

máis do 63%

80
77,8
75,2

 e impulsar a contratación nos fogares de
servizos de banda larga por riba dos
100Mbps.

78
73,0
69,1

 garantir unha cobertura de banda larga de
cando menos 30Mbps para a totalidade da
poboación

 Asinouse un convenio entre a Amtega e a
AETG que permitiu ofrecer aos concellos un
servizo de asesoramento en materia de
telecomunicacións e o desenvolvemento dunha
guía de recomendacións para a introdución das
infraestruturas de telecomunicacións no
planeamento municipal.

76
68,8
63,9

É por isto que, o 1 de outubro de 2015 a Xunta
aprobou o Plan de Banda Larga de Galicia
2020 (PDBL2020) que asume os obxectivos
establecidos na Axenda Dixital para Europa:

 Aprobouse en Consello de Xunta o decreto que
garantirá que os edificios públicos
autonómicos estean dotados para prestar os
servizos dixitais do futuro, no marco do
desenvolvemento normativo da Lei de impulso
e ordenación das infraestruturas de
telecomunicacións de Galicia.

72
65,5
61,6

Non obstante, a rápida evolución das tecnoloxías
fai preciso avanzar no incremento da velocidade
e calidade do servizo dispoñible de banda larga
na Comunidade para garantir o acceso a
novos e cada vez máis sofisticados servizos
dixitais.

 Completáronse as actuacións de despregamento
para a potenciación do operador público
Retegal, que conta xa cunha ampla rede de
infraestruturas - 281 emprazamentos e
1.855Km de fibra óptica - postos a disposición
do resto de operadores de telecomunicacións.

67
60,8
51,0

Grazas ás actuacións derivadas do Plan de
Banda de Banda Larga conseguiuse
universalizar o acceso á banda larga de cando
menos 2Mbps e que máis da metade da
poboación dispoña de acceso a redes con
velocidades de ata 200Mbps.

Ademais, en 2015 para facilitar e axilizar o
despregamento de redes de banda larga na
Comunidade:

61
56,1
45,9

D19. DA CONECTIVIDADE Á
USABILIDADE

2014

2015

Galicia

de incremento na
porcentaxe de fogares galegos con internet de
banda larga contratada no período 2010-2015
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D20. DA SEGURIDADE Á CONFIANZA
DIXITAL
O potencial das TIC para impulsar a
modernización da administración así como para
estimular e sustentar o desenvolvemento social e
económico de Galicia é xa indiscutible. Con todo,
o contexto dixital introduce unha serie de riscos
específicos e amezas de rápida evolución con
potencial de incidir na confidencialidade,
integridade ou dispoñibilidade da información e
servizos dos que a Administración debe
protexerse adecuadamente.
Neste sentido, a Comisión de Seguridade e
goberno electrónico aprobou en 2015 a
política de seguridade da información da
Xunta de Galicia e o seu Plan Director de
Seguridade para os próximos cinco anos, con
medidas orientadas ao análise previo dos riscos
e cunha organización máis preventiva que
reactiva.
Ademais, en 2015 celebrouse a V xornada sobre
informática xudicial, peritaxe técnico e proba
electrónica baixo o lema „A cibervixilancia no
século XXI: ciberdelitos, vixilancia on line e a
e-xustiza‟. Unha actividade divulgativa
organizada pola Amtega en colaboración co
CPETIG orientada a informar e concienciar aos

xuristas dos avances tecnolóxicos en materia
probatoria con relatorios como “Os retos
xurídicos da ciberseguirdade”.
Estas medidas están abocadas a reforzar un
clima de confianza que permita aos cidadáns
aproveitar todas as vantaxes dunha contorna
dixital e, neste caso, da administración
electrónica.

COMISIÓN DE
SEGURIDADE E
GOBERNO
ELECTRÓNICO
Órgano colexiado da Xunta de
Galicia que vela pola
implantación da administración
electrónica dun xeito
homoxéneo e
integrado en
todos os seus
departamentos
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3. Que conseguimos?
O Balance da Axenda Dixital de Galicia amosa os avances e a repercusión que as accións en
marcha ou realizadas derivadas das políticas TIC a nivel rexional producen sobre a
poboación, empresas e Administracións.
A esencia destas políticas TIC radica na xeración de valor público polo que a súa aplicación
deriva en resultados que transcenden a eficacia e a eficiencia das propias solucións, xerando
unha cadea de impactos que repercuten en último termo sobre o desenvolvemento
económico-social da Comunidade.

+ DIXITALIZACIÓN
Máis uso
Máis próximos
Máis conectados
Máis transparentes

+ OPORTUNIDADES
Potenciando a
capacidade
transformadora das
TIC para contribuír
ao crecemento
rexional

+ IMPACTO
SOCIOECONÓMICO
Máis eficientes
Máis emprego
Máis competitivos
Máis industria

Para o seguimento e avaliación da Axenda Dixital de Galicia 2020, a Xunta de Galicia apóiase
na labor realizada polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de
Galicia (OSIMGA), creado e regulado polo Decreto 21/2010 de 4 de febreiro de 2010, como
órgano asesor para a valoración da evolución da Sociedade da Información.
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3.1 Máis dixitalización
LE1. VALORIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN

Os galegos mantéñense á cabeza do estado no tocante ao uso da eAdministración
Persoas que interactuaron coas
AAPP para obter información

60,0% 56,8%

Persoas que interactuaron coas AAPP para
enviar formularios cumprimentados

#2

#4

no ránking de

no ránking de

CCAA

39,0% 37,7%

CCAA

89,7%

72,9%
de empresas <10 empregados
que interaccionaron coa AAPP
en 2014

de empresas >10 empregados
que interaccionaron coa AAPP en
2014

Fonte: INE

LE2. ÉNFASE NA VIDA DIXITAL

Os datos amosan que en 2015 seguiuse avanzando cara a unha
sociedade galega plenamente dixital
Poboación que usa
habitualmente Internet

75,2%

2011

2012

2013

80
78
75

76
69
64

2010

78
73
69

72
66
62

Obxectivo
2020
2011

fogares con
acceso a Internet contratado
mediante banda larga

75%

67
61
51

67%

61
56
46

53%

Contratación de
Internet

2014

2015

2015

4 de cada 6

A día de hoxe
galegos empregan habitualmente Internet,
un 26% máis do que o facían no 2011.

UE-28

España

Galicia

3 de cada 4 fogares galegos teñen
contratada Internet de banda larga, un 63%
máis de hai 5 anos
Fonte: INE, Eurostat
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3.1 Máis dixitalización
LE3. ACELERACIÓN DA ECONOMÍA DIXITAL

As empresas galegas seguen a incorporar as
tecnoloxías ao seu negocio
Envío de factura electrónica por
parte das empresas galegas
As empresas galegas converxen coa media
estatal no tocante ao uso de factura electrónica

3,9

2,9

GL

ES

<10 empregados

14,4

14,5

GL

ES

>10 empregados
Fonte: IGE, Osimga

LE4. ESTÍMULO AO CRECEMENTO DO SECTOR TIC
Galicia mantén o seu posto como

+ 2.331

5ª Comunidade Autónoma por terceiro ano
consecutivo respecto ao número de empresas TIC

empresas TIC
Evolución no número de empresas TIC en Galicia
2.213

2.232

2.242

2.331

2.073

+ 15.680
empregados no
sector TIC en
2015

que facilita o desenvolvemento
de produtos e servizos
innovadores

2010

∆12%
2011

2012

2013

2014

Volume de negocio das empresas TIC galegas (2012-2014)
2.240

2.290

2.369

2012

2013

2014

31,5%

O volume de negocio
incrementou un
5,8% de 2012 a 2014

das empresas TIC desenvolveu
actividades relacionadas con I+D+i
nos últimos 3 anos

75,40%
3 de cada 4 destas empresas tivo
resultados comercializables

Fonte: IGE, Osimga
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3.1 Máis dixitalización
LE5. ARTICULACIÓN DIXITAL DO TERRITORIO

Cobertura
30Mbps
VALOR
2015

28%

OBXECTIVO
2020

100%

50%

Cobertura
100Mbps

96%

O Plan Banda Larga 2020
posicionará a Galicia á vangarda
europea no que respecta á
dispoñibilidade e emprego de
redes de nova xeración
caracterizadas pola súa
elevada velocidade e calidade
de servizo.

VALOR
2015

OBXECTIVO
2020

28% 55%
50%

60%
Fonte: Amtega
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3.2 Máis impacto
socioeconómico
1,7 millóns

30%

de euros de mantemento e
soporte en software baseado en
software libre

MÁIS
EFICIENCIA

do custo de adquisición e
mantemento de licenzas

1,2 millóns dos custos de
mantemento e adquisición de sistemas e
infraestruturas derivados da
consolidación de contratos de
infraestrutura e hardware

41 millóns
de euros coa
implementación das
actuacións do PAGD

aforros

20% de subministro
enerxético para CPDs

O capital humano do Sector
TIC galego representaba o

Taxa de emprego do Sector TIC
respecto do total de ocupados/as
en Galicia

MÁIS
EMPREGO

Fonte: Amtega

1,6% de afiliacións

á Seguridade Social de Galicia (ano 2014).

1,6

1,6

1,6

1,7

2010

2011

2012

2013

1,6
2014

Unha proporción que se mantén estable ao
longo dos últimos anos.

Fonte: Osimga

14,4%

da cifra de negocios
das empresas galegas con actividades
innovadoras correspondíase con produtos
novos ou mellorados en 2014.

MÁIS
COMPETITIVIDADE

#5 no ránking de CCAA

1.021
millóns
de euros, o que representa o
1,9% do PIB de Galicia.

e superior á media estatal

997empresas galegas

contemplaron innovacións
tecnolóxicas no período 2012-2014

INVESTIMENTO
INDUCIDO

O VEB do sector TIC
galego en 2013 superou os

As actuacións derivadas da ADG2020 no ano
2015 mobilizaron un investimento de

máis de 148 millóns
de euros entre capital
público e privado.

Fonte: Xunta de Galicia

#6 no ránking de CCAA
Fonte: INE, Osimga
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3.3 Máis Oportunidades
Cloud
Tramitación
electrónica
extremo a
extremo
Democratizar
o acceso á
información e
aos servizos
públicos

Big
Data

Prestación
de novos
SS.PP.
dixitais

Dixitalización
empresarial

I+D+i e
transferencia
tecnolóxica

Demanda
tecnolóxica
temperá

Sanidade
dixital
integrada na
contorna e no
fogar

Aumentar o
coñecemento
da
administración

Administración
electrónica
xudicial

Emprendemento
dixital

Mobilidade

Evolución
do modelo
educativo

Innovación Historia
Social
social
dixital
Única

Fábrica
intelixente

Memoria
dixital de
Galicia

Transformación
dixital do
Servizos de
sector primario
Novos
Solucións transporte á
perfís
smart para demanda
o turismo
dixitais
TIC para

Emprendemento e
internacionalización
no sector TIC

Acceso e uso
a cada vez
máis
sofisticados
servizos
dixitais

Clima de
confianza na
economía e
sociedade dixital

incrementar a
capacidade de
resposta ante
emerxencias

Impresoras 3D

Social

Internet das
Cousas
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4. Investimento
mobilizado
No 2015 as actuacións
derivadas da Axenda Dixital de
Galicia 2020 conseguiron
mobilizar un investimento de
máis de 148M€, entre capital
público e privado.
Este investimento permitiu avanzar no
desenvolvemento de actuacións para
situar a Galicia como unha
Administración dixital innovadora,
favorecer servizos dixitais avanzados en
eidos como a xustiza ou a sanidade, así
como impulsar a dixitalización
empresarial en sectores estratéxicos.
Ademais consolidáronse e
potenciáronse actuacións fundamentais
para superar a fenda dixital no tocante
ao uso das novas tecnoloxías, e
continuar mellorando as posibilidades de
acceso aos servizos de
telecomunicacións de banda larga.
O ámbito de maior investimento total foi
o orientado a promover a Valorización da
Administración (46,30M€), seguido do
eido relativo ao Énfase na vida dixital
(44,86M€).

Investimento público-privado da
ADG2020 no ano 2015:

LE3. AceleRación
da Economía
Dixital

26,19 M€

LE4. Estímulo ao
Crecemento do
Sector TIC

20,22 M€
14%

18%

LE5.
Articulación
dixital do
territorio

10,47 M€
7%

31%
30%
LE2. Énfase na
Vida Dixital

44,86 M€

LE1. Valorización da
Administración

46,30 M€

148,05M€
de investimento
total
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