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1. Introdución
Seis anos 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.
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).
Cómpre destacar, que esta aposta por
maximizar o impacto das políticas
tecnolóxicas para contribuír a acadar os
obxectivos de crecemento que se marca
Galicia para o futuro é aquilatada e recollida
no Plan Estratéxico de Galicia 2015 –
2020, aprobado no Parlamento galego o 11
de maio de 2016.

De feito, as liñas estratéxicas da Axenda
Dixital de Galicia son recollidas na súa
integridade entre principais liñas de
actuación que acubilla o plan no que
respecta ao seu “Eixe 4. Sociedade dixital,
lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia
no seu contorno”.
Transcorridos seis anos da vixencia da
ADG2020, é momento de facer balance
para garantir a coherencia entre os
resultados parciais e os obxectivos globais
establecidos ao inicio da estratexia.
Un camiño que culminou no 2020 coa
aprobación da Estratexia Galicia Dixital
2030 (EGD2030) polo Consello da Xunta o
3 de decembro. A folla de ruta que
determina o punto de inflexión de Galicia
onde iniciar o camiño para construír e
compartir o futuro dixital de Galicia, onde o
uso das tecnoloxías dixitais contribúe a
aumentar a calidade de vida e o
desenvolvemento sostible nas súas tres
vertentes: social, económica e medio
ambiental.
Este exercicio de balance abrangue, en
primeiro lugar, as principais actuacións
postas en marcha ao abeiro da Axenda
Dixital de Galicia 2020 no período 2015 –
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
Encamiñados a conseguir unha
Administración dixital innovadora,
máis próxima e intuitiva,
adaptándonos ás necesidades da
cidadanía e das empresas.

O desenvolvemento dunha administración
plenamente dixital en Galicia tivo un fito
destacado no 2016 coa entrada en vigor das Leis
39/40, que marcaron a folla de ruta nesta materia
e completamente aliñada co xa previsto no Plan
de Administración e Goberno Dixitais 2020.
Así, potenciáronse compoñentes esenciais como
a sede electrónica, as notificacións electrónicas
ou a plataforma de interoperabilidade Pasaxe!
No 2019 publicouse a Lei da Administración
Dixital de Galicia (LEDIXGA) completando o
marco normativo galego para consolidar unha
administración dixital máis accesible e proactiva
e universalizar o uso e acceso da cidadanía aos
servizos públicos dixitais. E, ao seu abeiro,
deseñáronse as bases do novo marco de
competencias dixitais, aliñado coas estratexias
europeas na materia.
Así mesmo, a través do Plan Senda 2020
avanzouse na implantación do Expediente
Xudicial Electrónico (EXE) coa instalación de 40
salas de vista dixitais.

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
Administración Xudicial
á e-Xustiza
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▪ O Sistema Notific@ puxo a disposición máis
de 890.000 notificacións electrónicas
(Δ66% con respecto a 2019), substituíndo o
envío por medios físicos.

95%
do total

+316.000 persoas (físicas ou
xurídicas) utilizaron a sede electrónica

2016

2017
2018
Canle presencial

78,0%

22,0%

53,2%

46,8%

51,3%

Consolidación da canle electrónica
como vía de relación coa cidadanía

2019
2020
Canle dixital

Tramitación electrónica integral
de procedementos salientables
no contexto COVID

▪ O incremento no número de sistemas de
sistemas de tramitación integrados para
avanzar cara á dixitalización integral dos
procesos internos da administración.

Tramitación dos expedientes de regulación
temporal de emprego (ERTEs)
Concesión do bono turístico ou programas
de recuperación de sectores económicos

Ademais, avanzouse na personalización e
usabilidade dos servizos, a través de
actuacíóns como:
▪ O reforzo da sede electrónica con novas
funcionalidades (pago electrónico de taxas,
anexado de documentación, etc.), permitindo
xunto co rexistro electrónico dar continuidade
ao funcionamento da administración nos
contextos de confinamento e distancia social.

procedementos

de presentacións na ∆63%
sede electrónica respecto
ao 2019

48,7%

▪ A finalización do proceso de dixitalización da
documentación de entrada, con 81 oficinas
de rexistro adicionais no 2020, co obxectivo
de avanzar na eliminación progresiva do
papel na relación coa cidadanía.

+1.780

+1 millón

46,7%

▪ O arquivo electrónico administrativo, posto
en marcha no 2016, como o sistema que
permite a xestión de expedientes
administrativos electrónicos do sector
público autonómico nas súas diferentes
fases.

53,3%

Así, co desenvolvemento do Plan de
Administración e Goberno Dixitais 2020,
potenciouse a oferta de servizos dixitais e
aumentouse a súa eficiencia avanzando cara a
un contexto plenamente dixital, destacando:

E deuse continuidade á atención e información
á cidadanía co Soporte técnico de eServizos,
incluíndo un asistente en liña, información de
axuda e certificados de interrupción de servizo;
ou a consolidación do Sistema Integrado de
Atención á Cidadanía (SIACI) que recolle nun
único punto a xestión de queixas, suxestións ou
peticións información, incluíndo en 2020 a
recepción automatizada de solicitudes.

42,7%

A transformación dixital no ámbito público mudou
a forma en que a administración traballa e se
relaciona coa cidadanía. Sen dúbida, avanzouse
nun novo modelo de administración, máis
transparente, sinxelo, eficaz e inclusivo e, por
conseguinte, máis acorde coas demandas da
cidadanía e das empresas.

▪ A potenciación do Chave 365 para facilitar o
acceso aos medios dixitais eliminando
barreiras tecnolóxicas, en 2020 habilitouse a
un mecanismo de renovación non
presencial para manter vixentes os sistemas
de acreditación dixital da cidadanía.

57,3%

D1. DA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA Á ADMINISTRACIÓN
DIXITAL

Xestión automatizada de axudas para
apoiar sectores económicos afectados pola COVID

0,57

1,02

1,71

2,74

3,95

5,2

2015 2016 2017 2018 2019 2020

documentos
asinados
electronicamente
coa sinatura dixital
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datasets publicados

D2. DO GOBERNO ELECTRÓNICO AO
GOBERNO ABERTO
Neste período avanzouse na publicación de
contidos de interese para a sociedade
impulsando a transparencia, a apertura de
datos e a súa reutilización aproveitando a
actividade e a información que posúe a
Administración para impulsar a xeración de valor
e impulsar a actividade no sector privado
Neste senso cabe destacar a aprobación da Lei
Galega de Transparencia, aprobada no ano
2016, co obxectivo facilitar á cidadanía máis
información e máis da que establece a normativa
básica estatal. Unha lei converteu a Galicia na
comunidade que asumiu máis obrigas neste
ámbito a través da normativa autonómica.
Ademais, o Portal de transparencia e Goberno
aberto consolidouse como punto de acceso
electrónico único para achegar a información á
cidadanía sobre a organización, os recursos e a
xestión que desenvolve a Administración
autonómica.

261

297

300

329

340

350

355

366

374

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Potenciouse o catálogo de datos abertos da Xunta de
Galicia, coa incorporación de novos datasets e
mellorando a accesibilidade do portal Abert@s, como
aspecto clave nas iniciativas de reutilización

D3. DA XERACIÓN DE DATOS Á
XERACIÓN DE COÑECEMENTO
A Administración é unha importante fonte de datos
e, ao mesmo tempo, un significativo usuario. A
progresiva dixitalización dos servizos públicos
alimenta a produción de datos en formato dixital
polo que cada vez resulta máis necesario
maximizar o seu aproveitamento considerando a
súa importancia estratéxica na toma de decisións.
Así, desenvolvéronse ferramentas de Intelixencia
de Negocio vinculadas a ámbitos concretos como a
educación ou a gandería (2015) e, no eido
sanitario, a Plataforma BigData de Explotación de
datos clínicos e epidemiolóxicos.

vídeo divulgativo sobre o procedemento de
información pública
información de interese público e medidas
adoptadas ante a situación de emerxencia sanitaria
ocasionada polo COVID-19

+790.000 +120.000

visitas ao portal desde a súa
posta en marcha en 2016 con

documentos
descargados

+2,5millóns
de páxinas consultadas

65 edicións
especiais
elevada actividade de soporte
a publicación de diarios con
motivo da COVID-19

+45 millóns de
páxinas visitadas
durante o 2020

Ao mesmo tempo, neste período, traballouse nunha
dobre dirección:
▪ A creación do Inventario de información
administrativa (IAA), como elemento
vertebrador do modelo de información e aliñado
co ENS, conformando un repositorio único de
información para garantir a homoxeneidade e
interoperabilidade de todos os datos dispoñibles.
▪ O impulso á plataforma BI corporativa abrindo
a porta á aplicación de técnicas avanzadas para
a xestión analítica de carácter transversal á
Administración e centrándose en ámbitos como
a xustiza, recursos humanos, servizos sociais,
transporte público de viaxeiros ou administración
electrónica.
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D4. DA TRANSFORMACIÓN INTERNA
AO CRECEMENTO INTEROPERABLE

D5. DE SERVIZOS ELECTRÓNICOS A
SERVIZOS MÓBILES DIXITAIS

Unha administración dixital require que todos os
niveis da administración avancen, e establezan
os mecanismos de colaboración e
cooperación para o desenvolvemento de
servizos dixitais. Neste contexto, a
interoperabilidade revélase como unha das
grandes oportunidades para a mellora dos
servizos públicos e que redunda en aforros de
tempo e económicos.

O dispositivo máis estendido entre a cidadanía
de Galicia é o teléfono móbil con capacidade de
acceso a Internet (smartphone). O 90,8% da
poboación galega empregou estes dispositivos e
un 86,6% utilizouno para conectarse á Rede.

En Galicia, o nodo de interoperabilidade
Pasaxe! permitiu incrementar o intercambio de
datos e documentos entre diferentes niveis
administrativos (estatal, autonómica, local)
posibilitando o cumprimento do dereito da
cidadanía a non achegar datos e documentos
que xa obren en poder da Administración.
servizos de
85
interoperabilidade
dispoñibles

12,24

2020

8,07

2019

6,55

2018

3,61

2017
2016
2015

23 organismos
(entidades
cedentes)

2,65

millóns de
consultas

Δ52%
no ano
2020

1,85

+174,8M de aforro acumulado pola redución
de cargas administrativas

Neste período, traballouse para potenciar a
interoperabilidade rexional considerando as
interaccións con outros niveis da administración:
▪ Ampliouse o catálogo de servizos dixitais
compartidos ou interoperables coa AXE,
EELL e outras institucións galegas.
▪ Impulsouse o Mapa de interoperabilidade
das administracións galegas, incorporando
aqueles activos de información (documentos
e datos) susceptibles de intercambiarse entre
a Xunta de Galicia e os concellos galegos.

É por iso que a Xunta de Galicia apostou pola
adaptación ás preferencias dos usuarios
afondando na liña dos servizos móbiles dixitais
como canle de proximidade á cidadanía
incentivando unha sociedade cada vez máis
conectada e a redución da fenda dixital.
Nos últimos anos traballouse para desenvolver
un catálogo de aplicacións de mobilidade,
identificadas pola Xunta de Galicia baixo a súa
autoría para aumentar a confianza e
fiabilidade dos usuarios. Esta oferta incluíu
modalidades como servizos de información,
transaccionais administrativos, de participación
cidadá ou centrados en ámbitos considerados
especialmente relevantes.
Das 34 aplicacións móbiles dispoñibles a finais
de 2020, destacan 3 como novidades: Redogal
(seguimento da vida mariña) , PassCOVID e
ElecciónsGalicia2020 para mellorar a prestación
do servizos.
NOVIDADES
2020

Redogal

Eleccións
PassCOVID
Galicia 2020

2020

1,77

2019

1,23 millóns
0,94

2018
2017
2016
2015
2014

0,70
0,45
0,29
0,15

de descargas
acumuladas

12 • BALANCE 2015 - 2020

D6. DA MODERNIZACIÓN DA
ADMINISTRACION XUDICIAL Á
E-XUSTIZA
No eido concreto da xustiza, co desenvolvemento
do Plan Senda 2020, Galicia puxo en marcha as
pezas do expediente xudicial electrónico como o
visor, que permite que xuíces, letrados e fiscais
poidan consultar online os expedientes xudiciais.
Ademais, como sistema vinculado ao anterior,
rematouse a implantación da sinatura dixital nos
órganos xudiciais galegos e a nova versión Fortuny
Dixital integrado co portasinaturas corporativo de
todas as Fiscalías de Galicia.
Galicia foi a primeira Comunidade en poñer en
marcha a sede electrónica xudicial, permitindo
aos cidadáns consultar online o estado das súas
demandas. Neste senso, este 2020 ampliáronse os
escritos de demanda e trámite que se poden
presentar por esta canle e séguese a traballar para
mellorar tanto a automatización dos procesos como
a experiencia dos profesionais do eido xudicial,
abordando a integración electrónica dos
expedientes de vistas orais e doutros actos
procesuais así como a integración electrónica dos
expedientes doutras administracións.
No proceso de evolución continua das
capacidades das salas de vistas, este 2020
dotáronse con tecnoloxía dixital e sistemas de
videoconferencia 40 salas, ao tempo que se
implantou una nova plataforma de
videoconferencia (CiscoWebex) e o servizo de
emisión por streaming, co que se ven reforzando a
celebración dos actos procesuais telemáticos para
evitar a presenza física masiva nos órganos
xudiciais.

CANLE FORMACIÓN
3.740 H
impartidas

+1800 asistentes

451 actividades
25%
do contido on-line

Ademais, continuouse avanzando na mellora do
sistema AIX, que permite a xestión íntegra da
vida administrativa dos profesionais ao servizo
da Administración de Xustiza dependentes da
Xunta de Galicia e que inclúe a Oficina Virtual
do Persoal da Administración de Xustiza
(OPAX). En concreto, incrementáronse os
formularios e procesos tecnolóxicos dispoñibles
para a xestión electrónica de solicitudes, as
bolsas de interinos e a explotación da
información do sistema.
Nesta liña, durante o mes de Decembro de 2020,
comezouse a traballar nunha nova versión da
Intranet de Xustiza para a modernización dos
postos de traballo dos empregados público de
xustiza en Galicia, que se complementa coa
canle de soporte e comunicación do Centro de
Servizo a Usuarios de Xustiza (CSU) na que
se implementou a canle de autoservizo Axudot
para a resolución de incidencias neste eido.

No 100% dos órganos xudiciais
en Galicia implantouse a
sinatura electrónica
Millóns de
comunicacións
telemáticas
efectuadas con 2015
LEXNET

6,92
2016

2017

2018

2019

2020

SINATURA ELECTRÓNICA

100% dos órganos

+2,7M

documentos
asinados

xudiciais de Galicia

↑52,9% con respecto aos

documentos asinados no
ano anterior

284 órganos xudiciais

integrados na xestión
procesual Minerva EXE

Dotación e renovación
continuada do medios
tecnolóxicos.

40 salas

de vistas
dixitais

Incorporación de novos
servizos dixitais como o
servizo de emisión por streaming.
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2.2

ÉNFASE NA
VIDA DIXITAL
Aproveitando o potencial das
tecnoloxías dixitais para emprazar a
Galicia como referente no progreso
social e onde as persoas poidan levar
unha vida autónoma e participar
activamente na sociedade.
Aumentou o número de estudantes e centros que
estudan nun contexto dixital (eDixgal), superando
con adianto os obxectivos da Estratexia galega
para a educación dixital 2020, e deuse un forte
impulso aos contidos educativos dixitais.
Avanzouse na consolidación da Historia Social
Única electrónica (HSUE) como ferramenta clave
na prestación de servizos sociais acadando máis
usuarios, novas funcionalidades e preparando a
súa extensión a dispositivos móbiles (Asiste).
Ademais, contribuíuse á autonomía dos nosos
maiores coa introdución progresiva da
teleasistencia avanzada.
No eido sanitario, traballouse para conectar cada
vez máis e mellor á cidadanía cos servizos de
saúde, especialmente aproveitando o uso das TIC
para achegar os coidados ao fogar e avanzouse
no desenvolvemento dos proxectos de innovación
ao abeiro do programa Código 100.
Así mesmo, impulsáronse novas actuacións no
marco do Plan de Inclusión Dixital en
colaboración cos Aliad@s Dixitais para potenciar a
capacitación dixital de toda a sociedade galega.

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
Cada vez resulta máis necesario aproveitar o
potencial das tecnoloxías dixitais para combinar
as distintas esferas de aprendizaxe enlazando o
ensino nas aulas e fóra delas, configurando
compoñentes que conecten ao alumnado con
novas formas de crear e relacionarse entre si.
Débese preparar aos estudantes para o cambio
constante, propiciando novas formas de pensar,
resolver problemas e ser creativos. En definitiva,
dotar a todos os galegos e galegas desde idades
temperás das ferramentas para que poidan
desenvolver plenamente as súas capacidades e
dereitos de forma efectiva na sociedade dixital.
Galicia percorreu un amplo camiño nesta
dirección nos últimos anos, impulsando de xeito
sostible o proxecto de transformación do sistema
educativo galego. Esta aposta materializouse no
2017 na Estratexia galega para a educación
dixital 2020 (Edudixital) para contribuír a dar
resposta aos retos actuais e futuros que presenta
a sociedade dixital afondando en dous eixos:
1. EDUCACIÓN DIXITAL. Desde 2010 co
desenvolvemento do proxecto Abalar
democratizouse o acceso ás TIC desde o ensino,
que culminou coa posta en marcha na iniciativa
e-Dixgal, o libro dixital. Unha oportunidade única
para que a comunidade educativa, e en particular
o alumnado, se familiarice coas tecnoloxías
dixitais e faga un uso efectivo delas desde
idades temperás preparándoos para empregar e
convivir coas ferramentas dixitais que dominarán
o seu futuro tanto no plano laboral como persoal.

No 2020 reforzouse a educación en liña para
asegurar a atención ao alumnado durante o
período de suspensión da actividade lectiva
presencial polo COVID-19* (páxinas web e aulas
virtuais dos centros, a App AbalarMóbil, etc.).
Neste marco, leváronse a cabo as seguintes
actuacións:
▪ Incorporación e xeración de contidos
dixitais. Engadíronse novos recursos
educativos dos distintos proveedores (Edebé,
Smart, Netex Learning) para a todos os
cursos cubertos polo programa, ao tempo que
se avanzou na implantación do proxecto en
novos centros. Ademais, coa iniciativa DIXIT,
potenciouse a colaboración entre o
profesorado galego e o ecosistema dixital coa
posta a disposición da comunidade educativa
de contidos innovadores.
▪ Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA).
Mellorouse a experiencia de usuario cunha
nova interface gráfica tras a actualización á
versión 3.5 de Moodle.
▪ Modernización da infraestrutura educativa.
Mellorouse o equipamento e a conectividade
coa dotación de novos equipos para docentes
a alumnos, xunto co incremento da
velocidade de conexión á rede corporativa
dos centros.

2010

84

2017

315,83Mbps

2018

298,25Mbp

2019
2020

316,64 Mbps
de velocidade media
nos centros educativos

470centros

educativos
adheridos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a edixgal

Evolución na mellora da

CONECTIVIDADE
263,98Mbps

2017

34…

alumnos/as

con acceso
a contidos
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 dixitais gratuítos

2.400

Cumprido o obxectivo edudixital de
20.000 alumnos no curso 2020/21

34.000

equipos novos
para o alumnado

4.500

equipos novos
para o profesorado
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▪ Mellora na atención e soporte aos centros
e actores da comunidade educativa. A
Unidade de Atención a Centros veuse
complementada co Servizo Premium para
familias (2017) orientado á atención de
incidencias dos usuarios de educación dixital.
Este novo servizo de soporte combina a
atención remota e presencial en centros e
fogares con puntos físicos de atención.
▪ Aumento da participación. Dotouse de
ferramentas e canles que propicien a
colaboración entre os axentes da comunidade
educativa, coa actualización da Rede
profesional do Profesorado (Redeiras) e das
comunidades virtuais educativas dos centros
(Agueiro), como punto de encontro entre
alumnos e docentes.
▪ Mellora da canle de comunicación coas
familias: evolucionouse o ecosistema
conformado polo portal espazoAbalar
(espazo-Familias) e a app abalarMóbil.

UNIDADE
DE ATENCIÓN
A CENTROS

+ 53.000

consultas resoltas

+ 90.000

chamadas atendidas

+129.000

SERVIZO
PREMIUM
A FAMILIAS

incidencias
xestionadas

2. ESTRATEXIA STEM. Neste senso, destaca a
posta en marcha do STEMbach, o bacharelato
de excelencia en ciencias e tecnoloxía impartido
por 38 centros escolares de toda Galicia, que
conta cunha materia extracurricular STEM de
afondamento ofrecendo tamén actividades
complementarias (charlas, obradoiros,...). ou o
programa formativo Digicraft no teu cole
(2019/2020), en colaboración coa Fundación
Vodafone, que desenvolve as competencias
dixitais a través do xogo e a experimentación.
Ademais, desde o curso 2015/16 impulsouse un
cambio curricular a través de novas materias de
libre configuración como Robótica,
Programación ou Investigación e tratamento da
información. E, asociado a estas materias,
dotouse aos centros educativos de kits de
robótica, programación e impresión 3D.
Ao tempo que se promoveu o coñecemento
STEM, fomentouse o pensamento do alumnado
máis aló dos límites das materias e a aplicación
dos seus coñecementos de forma creativa e
innovadora. Con programas específicos como a
creación de 20 Espazos Maker en centros
educativos, a implantación do programa de
innovación educativa Club de Ciencia en 120
centros, o campamento de innovación educativa
Semana STEM e STEMWeek (2017/2018);
dando resposta á curiosidade dos máis novos e
potenciando neles as vocacións científicotecnolóxicas.
38

15

+300.000
+

3,2M
de accesos

+ 800.000

mensaxes

a ESTRATEXIA

STEM en
INICIATIVAS

2018/2019

usuarios
activos

2015/2016

Cambio curricular
✓
✓
✓

Robótica
Programación
Investigación e tratamento
da información

Club de Ciencia

2016/2017

Kits de traballo
✓
✓
✓

Robótica
Placas de comunicación
Impresión 3D

2017/2018

STEMweek
✓
✓
✓

300 prazas
Inmersión intensiva
Metodoloxías activas

Semana STEM

2019/2020

2020/2021

2018/2019

STEMbach (1º Ed)
✓
✓

200 estudiantes
15 centros

Espazos Maker
2019/2020

DigiCraft no teu cole
✓
✓
✓

Realidade aumentada
Intelixencia artificial
Videoxogos e robótica
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D8. DA ASISTENCIA SOCIAL AO
BENESTAR A TRAVÉS DAS TIC
A crecente demanda de cobertura asistencial,
tanto no número de usuarios como nos servizos
demandados, converten as tecnoloxías dixitais
nun factor clave para responder ao correcto
engrenaxe e traballo colaborativo e coordinado
entre distintos departamentos da administración
tanto a nivel de planificación como na execución.
Neste contexto, os traballos realizados ao abeiro
do Plan Trabe para a modernización dos
servizos sociais levaron á posta en marcha da
Historia Social Única Electrónica (HSUE) no
2016 e a día de hoxe xa empregan máis de 700
profesionais da área social, tanto a nivel
autonómico como municipal, como ferramenta de
apoio na xestión de prestacións no eido social
tanto de dependencia, como discapacidade,
inclusión social, atención e protección de
menores, pensións non contributivas,
RISGA/AIS, etc.
No 2020, iniciouse un piloto para estender a
HSUE aos dispositivos móbiles coa aplicación
Asiste, que servirá de canle de comunicación
directa cos servizos sociais e a rede de
coidadores ao tempo que permitirá o acceso á
monitorización en tempo real de parámetros da
actividade, biomedidas e xeolocalizacion da
persoa, así como recordatorios de medicación e
visitas médicas.

Amtega, a Consellería de Política Social,
Televés e Cruz Vermella colaboran para
facilitar a pilotaxe dos casos de uso de
teleasistencia avanzada

700
usuarios

no proxecto
piloto
✓ Mellora da
conectividade
WiFi nas
residencias públicas
da Consellería

Ademais, no eido do proxecto europeo
Activage, a Xunta participou na pilotaxe de
novas prestacións de fogar dixital sociosanitario,
na busca de solucións dixitais para estender a
teleasistencia avanzada no fogar e favorecer a
independencia e autonomía das persoas
maiores.
Coas actuacións desenvoltas estanse a construír
os instrumentos que permitirán afondar na
detección temperá e anticipación de
problemáticas sociais evitando, na medida do
posible, a intensificación de situacións de
desvantaxe e brindando unha resposta máis áxil
e eficaz ás necesidades presentes e futuras da
cidadanía.
En paralelo, avanzouse coa consolidación do
Sistema de Xestión de Centros de Política
Social (CENPOS) na rede de residencias
públicas de maiores e discapacidade
dependentes da Consellería de Política Social e
iniciouse a súa adaptación a centros de atención
residencial, de día e de protección de menores,
ao tempo que se traballou na integración cos
sistemas de sanidade e a ampliación das súas
funcionalidades, como a xestión da medicación
ou o control da facturación a residentes.

Historia Social Única Electrónica
(HSUE)

700.000
historias
sociais
creadas

311 concellos
+ 700 profesionais
+ 22.000
informes sociais
asinados electrónicamente

Plataforma
ASISTE

Sistema de Xestión de Centros de
Política Social (CENPOS)
Sistema de información de
xestión administrativa e asistencial
dos centros públicos do eido de
política social

30.000

accesos diarios

22 residencias

5 centros
de día
e ocupacionais
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D9. DA E-SAÚDE Á SANIDADE
DIXITAL INTEGRAL
O envellecemento da poboación ou o problema
da cronicidade forman parte dos retos que deben
afrontarse no ámbito sanitario. Nos últimos anos
realizouse un importante esforzo para potenciar
unha atención cada vez máis adaptada ás
necesidades dos pacientes, familiares e
coidadores.
En concreto, os traballos desenvoltos permitiron
construír unha base sólida de futuro permitindo
avanzar en eidos como:
▪ Integración e continuidade da atención.
Favorecendo a compartición e acceso á
información clínica dos pacientes a través dos
distintos niveis asistenciais, destacando
elementos vertebradores como a Historia
Clínica Electrónica (IANUS), a eReceita ou
no eido das urxencias sanitarias o SIGUR.
▪ Empoderamento e autonomía dos
pacientes. Potenciouse a plataforma ÉSaúde para acceder 24x7 a servizos
telemáticos personalizados desde calquera
dispositivo promovendo así pacientes
informados, activos e responsables no coidado
da súa saúde.
▪ Accesibilidade e proximidade nos
coidados. Os avances tecnolóxicos e

É-Saúde

+150.000
usuarios

(2016-2020)

+8.300

persoas acceden
cada día

+44.100 descargas de
imaxe (TACs, resonancias,
radiografías) en 2020

terapéuticos permitiron afondar no modelo de
control teleasistido do paciente desde o
domicilio a través de Telea, a
hospitalización domiciliaria (HADO) ou as
consultas telefónicas.
Uns avances que permitiron manter a atención
aos pacientes sen necesidade de acceso aos
centros sanitarios, reducindo desprazamentos ou
mesmo liberando camas, durante a emerxencia
sanitaria provocada polo coronavirus.
Con todo, a transformación experimentada
nestes anos non só supón un cambio na relación
da cidadanía co sistema de saúde senón tamén
para os profesionais e na xestión interna. Cabe
destacar a plataforma tecnolóxica (LOGAS)
para a xestión loxística e soporte a compra de
todo o SERGAS ou a xestión da relación cos
profesionais a través do expediente único
electrónico (FIDES).
Un elemento clave na transformación do sistema
sanitario que se abordou na rexión nos últimos
anos é a innovación. Galicia iniciou un camiño
sen precedentes en CPI no 2012 a través dos
plans de innovación sanitaria H2050 e Innova
Saúde para avanzar no modelo do futuro da
sanidade pública galega, categorizado como o
máis ambicioso en España naquel entón.

E-consulta
CONSULTA
TELEFÓNICA

+2,7M de

consultas resoltas
sen desprazamentos

TELEA

100%
centros de
saúde

Retirada de
medicamentos en
calquera outra CCAA
coa receita
electrónica

pacientes COVID-19
+50.000 protocolos
activados en TELEA
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O modelo de compra pública innovadora
promovido polo Sergas foi pioneiro en España e
referente a nivel europeo. En 2015, a Comisión
Europea premiou os anteditos plans cunha
mención honorífica.

Iniciou a súa andaina co Living Lab de Ourense e
apoiará a busca de iniciativas novidosas para
introducir no sistema público de saúde en liñas
como as tecnoloxías da información e as
telecomunicacións ou a robótica e realidade
virtual. En 2020 obtivo a certificación como Living
Lab e membro oficial de Rede Europea de Living
Labs (ENoLL), a mellor plataforma para o
intercambio de boas prácticas, aprendizaxe, e
desenvolvemento de proxectos internacionais.

Catro anos despois, acumulando un investimento
de 37,3M€ e 24 novas solucións TIC
desenvoltas, tomou o relevo o Plan Código 100
para que o sistema galego de saúde poida
incorporar novas solucións innovadoras e
avanzar en tres frontes: terapias avanzadas,
empoderamento dos pacientes e profesionais.

E, así mesmo, afondouse na proxección
internacional e construción de vínculos con
axentes doutras rexións con proxectos como:

No 2016 celebrouse un proceso de consultas
ao mercado e no 2017 comezou a fase
contractual do programa coa publicación das
primeiras licitacións de CPI, destacando a
incorporación de contratación de biotecnoloxía,
IA, RV e Big Data; incluíndo as primeiras
experiencias de Asociación para a Innovación no
sector saúde a nivel nacional.

▪ EMPATTICS (Horizonte 2020), liderado por
Galicia, para a adquisición de tecnoloxías
innovadoras que axuden ao empoderamento
de pacientes crónicos a través da súa
autoxestión e autocoñecemento. No 2019
seleccionáronse as entidades que probarán
as súas solucións nas rexións compradoras
no marco do proxecto.

Ademais, como oportunidade para o testeo dos
produtos ou prototipos derivados das
contratacións anteriores creouse a Rede de
Living Labs de Saúde de Galicia (LABSAÚDE),
convertendo os hospitais e centros de saúde
galegos en auténticos laboratorios de probas
para dar resposta ás necesidades e expectativas
das persoas usuarias, familia e coidadores.

▪ Regions4PerMed (Horizonte 2020) para
aumentar a participación e o coñecemento en
torno á aplicación da saúde personalizada. Un
traballo organizado en áreas estratéxicas
como o big data, e-health e m-health,
innovación en ámbitos como a Intelixencia
Artificial, etc.
Terapias avanzadas

3

liñas de
actuación

2016

2017

Empoderamento pacientes
Xestión de profesionais
2018

2019

2020

15

Consultas
preliminares ao
mercado

215 propostas
presentadas
94 participantes

Mapa de
demanda
temperá

Desenvolvemento de
novos produtos
ao servizo de profesionais e pacientes
2019
15 licitacións

(10 CPTi | 3 CPP | 2 AI)

Único proxecto con implantación de
todos os procedementos de
adxudicación para CPI

Premio
Amparo Poch
Sitio de referencia
EIP on AHA

Finalización
primeiras
licitacións
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D10. DA ALFABETIZACIÓN Á
AUTONOMÍA DIXITAL
Durante este ano 2020, traballouse máis que
nunca no impulso da capacitación dixital da
cidadanía galega. No marco do Plan de Inclusión
Dixital de Galicia 2020 axudouse a salvar a
primeira fenda dixital, a do acceso, achegando a
tecnoloxía a maiores, nenos e nenas, persoas
desempregadas. Favorecendo así a súa
alfabetización, capacitación, e permitíndolles a
oportunidade de mellorar a súa empregabilidade,
calidade de vida e benestar.
Unha labor para o que a Rede de aulas CeMIT
xunto cos seus aliados dixitais e persoas do
Programa de Voluntariado Dixital, ampliaron os
seus servizos brindando a conectividade para
exames universitarios online, sesións de
formación e diversas iniciativas para a cidadanía.
Isto refléxase nunha ampla variedade de
actuacións en torno aos tres eixos do Plan,
tratando de acadar unha sociedade madura e
autónoma dixitalmente.

ALFABETIZACIÓN DIXITAL. Continuouse coa
realización de sesións de formación e seminarios
para achegar as novas tecnoloxías dixitais á
vida cotiá das persoas, especialmente dos máis
maiores permitíndolles aprender a abordar unha
situación de illamento e desconcerto garantindo a
comunicación cos seus familiares e amizades
dunha forma dixital. As principais actividades
levadas a cabo incluíron o uso de dispositivos
móbiles, ámbito cultural ou o fomento da
ciberseguridade especialmente para os
colectivos máis vulnerables.
+420.000h +96.600
de formación usuarios
planificadas rexistrados
10%

aliados
dixitais

195

entidades,
asociacións, empresas e
organismos públicos

CAPACITACIÓN DIXITAL. Continuouse co
proceso formativo presencial e online co fin de
seguir aumentando o nivel de coñecementos,
competencias e habilidades dixitais da cidadanía
que xa tivo contacto coas TIC, destacando a
formación sobre a plataforma É – Saúde do
Sergas da Universidade Sénior ou o Ciclo de
seminarios online tecnolóxicos e multitemáticos
da Federación Galega de Asociacións
Universitarias Sénior (FEGAUS), que inclúen
“Trámites online desde cero”, “Turismo e
tecnoloxía”, “Muller e igualdade” ou
“Emprendemento Sénior” nos que se ofertaron
preto de 100 actividades con máis de 700
persoas beneficiarias.
Por outro lado, tamén se levou a cabo co fin de
mellorar a empregabilidade dos/as galegos/as,
unha colaboración coa Red Araña nos
programas Aulas TIC, Muller TIC, Talento
Emprendedor e Profesionaliza-T. Deuse
continuidade ao Programa Crear Futuro de
Red.es promovendo competencias persoais no
ámbito da transformación dixital beneficiando a
máis de 60 persoas.
INNOVACIÓN SOCIAL DIXITAL. Apoiáronse
diferentes proxectos de innovación social dixital
no marco da iniciativa CeMIT-Innova, para
atender as necesidades e retos sociais locais a
través de solucións innovadoras e as TIC.
Certificación galega de competencias
dixitais en ofimática

respecto ao 2019

98 aulas 907

Neste último ano destacou a celebración do Día
de Internet Segura coa colaboración de aliado
dixital Gradiant e a súa actividade “Charla sobre
Ciberseguridade”, así como as actividades en
colaboración coa Fundación Esplai “TIC para o
benestar das persoas maiores” entre outras.

620

persoas
voluntarias

2020
2019
Tramitación 2018
telemática
2017
2016
2015
2014

2020
2018
2016
2014

705
1487
1531
1591
1465
1459
807

prazas
convocadas

394
certificacións
emitidas
258
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2.3

R

ACELE ACIÓN DA
ECONOMÍA DIXITAL
Impulsando o liderado de empresas que a
través do uso das tecnoloxías dixitais,
garantan a creación e o desenvolvemento do
talento e innovación, conseguindo así un
aumento do desenvolvemento económico e
facilitando a creación de novas
oportunidades.
Nestes anos afondouse no aproveitamento e
potenciación dos recursos turísticos e patrimoniais
galegos a través das tecnoloxías dixitais co
desenvolvemento do Plan Smart Turismo e a
creación da Memoria dixital de Galicia,
avanzando na conformación dun fondo dixitalizado
do patrimonio cultural material e inmaterial.

Realizouse unha importante aposta pola
transformación dixital do sector primario co
programa Primare: no eido agrario
desenvolvéronse proxectos CPTi para a
automatización das inspeccións das axudas da
PAC e no sector do mar dixitalizáronse 14 lonxas.
No eido concreto da mobilidade, iniciouse o
desenvolvemento do Plan e-Mobility para a
dixitalización integral dos procesos e a
modificación da oferta de transporte que permita
acadar servizos máis próximos aos usuarios; e
afondouse na consolidación de SAEGAL.
Do mesmo xeito, mantívose o impulso a
programas destinados á dixitalización do tecido
empresarial galego e reforzáronse os apoios para
acelerar a implantación da Industria 4.0.

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
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D11. DO TURISMO TRADICIONAL AO
TURISMO INTELIXENTE
As solucións dixitais modifican cada vez máis o
modo na que a cidadanía e visitantes interactúan
cos recursos turísticos, polo que é preciso crear
valor e conformar experiencias pedagóxicas, de
ocio ou culturais atractivas e competitivas con
capacidade para atraer e fixar poboación no
territorio. Para iso traballouse en dúas vertentes:
GALICIA DESTINO TURÍSTICO INTELIXENTE.
Ao abeiro do Plan Smart Turismo afondouse na
creación de servizos públicos máis interactivos,
eficientes e integrados para a cidadanía. Así,
púxose en marcha a plataforma tecnolóxica
Turespazo (2016), que facilita a xestión
administrativa online do sector e a difusión da
súa información promocional e a
comercialización dos seus produtos, con
ferramentas como o Rexistro de Información
Turística de Galicia (RITGA) e o sistema de
xestión de inspeccións turísticas (SIXITU).
Para mellorar a experiencia do novo perfil de
turista intelixente, este 2020 continuouse
potenciando o Portal Turismo de Galicia coa
integración de novas áreas e seccións, coma a
de Turismo Accesible e Galicia como destino
seguro, ao tempo que se manteñen actualizados
os contidos, novas e certificados de calidade a
disposición dos potenciais visitantes.

Polo que respecta á modernización da
infraestrutura no sector, este ano reforzouse o
equipamento da Rede de Oficinas de Turismo
coa ampliación dos medios de Cartelería Dixital
e a renovación do sistema de xestión de
contidos.
Doutra banda, no Centro Superior de
Hostalería de Galicia (CSHG), renováronse
integramente os seus laboratorios de idiomas e
dotáronse medios electrónicos para garantir o
desenvolvemento de actividades formativas
telemáticas.
O CAMIÑO, PRODUTO TURÍSTICO
DIFERENCIAL DA REXIÓN. Traballouse para
converter O Camiño en experiencia intelixente
coa posta en marcha da plataforma dixital
Smart Camiño, con información en tempo real a
través do portal caminodesantiago.gal e a app
móbil.

Unhas actuacións especialmente relevantes
debido ao potencial papel do vindeiro Ano Santo
como motor de recuperación para Galicia tras a
crise sanitaria. Co lanzamento do portal
xacobeo21.gal (2020), complétase o ecosistema
de recursos web que serán os piares de
información e servizos dixitais avanzados aos
viaxeiros no Xacobeo 21.
Ademais, promoveuse o Camiño en Europa
entre peregrinos, turistas e investigadores con
tours virtuais, modelos 3D ou realidade
aumentada no marco do proxecto Creative Loci
Iacobi.

De xeito complementario, publicáronse novas
apps de Turismo de Galicia e Sendegal, que
recolle os principais roteiros e sendeiros do
territorio galego.
expedientes rexistrados

+121.000

descargas acumuladas

Plan

+8.000

Smart
Turismo

Camiño de
Santiago
Turismo de
Galicia
Sendegal

+2.100
visitas de inspección
WiFi gratuito na Rede
de Albergues do Camiño
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D12. DA PRESERVACIÓN Á
ACCESIBILIDADE DIXITAL DO
PATRIMONIO
No 2016, a Xunta de Galicia puxo en marcha a
construción da Memoria dixital de Galicia, coa
que se iniciou un novo modelo de xestión e
conservación do patrimonio cultural galego
aproveitando o potencial das tecnoloxías dixitais
e acompañando os novos hábitos e condutas da
sociedade dixital.
Ao seu abeiro, entrou en funcionamento o
Arquivo Electrónico Patrimonial (2016) para a
xestión do patrimonio documental, e a biblioteca
dixital de Galicia Galiciana (2019) conformouse
como porta de acceso aos recursos patrimoniais
dixitais, ou dixitalizados, integrantes do
patrimonio cultural galego (2020). Neste eido,
avanzouse na recolección de fondos culturais
para transformalos en recursos dixitais
accesibles e mellorar a súa preservación:
▪ Impulsouse a dixitalización de fondos
custodiados en institucións alleas á
Administración Pública, mediante unha liña
de axudas para o período 2020-2021.
▪ Dixitalizouse a Revista Nós polo seu
centenario, coa que se innova difusión dos
contidos de Galiciana mediante grafos de
coñecemento.
Ademais, potenciouse a presenza dos museos
galegos en Internet e a súa adaptación aos
novos hábitos de consumo, con visitas virtuais
en 3D ou a app de guía de visita interactiva do
Museo das Peregrinacións de Santiago.

Doutra banda, contribuíuse á xestión do
patrimonio con localización xeorreferenciada no
territorio na eurorrexión Galicia-Norte de Portugal
a través do proxecto transfronteirizo GeoArpad,
abrindo todo un mundo de posibilidades no
tocante á visualización e análise de datos. En
concreto:
▪ Púxose en marcha o Sistema de Xestión de
Recursos do Patrimonio Cultural de
Galicia (XERPA) un repositorio para a xestión
dos instrumentos identificados na Lei 5/2016
do patrimonio cultural de Galicia: o Censo e o
Catálogo do Patrimonio Cultural e a Relación
de bens de interese cultural.
▪ Continuouse coa mellora do Sistema de
xestión de nomes do territorio, orientados a
facilitar xestión lingüística, xeográfica e
participativa dos topónimos. Este proxecto
integra o Portal Toponimia de Galicia (2019)
e a ferramenta colaborativa Galicia Nomeada
(2019), encamiñada á recolleita da
microtoponimia froito da cooperación cidadá
interxeracional.
No ámbito da xestión das bibliotecas, continuou
a integración do sistema de xestión baseado en
KOHA ILS e o Catálogo colectivo da Rede de
bibliotecas públicas de Galicia, o que permite
o emprego dun carné único en toda a rede, ao
tempo que se reforzou a xestión de fondos
mediante RFID. Ademais, desenvolveuse o novo
sistema de xestión de Depósito Legal e
impulsouse GaliciaLe, a plataforma de
préstamos dixiatais que inclúe un catálogo de
fondos audiovisuais.

Catálogo colectivo da Rede
de Bibliotecas de Galicia

Proxecto
Sistema de Xestión
de Recursos do
Patrimonio Cultural
de Galicia (XERPA)
Portal toponimia
de Galicia

+47.000
elementos

✓

municipais
292e bibliotecas
especializadas
15 bibliotecas escolares

patrimoniais

+509.000
termos

24.000

✓

Novo carné
único da
Rede de
bibliotecas
de Galicia

2.000

aportacións de
usuarios rexistrados

Axudas á dixitalización de fondos

|Liña 2018-2019| |Liña 2020-2021|

20 proxectos
700.000€
+1.1M páxinas dixitalizadas
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▪ Control automatizado e intelixente da
actividade agraria asociada ás axudas PAC,
un sistema experto que integra algoritmos de
inspección automatizada para o postprocesado da información, que asegurar un
control intelixente da actividade agraria.

D13. DA MODERNIZACIÓN Á
TRANSFORMACIÓN DIXITAL DO
SECTOR PRIMARIO
INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA
PARA
IMPULSAR A XESTIÓN DIXITAL DO AGRO

Mediante a app do caderno dixital do
agricultor, substitúense as canles de suministro
de información en papel, e o propio produtor
poderá proporcionar de forma integrada ao
sistema experto información complementaria para
a inspección.

No 2014 ponse en marcha o Programa Primare,
unha colaboración da Amtega e a Consellería do
Medio Rural e do Mar que buscaba modernizar e
promocionar o desenvolvemento das actividades
do sector primario galego dun xeito sostible,
seguro e de calidade a través de iniciativas
innovadoras baseadas en novas tendencias
tecnolóxicas.

Coa realización das primeiras probas sobre o
campo para a obtención de imaxes (2019),
obtivéronse os datos necesarios para a validación
do sistema (2020), que a súa vez permitiron ao
FOGGA deseñar novas liñas de actuación en
proxectos
complementarios,
coma
a
teledetección de parcelas.

No ámbito agrogandeiro, nace a iniciativa
Primare: Inspeccións Intelixentes Avanzadas,
coliderado pola Amtega e o FOGGA (2016), que
buscaba unha solución tecnolóxica de asistencia
aos controis da actividade agraria asociados ás
axudas PAC mediante medios aéreos non
tripulados. Tras dous anos de desenvolvemento
(2018-2019), o resultado é un proxecto complexo
de tres subsistemas interrelacionados:

Ademáis, estes resultados servirán como peza de
entrada para o proxecto Agro 4.0, no que se
desenvolverá una plataforma de información
agraria con funcionalidades para a mellora da
comunicación do produtor coa Administración e
permitirá ofrecer servizos de valor engadido.

▪ Sistema de xestión xeoreferenciada para o
control da actividade agraria, para o
almacén e proceso de capturas de imaxe
mediante UAVs e satélites (2019).

Este novo sistema será de aplicación tamén aos
ámbitos vitícola e gandeiro e á xestión de xurros e
abonos. A plataforma contará con duas liñas de
actuación: a Xestión de Explotacións Agrarias
de Galicia (XEAGA), con ferramentas orientadas
ao Agricultor Activo, e o Sistema de Información
Observatorio de Parcelas (OPA), un repositorio
para a xestión da información de parcelas.

▪ Plataforma de Procesado de Información
das parcelas agrarias, que emprega redes
neuronais adestradas para procesar e detectar
elementos clave nas imaxes obtidas, como a
identificación dos cultivos.

1º

No ámbito do sector primario, Galicia
converteuse en pioneira en poñer en
marcha un proxecto de CPTi.
2017
Mapa de
demanda temperá

Consulta Preliminar
ao mercado
2016

Procedemento de
diálogo competitivo
2017-2018

2019
Licitacións

4M€

de
investimento 1

+7000 ht.
cubertas
2
con drons + 170 km.

de imaxes satelitais

Deseño e
desenvolvemento
do proxecto

93,6% de
éxito nas

inspeccións de proba

2019-2020

(1) O proxecto conta coa cofinanciación do 80% dos Fondos FEDER do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020.
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XESTIÓN DIXITAL DO ÁMBITO FORESTAL

SOLUCIÓNS DIXITAIS EN LONXAS

Durante os últimos anos púxose énfase en
modernizar, mediante o emprego de novas
tecnoloxías, os servizos e instrumentos de
xestión dos recursos forestais e a loita contra
incendios no monte galego.

No sector pesqueiro púxose en marcha a
iniciativa Primare Lonxas Galegas 4.0 para a
modernización tecnolóxica das lonxas e
cofrarías, na que colaboran a Amtega e a
Consellería do Mar e coa que se abren novas
canles de comercialización e mellórase a
trazabilidade, a eficiencia e integración da
información.

En materia de ordenación forestal e auditoría,
XORFOR consolidouse como ferramenta de
apoio para a presentación de instrumentos de
ordenación forestal de xeito telemático.
Polo que respecta á xestión administrativa,
continuouse traballando na tramitación
electrónica das axudas forestais e a xestión
interna de solicitudes de reinvestimentos en
montes veciñais en man común, ao tempo que
se avanzou no rexistro e tramitación de
solicitudes online de corta en montes privados
e públicos. Ademais, reorganizouse o modelo de
datos para a xestión integral da información dos
montes galegos estruturando o Rexistro de
Montes Ordenados e o Inventario Forestal,
que posteriormente evolucionou cara o novo
Catastro Forestal.
Doutra banda, púxose en marcha SAVFOR, o
sistema de sanidade forestal que analiza o
estado das masas forestais e que xestiona a
rede de danos e as accións contra as pragas,
integrando de xeito automatizado, ademais, a
información procedente de MeteoGalicia.
Ademais, continuouse coa evolución do
ecosistema de información para a xestión
dos incendios forestais (XEINFO), cuxo núcleo
é Xeocode 2.0. Neste eido, destaca a
implantación do novo módulo de gastos de
extinción e o proxecto de simulador de incendios
forestais, que calcula o crecemento e
comportamento dos lumes.

SISTEMA DE INFORMACIÓN E
REXISTRO DA CORTA FORESTAL

84,35%

Neste senso, desenvolveuse e implantouse unha
plataforma única que integra solucións para os
procesos de xestión e comercialización nas
lonxas galegas en todas as súas fases. Este
sistema facilita a emisión dos documentos de
venda, a tramitación da contabilidade e
facturación, o pago de impostos e a xestión das
entidades, ao tempo dixitaliza o procedemento
de poxa para o seu desenvolvemento a través de
smartphones ou tablets, dirixidas polo Director a
través do seu propio terminal.
Con este novo proxecto, os participantes poden
seguir a información do proceso en tempo real
cos seus teléfonos, e en paralelo, nas pantallas
instaladas nas rulas. Así, ábrese por primeira
veza subasta á participación a compradores non
presenciais autorizados.
Doutra banda, para a efectiva implantación do
sistema, traballouse na modernización da
infraestrutura tecnolóxica das lonxas coa
renovación dos equipos tecnolóxicos dispoñibles,
coma pantallas de subasta, servidores, ou
smarthpones.
Ademais,
mellorouse
a
conectividade con liñas de comunicación de alta
capacidade, e dotouse do equipamento necesario
para garantir a conexión sen fíos mediante redes
wifi nas que se poden conectar os compradores.

en
+ 4,7M€
investimento

PLATAFORMA

da Xunta de Galicia
solicitudes xestionadas
telemáticamente

+ 67.000
solicitudes tramitadas
para a corta en terreos
de xestión privada

+ 400
expedientes tramitados para a

corta en terreos de xestión pública

+ 38.000
lotes xestionados
de kg
+de7.500M
produtos pesqueiros
que acadan
26M€
+ en
vendas

investimento
+ 1,1M€ de
da Amtega
IMPLANTACIÓN
EN LONXAS E COFRARÍAS

+ 70%

do proxecto
cuberto

14

25

35

2019 2020 2021

Previsión
cara
2021
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D14. DA XESTIÓN DO TRANSPORTE
Á MOBILIDADE PERSONALIZADA
En materia de transporte, nos últimos anos
avanzouse cara un novo modelo de xestión do
transporte público máis sustentable, eficiente e
dinámico fronte as novas necesidades de
mobilidade dos galegos e galegas, poñendo
especial énfase no rural.
O eixe vertebrador deste renovado sistema
público de transporte é o Plan de
modernización tecnolóxica da mobilidade en
Galicia (e-Mobility), froito da colaboración
entre a Amtega e a Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade (2018), e que
asume o obxectivo esencial de impulsar a
dixitalización integral de todos servizos de
transporte por estrada e o establecemento
dunha rede de transporte intelixente que
permita anticiparse á demanda, mellorando a
planificación e a calidade da información que
recibe o usuario.
O Sistema de Axuda á Explotación da
Mobilidade (SAEGAL) supuxo un avance
fundamental na posta en marcha do Plan, ao
posibilitar a recepción da información que xeran
os autobuses, como a localización, servizos ou
ocupación. Dende a súa implantación (2016)
foi incorporado progresivamente novos
vehículos, que cos seus datos permiten ofrecer
información en tempo en tempo real aos
usuarios.

Dende a perspectiva da axilización na xestión
dos procedementos, este 2020 continuouse co
desenvolvemento e a implantación do Sistema
integral de xestión e tramitación da oferta de
transporte público de Galicia e oficina virtual
(OTRANS). Trátase dunha plataforma que facilita
a tramitación telemática de expedientes de
modificación da oferta, catálogo, persoal e
vehículos dos novos servizos de transporte
público entre a Administración e as empresas
adxudicatarias. Ademais, puxéronse en marcha o
Sistema de xestión e tramitación de
expedientes de reclamación á Xunta Arbitral e
a Plataforma de formación para a
certificación de profesionais do transporte,
cofinanciados con FEDER Galicia 2014-2020.
Polo que respecta ás vantaxes para o cidadán,
durante 2020 traballouse na potenciación da
experiencia do usuario de bus.gal (2018) ao fin
de convertelo no portal de referencia para a
consulta de todos os servizos de transporte
público por estrada. Ademais, coa activación do
transporte baixo demanda na app do
Transporte Público de Galicia (2018), bus.gal
ofrécelle ao viaxeiro a posibilidade de planificar
os seus desprazamentos con antelación.
Na mesma liña, en 2020 continuouse coa
pilotaxe do pago por móbil coa App de
transporte metropolitano, e que se levou a
cabo en dous operadores da Área Metropolitana
da Coruña en colaboración con Abanca.

129 contratos
autobuses
+ 300 vehículos + 1.000
+1.300 liñas
monitorizados

SAEGAL

14.140 paradas

Plan
e-Mobility

BUS.gal

2016-2020

XENTE NOVA
Amplíase a
bonificación
para o transporte
gratuito ata os 21 anos.

6,6M€ de investimento
20M Viaxeiros anuais

7 Liñas de actuación

OTRANS

129 Contratos
271 Empresas

+2.400
Expedientes
tramitados
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Máis recentemente activáronse axudas
Profesionais 4.0, para a contratación e
formación de novos titulados universitarios e
de técnicos superiores en FP para a
realización de plans de mellora competitiva.

D15. DAS TIC NA EMPRESA Á
EMPRESA 4.0
O constante progreso tecnolóxico obriga ás
empresas a reinventarse continuamente para dar
resposta aos retos do mercado e a Xunta de
Galicia é consciente da importancia de que
dispoñan do apoio, o coñecemento e ferramentas
que lles permitan accionar o cambio.

De forma complementaria, no caso das
empresas que necesitan coñecemento externo,
as empresas contaron co Programa
Reacciona TIC, promovido conxuntamente
pola Amtega e o IGAPE, acompañando ás
pemes galegas na súa dixitalización con
servizos para a implantación de solucións de
empresa dixital e industria 4.0 e cos apoios do
programa Activa 4.0, en colaboración coa
SGIPYME a través da EOI.

Nesta dirección, en 2015 aprobouse a Axenda
da Competitividade Galicia-Industria 4.0,
decidindo en 2019 darlle continuidade ata 2022,
co obxectivo de aliñar o tecido produtivo galego
coas tendencias internacionais de Fábrica do
futuro e Industria 4.0.
Ao seu abeiro, promovéronse proxectos
innovadores a través de Premios e Axudas
aos Proxectos Piloto Fábrica 4.0 (2016-2018) e
a través dos Instrumentos Financeiros
Innovadores (IFIs), con créditos en condicións
vantaxosas con liñas que priorizaron os
investimentos 4.0 das empresas.

Por último, para acompañar as aspiracións de
transformación dixital do tecido produtivo
resulta igual de importante asegurar que
conten con acceso a infraestruturas e
equipamento dixitais.
Neste senso, para facilitar ao tecido produtivo
o acceso a diferentes servizos de innovación
para acadar unha axeitada integración de
tecnoloxías emerxentes de maior potencial
para a industria, apoiouse a creación dos Hubs
de Innovación Dixital. Os dous primeiros
Hubs axudarán ás pemes a avanzar na fábrica
intelixente e o big data (DIHGIGAL e Datalife).
A idea é abrir estes foros ao resto da industria
para crear un ecosistema industrial que
impulse a innovación.

Ademais, para que as empresas poidan
aproveitar todo o potencial das tecnoloxías
dixitais necesitan un capital humano
preparado. Nesta liña, realizáronse proxectos
de formación 4.0 (robótica, big data, vehículos
autónomos ou loxística 4.0) e impulsáronse
obradoiros para a difusión tecnolóxica e
definición conxunta de proxectos e axudas á
dixitalización industria 4.0 para o seu
desenvolvemento.

(2016-2018)

(2019-2020)

Axenda GaliciaIndustria 4.0

Maquinaria 4.0
8 proxectos apoiados

Proxectos formación
industria 4.0

2015-2022

(2016-2020)

Proxectos piloto
industria 4.0
20 proxectos +160pemes
(2016-2020)

IFIs
Instrumentos
Financeiros
Innovadores

ReAccionaTIC

• Empresa dixital
• Industria 4.0

15 convocatorias
(2018-2020)

Obradoiros
dixitalización
industria 4.0

Axudas á
dixitalización
industria 4.0

Liñas de apoio complementarias

(2019-2020)

Centros de
Fabricación
Avanzada

(2019-2020)

Profesionais 4.0
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Ademais, lanzouse o programa Centros de
fabricación avanzada, para a creación espazos
de uso aberto e compartido para impulsar a
modernización do tecido empresarial galego
avanzar na implantación da Industria 4.0,
primando a inclusión dos anteditos Hubs.
E activouse o programa piloto Maquinaria 4.0
para reforzar a estandarización e facilitar a
compra de tecnoloxía feita en Galicia. No 2019
seleccionáronse as 5 propostas que formarán
parte da primeira convocatoria de axudas ao seu
abeiro.
Cabe destacar no 2020 a activación de dúas
novas liñas de apoio á dixitalización das
pequenas e medianas empresas para facilitar a
adaptación á situación derivada da COVID-19
e facilitar a reactivación do tecido produtivo
galego: cheques de dixitalización e Galicia
Exporta Dixital.
En paralelo, o Centro Demostrador TIC de
Galicia (CDTIC), promovido desde Amtega en
colaboración con Red.es, actuou desde 2011
como centro de promoción da transformación
dixital ofrecendo ao longo de todo o ano
formación, demostracións de solucións dixitais e
sensibilización sobre os beneficios das
tecnoloxías dixitais. Coa súa actividade facilitou
un punto de encontro entre a demanda e a
oferta de produtos e servizos tecnolóxicos.

A través da colaboración con axentes destacados
do sector TIC, no 2020 leváronse a cabo
actividades centradas na introdución ás novas
tendencias dixitais en ámbitos como a
ciberseguridade, o Big Data, a Intelixencia Artificial
ou o Blockchain.
E, completando a súa oferta de servizos para
seguir facilitando a pemes e autónomos o acceso
sinxelo á oferta tecnolóxica que existe no mercado,
concibiuse o CDTIC Virtual, que conta cun amplo
percorrido ofrecendo ás empresas analizar e
probar solucións empresariais libres na nube e
así avaliar a utilidade e adecuación ás súas
necesidades e sector.

CDTIC Virtual

94

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Preto de 700
actividades realizadas
contando coa colaboración de
+500 empresas TIC e
congregando a máis de
15.000 asistentes desde
a súa creación no 2011

Programa AceleraTECH
Temáticas

Nos últimos anos achegouse ás empresas de
diversos puntos de Galicia unha oferta variada de
actividades (formación, conferencias,
demostracións, etc.). Destacou o programa
“Destino: PemeDixital”, un itinerario formativo
deseñado para que pemes, micropemes e
autónomos coñezan as ferramentas e recursos
para liderar a súa transformación dixital, coas
actuacións: Dixital-On (2018), para sensibilizar e
estimular as micropemes e autónomos a
emprendemento o camiño dixital, e AceleraTIC
(2016-18), con formación a directivos sobre
novidades no eido dixital de utilidade para os seus
negocios. En 2020 celebrouse unha nova edición
desde último (AceleraTech).

“Big Data, Data Science e Intelixencia
Artificial"
“Ciberseguridade. Coñece os perigos que
ameazan aos nosos datos"
“Internet of the things e 5G“

…

Escaparate da oferta
TIC galega en Internet

490 provedores TIC galegos
989 solucións TIC
545 empresas como CASOS DE
ÉXITO de implantación de
solucións tecnolóxicas

9 aplicacións
dispoñibles para que as
empresas poidan
analizar e probar
solucións empresariais
aloxadas na nube
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2.4

ESTÍMULO AO CRECEMENTO
DO SECTOR TIC
Impulsando o desenvolvemento
tecnolóxico, a competitividade e a
xeración de emprego, axuden a
consolidar ao sector tecnolóxico como un
dos sectores referentes de Galicia.
Nestes anos impulsouse a innovación tecnolóxica
e a competitividade en torno ao sector TIC como
un piar fundamental para competir na nova
economía dixital ao tempo que se fomentou o
emprendemento TIC a través dunha ampla gama
de apoios dirixidas ás distintas fases de
desenvolvemento.
Neste senso, cabe destacar no 2019 o apoio á
creación dos primeiros Hubs de Innovación Dixital
en Galicia, que facilitan especialmente ás pemes
acceso ás tecnoloxías dixitais e demais ferramentas
necesarias para a transformación dixital.
Ademais, ao abeiro do Plan DICO Mindset para
impulsar os contidos dixitais en Galicia,
leváronse a cabo iniciativas que permitiron
aproveitar as oportunidades que ofrece este sector,
destacando o proxecto de innovación tecnolóxica
para adaptar as emisións da CRTVG ás novas
demandas do mercado.
E desenvolveuse e ampliouse o catálogo de
actuacións do Plan DigiTalent, en colaboración
cos axentes do ecosistema dixital, para promover
as vocacións científico-tecnolóxicas entre os
máis novos e promover a súa adaptación aos
novos perfís dixitais.

D16: Do Sector TIC ao
Ecosistema Dixital
D17: Da Competencia
TIC ao Talento TIC
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D16. DO SECTOR TIC AO
ECOSISTEMA DIXITAL
REFORZO DO EMPRENDEMENTO E A
INNOVACIÓN TECNOLÓXICA EN GALICIA
A innovación, así como o desenvolvemento de
novas ideas de negocio actúan como un dos
principais motores do crecemento para unha
rexión e a competitividade na nova economía
dixital. É por iso que se considera o
emprendemento e a innovación tecnolóxica
claves irrenunciables para conseguir unha
Galicia máis competitiva, favorecendo a creación
de emprego de calidade e a posta en marcha de
novas solucións con selo galego.
En concreto, estes anos teceuse unha rede de
programas de aceleración, reforzados con apoio
financeiro apoiando proxectos empresariais nas
distintas etapas do seu ciclo de vida:
▪ Vodafone Connecting for Good Galicia
apoiou 18 proxectos emprendedores
vinculados á innovación social dixital con
formación, asesoramento e apoio económico.

▪ Galicia Open Future: retos industria 4.0,
impulsado por Telefónica, acolleu 150
iniciativas emprendedoras (2014-2016) e no

4 proxectos

2019 iniciou unha nova etapa centrándose na
resolución de 6 retos tecnolóxicos vinculados á
industria 4.0 lanzados por empresas tractoras
galegas (Grupo Nueva Pescanova, Finsa,
Coren, CITIC Censa e Cofrico) enmarcados nun
modelo de innovación aberta. Os 4 finalistas de
cada reto accederon a un programa de
aceleración e os gañadores desenvolveron un
piloto da súa solución.
▪ Aceleradora de contidos dixitais
StartupsR_Dico Challenge (2018) en
colaboración co operador R no marco do Plan
DICO Mindset, coa que se lanzaron 5 retos para
impulsar e potenciar o talento emprendedor en
torno aos contidos dixitais.
▪ Programa de alto rendemento ViaGalicia,
aberto a todo tipo de iniciativas emprendedoras
de carácter innovador e cun amplo programa de
formación, mentoring, coworking e
financiamento.
▪ Espazo de coworking “Emprende Cultura
Gaiás”, impulsado en colaboración coa Escola
de Organización Industrial (EOI), dirixido a
emprendedores do sector das industrias
culturais e tecnolóxicas aos que se lles ofrece
unha axenda de actividades, eventos e
mentoring para apoiar os seus proxectos.

3 ACELERADORAS SECTORIAIS
PRIVADAS centradas no ámbito TIC

acelerados

5 proxectos acelerados

Programa:

7 proxectos do ámbito TIC

Incubación: 24 meses
Aceleración: 12 meses

Mellor aceleradora de España 2019
Ranking Global Funcas

8 proxectos no ámbito TIC
32 ideas impulsadas

(2013-2020)

+2,1M€ de investimento

21 proxectos do ámbito TIC
575.000€ de investimento

150 proxectos apoiados
(2014-2017)

18 proxectos acelerados
(2016-2019)

COWORKING CIDADE DA CULTURA
85 proxectos apoiados
(2016-2019)

6 retos lanzados
(2018-2019)

+800.000€ de
investimento
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Nestes anos tamén se apoiou ao ecosistema
emprendedor desde as aceleradoras sectoriais
privadas especializadas no ámbito TIC coa
participación de entidades e centros de
referencia a nivel internacional.
E cabe destacar o lanzamento no 2020 da
aceleradora de pemes CONNECT 19 posta en
marcha polo Parque Tecnolóxico de Galicia e a
Xunta de Galicia para impulsar e fortalecer o
acceso ao mercado de solucións innovadoras do
tecido empresarial galego que poidan contribuír
a reducir o impacto social e económico
provocado pola COVID-19, brindando apoio a 8
proxectos do ámbito dixital.
Ademais, as Business Factories en sectores
clave para o crecemento e desenvolvemento de
Galicia apoiaron proxectos innovadores
propiciando sinerxías entre os axentes do
ecosistema:
▪ Business Factory Auto (BFA), promovida
polo Igape, Gain, Xesgalicia, Ceaga, PSA o
CZFV e Vigo Activo; coa visión de
converterse nun referente na promoción da
innovación aberta e disruptiva do sector da
automoción en Galicia. Nas cinco edicións
desenvoltas apoiáronse unha vintena de
proxectos no eido dixital.

▪ A Business Factory Aero (BFAero) unha
incubadora e aceleradora de empresas
creada no marco da Civil UAVs Iniciative que
aspira a atraer ao mellor talento a Galicia,
poñendo a disposición do emprendedores
financiamento, infraestruturas tecnolóxicas e
soporte cos que desenvolver o seu proxecto
empresarial.
▪ A Business Factory Food (BFFood), a
aceleradora do sector alimentario de Galicia,
comezou a súa andadura no 2019 froito da
colaboración da Xunta de Galicia e o Clúster
Alimentario de Galicia (Clusaga). A través de
3 edicións enfocouse a resolver os retos das
empresas do sector, para o que lanza unha
convocatoria pública cuxo obxectivo é buscar,
identificar e seleccionar proxectos que estean
aliñados coa resolución dos retos expostos e
apoialos para chegar ao mercado con
maiores garantías éxito.
Ao mesmo tempo, conformouse un completo
catálogo de instrumentos de apoio económico co
programa de Instrumentos Financeiros
Innovadores (IFIs) xunto cos instrumentos de
capital risco para dar cobertura ás distintas fases
de desenvolvemento dos proxectos empresarias,
a través do Fondo Galicia Iniciativas
Emprendedoras, o Fondo Galicia Innova
Tech, Fondos Xes Innova e I2C).

INSTRUMENTOS de CAPITAL RISCO
e de APOIO AO FINANCIAMENTO
Galicia Innova TECH
Galicia Iniciativas
Emprendedoras (GIE)

FONDO I2C
XES-INNOVA

Instrumentos Financeiros
Innovadores (IFIs)
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AUMENTO DA INNOVACIÓN E A
COMPETITIVIDADE DO HIPERSECTOR TIC
A rápida evolución tecnolóxica e a crecente
interconexión dos mercados a nivel global dá lugar
a unha contorna altamente competitiva. Polo que
resulta fundamental reforzar as capacidades do
hipersector TIC galego como piar fundamental
para avanzar cara á economía dixital, traballando
en torno a ámbitos como:
▪ O sector dos contidos dixitais, como baluarte
do crecemento vinculado á economía dixital. O
Goberno galego consciente de que o ámbito dos
contidos dixitais adquire un lugar primordial na
nova economía dixital, pola súa capacidade de
producir efectos inducidos de aceleración da
innovación noutros sectores (educación, cultura e
patrimonio, etc.) apostou polo fortalecemento
deste sector co Programa ViraxeTIC.
Ao seu abeiro desenvolveuse o plan de acción
para o impulso aos contidos dixitais en Galicia,
DICO Mindset, que en colaboración co Clúster
TIC e co Clúster do Audiovisual de Galicia busca
configurar un sector de contidos dixitais galego
máis potente, maduro e competitivo.
Como unha das actuacións postas en marcha,
destacou un proxecto de innovación tecnolóxica
en colaboración coa CRTVG para adaptar as
emisións do ente público ás novas demandas de
consumo: adoptando técnicas de gamificación, Big
Data ou Intelixencia Artificial, para analizar os
comportamentos da audiencia e crear
experiencias personalizadas ou incorporaranse as
segundas pantallas, así como a creación de
contidos específicos baseados en tendencias
como a RA, RV, hologramas etc.

Con este proxecto de Compra Pública de
Innovación, iniciouse no 2018 unha senda de
exploración cara aos contidos dixitais innovadores
cun proceso de consultas preliminares ao
mercado desencadeando nun procedemento de
licitación con negociación para deseñar e
implementar unha plataforma integral de contidos
interactivos para a Televisión de Galicia no eido da
formación non regrada (PetisGo!).
E no 2020 iniciouse o proxecto e traballouse nos
aspectos máis importantes do deseño, así como o
desenvolvemento das funcionalidades básicas da
Plataforma e a conceptualización e deseño da
experiencia audiovisual demostradora do
funcionamento da Plataforma.
▪ Estruturas colaborativas na cadea de valor da
innovación. Apostouse por facilitar a combinación
e agregación de capacidades de innovación como
clave para o aumento de competitividade das
empresas galegas e a xeración de emprego con
base na xeración e aplicación de tecnoloxía e
coñecemento: impulsando a creación de
consorcios de innovación a través do programa
FEDER-INNTERCONECTA (3ª edición, 2016), o
apoio a Unidades Mixtas de Investigación en
torno ao sector TIC ou o Programa Principia que
permitiu a contratación de máis de 200 tecnólogos
para a realización de actividades de I+D+i e o
programa Talento Sénior.
Ademais, reforzouse a capacidade innovadora de
pemes e micropemes co Programa Innova Peme
o desenvolvemento de plans de innovación ou o
Conecta Peme, fomentando a cooperación entre
as pemes e os demais axentes do Sistema
rexional de innovación para o desenvolvemento de
proxectos de investigación e innovación.

PROXECTO CPI EN COLABORACIÓN COA CRTVG

DICO
Mindset
Primeiro foro
internacional
sobre contidos
dixitais DICO
Summit 2017

2018

set. 2018 – xan. 2019

Consulta ao
mercado

20 empresas
participantes

27 propostas
recibidas

set. 2018 – xan. 2019

Procedemento de
licitación con negociación
mar. 2019
Publicación
procedemento

5 empresas
invitadas

Informe final
das consultas
ao mercado

2 roldas de
negociación

dec. 2019
Informe de
resultado de
negociación

4 ofertas
definitivas

2020

Desenvolvemento
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▪ Acceso a espazos singulares e
infraestruturas dixitais avanzadas. A
dispoñibilidade de infraestruturas e equipamento
tecnolóxico de última xeración a escala rexional
é unha condición determinante para a impulsar a
transformación dixital do tecido empresarial co
fin de garantir a súa competitividade na nova
economía dixital. Un factor especialmente crítico
no caso das pemes, cunha capacidade máis
limitada para realizar grandes investimentos
neste eido.

Traballouse nesta dirección apoiando a creación
dos dous primeiros Hubs de Innovación Dixital
de Galicia: Datalife, liderado polo Bioga e con
foco no big data, e DIHGIGAL, liderado polo
Ceaga e centrado en achegar ás pemes as
tecnoloxías asociadas á fábrica do futuro. Estas
entidades actuarán como xanela única e acceso
ás tecnoloxías punteiras e demais ferramentas
necesarias para a súa transformación dixital, un
proceso que lles permite ser máis innovadoras e
gañar tamaño no mercado
FOMENTO DO POSICIONAMENTO
INTERNACIONAL
O acceso a novos mercados é un dos elementos
clave para o desenvolvemento sostible no actual
escenario de globalización, constitúese como
motor de crecemento e base sólida para o
aproveitamento de oportunidades.
A este respecto, a Xunta de Galicia brindou
nestes anos un apoio continuado á
internacionalización materializado nun amplo
abano de servizos e axudas tanto en orixe como
en destino a disposición das empresas do sector
TIC promovidas ao abeiro da Estratexia de
Internacionalización da Empresa Galega 2020.

Programa de I+D
Request For Information

3 socios
+20 proxectos de I+D de

tecnoloxías dixitais innovadoras

IMPULSO DA COMPRA PÚBLICA DE
INNOVACIÓN
Neste período Galicia posicionouse como
comunidade pioneira no emprego da Compra
Pública de innovación co proxecto Civil UAVs
Initiative, para a utilización de sistemas aéreos
non tripulados (UAVs) no ámbito civil e na
mellora da prestación dos servizos públicos.
Ao seu abeiro consolidouse en Rozas o primeiro
polo tecnolóxico e industrial de naves non
tripuladas de España. E, por outra banda,
avanzouse na mellora da prestación de servizos
públicos co uso de UAVs en ámbitos de especial
relevancia para Galicia como son o sector
primario, a xestión do territorio ou o mar.
Transcorridos cinco anos de execución, en 2020
optouse por avanzar na definición das actuacións
e investimentos que se realizarán ao longo do
próximo quinquenio (2021-2025) da iniciativa. En
consecuencia, en 2020 lanzouse un proceso de
consultas aos operadores económicos co fin
de informar ao mercado acerca dos plans en
relación co novo período de programación para
recibir expresións de interese e propostas
concretas.
Desta forma recadarase información sobre
estratexias de desenvolvemento de produtos,
servizos e solucións das empresas tecnolóxicas
do sector dos UAVs que poidan ser obxecto de
colaboración público-privada. Entre as
novidades, atópase a compra privada de
innovación como instrumento de impulso ao
sector ou a chamada a todas as institucións
públicas nacionais e internacionais e outros
axentes para responder ás devanditas consultas.

Programa de solucións
Consultas ao mercado (2016-2017)

10

proxectos
de Compra
Pública de
Tecnoloxía
Innovadora
(CPTI)

Mellora da prestación de
servizos públicos ...
• seguridade na frota
pesqueira,
• calidade das augas,
• xestión forestal,
• atención inmediata ante
situacións de emerxencia
para a saúde, ...

Programa de
infraestruturas
Centro Mixto de
Investigación
Aerotransportada
de Rozas (CIAR)
Parque Tecnolóxico
e Industrial de
Rozas

Consultas
ao mercado
Civil UAVs
2021-2025
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D17. DA COMPETENCIA TIC AO
TALENTO TIC
A necesidade de potenciar e aflorar o talento
dixital da Comunidade co fin de aproveitar a
oportunidade que ofrece a transformación dixital
é unha constante para o goberno galego, que ten
a mirada posta en asegurar que Galicia conta
con profesionais que respondan ás necesidades
tecnolóxicas actuais e futuras.
Neste senso, no 2017 lanzouse o Plan de
Promoción de Talento Dixital 2020, DigiTalent
que busca reducir a fenda crecente entre a
demanda e a oferta de talento dixital e promover
que a cidadanía conte coas capacidades dixitais
necesarias para desenvolverse plenamente tanto
na súa vida persoal como profesional.
Formulado como unha iniciativa aberta, o Plan
conta coas achegas da propia Administración
autonómica e dos axentes do ecosistema dixital,
destacando o rol das empresas asinantes do
Pacto Dixital de Galicia.
As iniciativas realizadas ao abeiro do DigiTalent
contaron coa base das actuacións coas que se
Lanzamento en

2017

comezou a traballar sobre a sensibilización,
capacitación e formación TIC en colaboración co
CPEIG e CPETIG: “1 mes 1 profesión dixital” (20152016), “Rapaciños” (2015-2017), “V Scratch Day”
(2015-2019), entre outras.
Ademais, compartindo o mesmo obxectivo, no 2019
lanzáronse 45 xornadas celebradas nas aulas
CeMIT de diferentes concellos, nas que se
congregaron un total de 464 participantes de 9 a 18
anos. Realizáronse os talleres “robótica para todos”,
“Crea a tu app”, “Voa con nós” e por último,
“Converte o mundo dos videoxogos e a animación
3D no teu futuro profesional”.
Desta forma, púxose en marcha o primeiro
catálogo de actuacións DigiTalent con iniciativas
que atenderon aos diferentes perfís da cidadanía
segundo o punto do ciclo vital no se atopen, dando
resposta ás súas necesidades específicas baixo
os 3 eixos de actuación do Plan: vocacións
científico-tecnolóxicas, novos perfís dixitais e eLíders para a transformación dixital.
•
XINCANA
TECNOLÓXICA
•

Plan DigiTalent

•
•

No curso 2018/2019 o catálogo promoveu un
total de 23 actuacións:

•

13

orientadas á impulsar as
vocacións científico-técnicas
entre os máis novos

Tech escape room, enigmas e
crebacabezas a través de contidos
matemáticos.
Drone Led Racing, pilotaxe de
drons.
Microbit Experience, programar
xogos e emojis.
Electric Paint, sobre pintura
condutiva.
A maxia do cine, obradoiro de
escenas das súas películas
favoritas a través dun escenario
virtual.

5 iniciativas orientadas a
impulsar os novos perfís dixitais

+5.300 persoas
beneficiadas

5 orientadas a formar a
perfís directivos para
liderar a transformación
dixital da súa empresa

Obxectivo compartido:
achegas da Administración e
dos axentes do ecosistema
dixital
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Neste último ano 2020, continuáronse as diversas
actividades do Plan de Promoción de Talento
Dixital 2020, DigiTalent. Neste novo contexto
provocado pola Covid-19, en moitos casos
reformuláronse os programas para adaptalos a un
formato dixital.
Este ano en concreto, activáronse un total de 24
actuacións:
▪ O programa Tech Kids, adaptado ao formato
dixital, desenvolveu diversas actividades en
colaboración co CPEIG como os Encontros
con profesionais TIC, 30 sesións moi
interactivas con nenos de 6 a 18 anos con
temáticas como a robótica, animación 3D ou os
videoxogos. A iniciativa Conectando
xeracións coa tecnoloxía, que consistiu nun
concurso de creación de contidos audiovisuais
coa intención de fomentar as ferramentas e
soportes que podan axudar a manter en
contacto as distintas xeracións, como avós e
netos, nesta nova situación de distanciamento
social. Ou Constrúe TIC na casa, una
actividade na que participaron 200 nenos e
nenas, destinada a fomentar o interese pola
ciencia e a tecnoloxía entre os máis novos.

▪ O Programa Bolsas DigiTalent, coa visión na
creación dunha canteira de talento,
desenvolveu no ano 2020 en colaboración coa
Consellería de Educación, a FEUGA e as
diferentes Universidades galegas un programa
de bolsas para prácticas non laborais en
empresas TIC, destinadas a estudantes de
último ano coa intención de facilitar a súa
incorporación no sector.
▪ Celebrouse una nova edición dos
Campamentos Digitalia, centrados no
fomento das vocacións tecnolóxicas entre os
máis novos dunha forma lúdica e práctica. Este
ano contaron con 45 participantes no albergue
xuvenil de Gandarío.
▪ O Programa DigiCraft no teu cole xunto coa
Fundación Vodafone seguiu poñendo a
disposición de máis de 4000 usuarios acceso
gratuíto a contidos e recursos online sobre
Realidade Aumentada ou o deseño en 3D
dunha forma fácil e divertida para os máis
novos.

▪ Continuando co eixo do Plan DigiTalent,
púxose en marcha un ano máis o Programa
Girl STEM: derrubando estereotipos, neste
caso de forma virtual, realizándose 6
entrevistas con diferentes mulleres do eido da
tecnoloxía, a ciencia, as matemáticas ou a
enxeñaría. Tamén se crearon recursos para as
aulas dos centros educativos para tratar
diferentes temáticas e valores destinados a
impulsar e motivar as carreiras STEM,
especialmente entre as rapazas.

Bolsas DigiTalent
13 bolseiros en

Girl STEM

6 entrevistas con

mulleres do sector STEM

Campamento
Digitalia
45 participantes

prácticas

Digicraft no teu cole
3800
+4000
estudantes usuarios

Conectando xeracións coa tecnoloxía:
Fomentar os soportes tecnolóxicos que
permiten manter en contacto a persoas
maiores cos seus netos/as, especialmente
como consecuencia da covid-19.

30 Encontros con
profesionais TIC
•
•
•
•
•
•
•

Publicidade en internet
Internet das cousas
Coches autónomos
Asistentes de voz
Cidades intelixentes
Robótica
Animación 3D

https://digitalent.xunta.gal/

Constrúe TIC na casa
GAMER-TECH
Aprenderon a planear
e deseñar diferentes
tipos de xogos.
APP-TECH
Creación dunha
aplicación para o
móbil ou tablet.
COMPU- TECH.
Aprendizaxe sobre os
componentes
fundamentais dun
computador e os
seus periféricos

ROBO-TECH
Aprendizaxe de
fundamentos de
robótica e
programación básica
MINECRAFT TECH.
Os alumnos
desenvolvéronse
nunha contorna de
programación
baseada en bloques
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2.5

ARTICULACIÓN DIXITAL
DO TERRITORIO
Mejorando la conectividad de las
tecnologías digitales, necesarias para
garantizar la cohesión digital del territorio y
proporcionar la hoja de ruta que permita
actuar de forma inteligente.

Durante este período traballouse na posta en
marcha de iniciativas orientadas a incrementar as
posibilidades de éxito na resolución de
situacións de emerxencia no territorio, como a
Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de
Galicia (Resgal) actualizando e mellorando as
súas funcionalidades.
Así mesmo, grazas á abordaxe das actuacións
no marco do Plan Banda Larga de Galicia 2020
melloráronse as infraestruturas de
telecomunicacións da Comunidade, aumentando
a cobertura poboacional e reducindo a fenda
dixital entre as zonas rurais e as urbanas.
Tamén se avanzou nas medidas do Plan Galicia
5G para posicionar á Comunidade como territorio
preferente na fase de pilotaxe de solución,
desenvolvendo as primeiras probas de
concepto con esta tecnoloxía.
Do mesmo xeito, desenvolvéronse accións do
Plan de Seguridade TIC 2015 – 2020, e
reforzouse cara ao 2021, incidindo na
capacitación e concienciación de empresas e
cidadáns sobre a ciberseguridade.

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
O goberno galego mantivo neste tempo un
impulso constante para incrementar as
posibilidades de éxito ante distintas situacións de
continxencia que poden dar lugar a prexuízos
para as persoas, o territorio ou o medio
ambiente.
Así, traballouse na atención a situacións de
emerxencia que requiren de resposta inmediata,
onde destaca a activación, mellora e incremento
da capacidade, desde 2015, da Rede Dixital de
Emerxencias e Seguridade de Galicia
(Resgal). Unha rede única para facilitar a
intervención dos efectivos de emerxencias que
operan en Galicia con garantías de seguridade e
dispoñibilidade das comunicacións. En 2019
comezaron a implantarse novas funcionalidades
que permiten aos profesionais conectarse a
Resgal cunha app móvil desde fora das zonas de
cobertura e con terminais non adaptados.
Ademais, equipouse o Centro Integrado de
Atención ás Emerxencias (CIAE112- Galicia)
con melloras tecnolóxicas e integración de
servizos, coa incorporación da UPA (Unidade de
Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de
Galicia) e 061, buscando a mellora continua no
servizo prestado á cidadanía. Nesta liña,
despregouse o sistema eCall que alerta
directamente á DGT en caso de accidente grave.

REDE DIXITAL DE
EMERXENCIAS E SEGURIDADE

No eido da xestión de riscos, potenciouse a
mellora na detección temperá, coordinación das
capacidades e recursos humanos e materiais
necesarios contribuíndo a mitigar e responder
máis rápida e eficazmente ante:
▪ Risco de incendios forestais. Activouse a
Rede Dixital de Vixilancia Forestal para
apoiar na vixilancia remota e extinción de
incendios e traballouse para incrementar
progresivamente a súa cobertura. O novo
sistema posibilita aos técnicos forestais a
monitorización das zonas videovixiladas as
24h e permite xeoposicionar as imaxes,
facilitando o seguimento do incendio e a toma
de decisións para asignar recursos. En 2019,
realizouse un piloto de sensorización
utilizando dispositivos IOT e de tecnoloxías de
tratamento de imaxes baseadas en
Intelixencia Artificial e Redes Neuronais.
▪ Riscos medioambientais. Púxose en
marcha a plataforma galega de información
ambiental (GaIA), portal de referencia das
empresas para o cumprimento das súas
obrigas en materia medioambiental. No 2020,
mellorouse o control e seguimento da
contaminación atmosférica coa inclusión e
adaptación dos módulos Inspeccións e
Residuos, así como o Rexistro Galego de
Emisións Contaminantes á Atmosfera
(eCAPCA). Os datos recollidos e xerados no
portal GaIA serven de base para a publicación
de indicadores ambientais de apoio á
vixilancia ambiental de Galicia.

REDE DIXITAL DE
VIXILANCIA FORESTAL

Cobertura

96,5% da poboación
90% do territorio
5.500 terminais
empregados polos
efectivos

Profesionais usuarios

1,8M ha de
COBERTURA VISUAL,
incluíndo terreos das 73
parroquias de Alta
Actividade Incendiaria

061, SERGAS, AXEGA, 112, UPA, Axentes de Medio
Ambiente, Axentes Forestais, Consorcios de
Bombeiros, Policías Locais e Protección Civil de 116
Concellos de Galicia

120decámaras
alta precisión

60 de
centros
telecomunicacións
territorio
60% do
monitorizado
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operadores de redes de comunicacións
electrónicas da Comunidade.

D19. DA CONECTIVIDADE Á
USABILIDADE
A dispoñibilidade de servizos axeitados de banda
larga ultrarrápida configúrase como elemento
indispensable na nova sociedade dixital. Neste
senso, co desenvolvemento do Plan Director de
Banda Larga de Galicia 2020 deuse un impulso
definitivo á extensión das infraestruturas de
telecomunicación na Comunidade para promover
a modernización da economía, o emprego e os
servizos públicos dixitais, contribuíndo así ao
crecemento socioeconómico da rexión.
Ao longo deste período, impulsáronse
actuacións de despregamento dirixidas ás
particularidades do territorio galego e reducindo
as fendas dixitais destacando actuacións como:
▪ Liñas de axuda para dotar de banda larga
ultrarrápida de ata 600Mbps a empresas e
autónomos en zonas illadas do rural.
▪ Despregamentos de redes de banda larga
ultrarrápida en polígonos industriais de
Galicia así como en núcleos rurais de menos
de 300 habitantes.
▪ Ou o avance cara á mellora da cobertura
móbil no rural identificando en colaboración
cos concellos as zonas con deficiencias.
E actuouse no eido normativo para simplificar e
favorecer a chegada das redes de banda
larga ultrarrápida a todo o territorio a través de:

- O Decreto que fomenta a creación dunha
infraestrutura de soporte única e
suficiente para sexa compartida polos

PDBL2020

Despregamento de redes
ultrarrápidas en polígonos
industriais (2016-2018)

81 polígonos con acceso
a redes ultrarrápidas que
non contaban con
cobertura.
77% de polígonos con
cobertura de redes
de >100Mbps,
superando o
obxectivo do
PDBL2020

-

O novo modelo de ordenanza de
telecomunicacións, contemplando as redes
fixas ademais das infraestruturas
radioeléctricas.

-

A guía técnica de infraestruturas para
ofrecer e impulsar os servizos de Fogar
Dixital dunha maneira efectiva e ordenada.

-

A guía de boas prácticas para as actuacións
de tendido de fibra óptica en contornas
urbanas de especial protección e conxuntos
históricos de Galicia, activándose en 2020 o
primeiro plan de despregamento deste tipo en
Santiago de Compostela.

-

O asesoramento a concellos no ámbito
normativo das telecomunicacións (20152020), en colaboración coa AETG.

-

Resposta continua á demanda de información
referente ao PDBL coa Oficina do Plan de
Banda Larga.

Ao mesmo tempo, considerando o potencial do
5G para responder aos retos sociais e
económicos da rexión, desenvolveuse o Plan
Galicia 5G favorecendo o despregamento destas
redes no territorio. Ao seu abeiro, conformouse o
Nodo de Cooperación 5G baixo a coordinación
de Retegal, co compromiso dos operadores
Vodafone, Telefónica e Orange de desenvolver
30 proxectos piloto en eidos como a sanidade,
a loita contra incendios, o turismo ou a
educación; e impartíronse dúas convocatorias do
curso de Especialista Universitario en 5G.

Axudas a empresas e
autónomos en zonas
illadas do rural (2017-2018)

1M€ de investimento
Despregamento de
banda larga
>30MbpS
ultrarrápida
2 convocatorias
+80 beneficiarios

Axudas para extensión de
redes en entidades singulares
de poboación (2018-20)

14,2M€

de orzamento

Dotación de banda larga
ultrarrápida

>100Mbps

+70.000 habitantes
de 576 núcleos
beneficiados en 2020

Mellora da cobertura
móbil en zonas do
rural (2020/21)
Identificación de
zonas con
deficiencias en
colaboración cos
concellos

94 concellos con
385 zonas sen servizo
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D20. DA SEGURIDADE Á CONFIANZA
DIXITAL
Un dos retos prioritarios que afronta a Xunta de
Galicia é a consolidación dunha xestión
transversal da seguridade da información no
sector público galego, así como a mellora da
capacidade de resposta fronte as crecentes
ameazas do ciberespacio. Por iso, co fin de
aliñarse coa Estratexia Nacional de
Ciberseguridade, aprobouse no 2019 a
ampliación do Plan Director de Seguridade TIC
2015-2020 ata 2021.
Unha das liñas de actuación preferentes deste
novo Plan é a mellora no cumprimento dos
requisitos legais vixentes na Administración
galega. Este 2020 actualizáronse e elaboráronse
novas políticas, normas, procedementos e guías
para a seguridade da información e a protección
dos datos persoais, ao tempo que se avanzou na
adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade
(ENS) e as normas ISO 27000 e 9001.
Outro dos esforzos fundamentais neste eido é o
establecemento de sistemas informáticos
resilientes fronte ós riscos dixitais no sector
público. Para iso, deuse continuidade ao servizo
de vixilancia e auditoría da ciberseguridade para
a prevención, detección e reacción fronte a
incidentes sobre infraestruturas e aplicacións.
Neste senso, destacou a posta en marcha dun
Cadro de mando de seguridade. Ademais,
elaborouse o proxecto de Plan de recuperación
de desastres e implantouse unha nova
Plataforma de copias de seguridade e xestión
dos procedementos asociados.

Plan Director
de Seguridade
TIC 2015-2019

Plan Director
de Seguridade TIC

2015-2021

Neste contexto, asinouse un acordo de
colaboración co Centro Criptolóxico Nacional
(CCN) que ven a complementar o Convenio
subscrito co Instituto Nacional de
Ciberseguridade (INCIBE) en 2019, co obxectivo
de impulsar a sociedade da información e o
intercambio de coñecementos sobre
procedementos e resolución de ciberincidentes.
Froito destas colaboracións cos principais
organismos de ciberseguridade a nivel
nacional, publicouse o Informe de situación da
Ciberseguridade de Galicia (2020), no que se
analizaron as capacidades e necesidades en
materia de seguridade informática na nosa
comunidade.
Para potenciar a cooperación público-privada a
nivel rexional neste ámbito, constituíse o Nodo
de Ciberseguridade de Galicia, CIBER.gal, un
instrumento co que dar unha resposta
coordinada aos desafíos que plantexan os
crecentes ciberataques e aproveitar as
oportunidades da nova era dixital, fomentando o
talento e a innovación, ao tempo que se forma a
cidadanía nos novos retos tecnolóxicos,
contribuíndo ao posicionamento de Galicia neste
ámbito a nivel estatal e europeo.

CIBER.gal

↑ 16,5M€ de investimento

5 liñas de acción

Doutra banda, a Amtega realizou dende 2015
unha intensa acción de promoción e
concienciación dos empregados públicos en
materia de seguridade da información. Durante o
ano 2020, continuou coas actividades
divulgativas e a formación do persoal en
colaboración con entidades como a EGAP ou
colexios profesionais (p.e. xornadas xudiciais)
contando tamén con instrumentos como a Rede
CeMIT ou o CDTIC.

Informe de situación da
Ciberseguridade en Galicia

+ 100 entidades público-privadas consultadas
+ 160 entidades de ciberseguridade identificadas
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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

A interacción dos internautas galegos coa administración pública
evidencia a súa tendencia á alza ca chegada da COVID-19

3 de cada 4 internautas galegos/as

95% dos procedementos administrativos

interactuaron coas AAPP a través de Internet
para obter información no 2020, situándose
por riba dos valores estatais e europeos.

2017

(no 2019 supuñan só un 53,2%)
2019

ES

As xestións online aumentaron
expoñencialmente coa chegada da COVID-19,
chegando a representar o 96,35% nos meses
de confinamento e manténdose sempre por
enriba do 75% nos meses posteriores

57,9%

54,0%

53,7%

51,0%

56,6%
2018
EU

75,0%

70,6%

66,3%

51,1%

54,9%

50,0%

67,4%

poden iniciarse electrónicamente
(sumando un total de 1.780 no 2020)

2020
22%

GL

Incremento no período 2017-2020

78%

Canle presencial
Canle dixital

GL: 11,3% ES: 5,5% EU: 8%
Fonte: Osimga, Amtega

LE2. ÉNFASE NA VIDA DIXITAL

Aumentou o uso das tecnoloxías dixitais por parte da cidadanía galega, reducíndose
as fendas dixitais nos colectivos con menores niveis de dixitalización
A evolución de persoas con uso de Internet nos
últimos 3 meses no período 2017-2020 é
superior ao crecemento estatal e europeo
85,6%
78,4%

80,1%

2017

2018

2019

O uso habitual de Internet entre os galegos/as
creceu de forma continua nos últimos anos

87,7%
72%

76%

80%

2017

2018

2019

2020

Incremento no período 2017-2020

84%

dos/as
galegos/as
usa
habitualmente
2020 Internet

GL: 11,9% ES: 10,2% EU: 7,3%

Os colectivos que máis aumentan son:
→ as persoas con algún tipo de discapacidade (+17,8%)
→ as persoas xubiladas (+11,4%)

Cumpriuse con 2 anos de
adianto o obxectivo fixado no
Plan de Inclusión Dixital de
Galicia 2020 (75%)

+154.000 persoas maiores de 55 anos sumáronse
ao uso de internet nos últimos catro anos

Fonte: Osimga, Eurostat
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3.1 Máis dixitalización
LE3. ACELERACIÓN DA ECONOMÍA DIXITAL

As empresas de menos de
10 traballadores e
microempresas galegas
superaron á media
estatal en vendas online

As empresas de 10 ou máis
empregados que enviaron
facturas electrónicas
superaron por quinto ano
consecutivo á media estatal

10,9%
Δ78,6%

4,5%

4,6% 5,0%

9,5%

6,1% 5,8%

43,7%

40,5%
36,0%
41,9%
36,6%
37,8%
33,6%
34,6%
31,2%

35,1%
Superouse
en máis de
8 puntos á
media do
Estado

2,4%

2017

2018

2019

2016

2020

Galicia

2017

2018

2019

2020

España

Fonte: IGE, OSIMGA

LE4. ESTÍMULO AO CRECEMENTO DO SECTOR TIC

Evolución no número de
empresas TIC en Galicia

Δ4%

2.232

2.242

2.331

2.437

2.579

2012

2013

2014

2015

2016

2.627

2.783

2017

2018

2.897 empresas TIC no 2019

2019

Número de empresas TIC

Volume de negocio

2.240

2.290

2.396

2.453

2.522

2.643

+19.300 empregados

O Sector TIC pechou o ano 2020 cun
crecemento dun 1,9% respecto do ano
anterior, un dos sectores máis resilientes
na actual coxuntura.

2.802 2.872

63,4%
2012

2013

2014

2015

2016

+2.800 M€

de VOLUME DE NEGOCIO das
empresas do sector TIC cun
crecemento do 28% (2012-2019)

2017

2018

2019

2 de cada 3

empresas do sector TIC con
empregados/as que
teletraballan en 2020, preto do
dobre que o ano anterior
Fonte: OSIMGA
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3.1 Máis dixitalización
LE5. ARTICULACIÓN DIXITAL DO TERRITORIO

Deuse un forte impulso ás infraestruturas de banda larga cun claro foco en reducir a
fenda dixital entre zonas rurais e urbanas e en garantir o acceso a banda larga
ultrarrápida ao tecido empresarial

COBERTURA 4G

COBERTURA 100
99,94%

72,21%

Mbps
72,20%
da poboación galega con

acceso a redes de máis
de 100Mbps no ano 2020
2015

2016

2017

2018

2019

+10 puntos porcentuais
respecto o ano 2019

30 pilotos de 5G
en ámbitos de especial
interese como a
sanidade, a loita contra
incendios ou o turismo

90% da poboación
galega contará con
acceso a redes de máis
de 100Mbps grazas aos
despregamentos en
marcha a finais do 2021

Fonte: Secretaría de Estado de Telecomunicacións e infraestruturas dixitais. Informe de cobertura en España 2020 e Xunta de Galicia
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3.2 Máis impacto
socioeconómico
1,4M€ de aforro nos custos
de mantemento e adquisición de
sistemas e infraestruturas derivados
da consolidación de contratos de
infraestrutura e hardware

+ EFICIENCIA

37M€ de aforro estimado

35% de aforro na xestión de

en 10 anos na Rede dixital de
emerxencias de Galicia

BBDD e servidores de aplicacións
derivado da consolidación de
contratos de software
Taxa de emprego
do Sector TIC
respecto do total
de ocupados/as
en Galicia

+ EMPREGO

1,6

1,6

1,7

1,6

1,7

1,7 1,7

1,7

1,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

O capital humano do Sector TIC galego
representou o

1,9% de afiliacións

á SS de Galicia, aumentando no último ano (2019)
Fonte: OSIMGA

33,7% das
empresas do sector TIC
realizaron actividades
de I+D+i nos tres

+ COMPETITIVIDADE

últimos anos
Dentro das empresas que fixeron
actividades I+D+i, o

68,3% obtiveron resultados
comercializables (2020)

O VEB do sector
TIC galego en
2018 superou os

1.500M€
cun crecemento
do 2,4% no
último ano.

Fonte: OSIMGA

As actuacións derivadas da
ADG2020 no período 2015-2020
mobilizaron un investimento de

+ INVESTIMENTO
INDUCIDO

máis de 1.594
millóns de euros entre capital
público e privado.
Fonte: Xunta de Galicia
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3.3 Máis Oportunidades
5G

Prestación
de novos
SS.PP.
dixitais

Tramitación
electrónica
extremo a
extremo

Aumentar o
coñecemento
da
administración

Democratizar
o acceso á
información e
aos servizos
públicos
TIC para
incrementar a
capacidade de
resposta ante
emerxencias

Clima de
confianza na
economía e
sociedade
dixital

Administración
electrónica
xudicial

Acceso e uso a
cada vez máis
sofisticados
servizos
dixitais

Ciberseguridade

Transformación dixital
do sector
primario

Coche
autónomo

Emprendemento
e internacionalización no sector
TIC

Innovación
social
dixital

Evolución
do modelo
educativo

Demanda
Empren- tecnolóxica
demento temperá
dixital

Solucións
Smart
para o
turismo

Memoria
dixital de
Galicia

Contidos
Dixitais

Fábrica
intelixente

Servizos de
transporte
á demanda

Dixitalización
empresarial

I+D+i e
Talento
transferencia Dixital
tecnolóxica

Mobilidade

Cloud
Intelixencia
Artificial
Impresoras 3D
Big
Data

Realidade
Virtual

Sanidade
dixital
integrada na
contorna e
no fogar

Historia
Social
Única

Social

Realidade
Aumentada

Blockchain
Internet das
Cousas
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4. Investimento
mobilizado
No período 2015-2020 as
actuacións derivadas da Axenda
Dixital de Galicia 2020 conseguiron
mobilizar un investimento de máis
de 1.594 M€, entre capital público e
privado.
O investimento mobilizado asociado para este
período permitiu o desenvolvemento de
actuacións, as cales contribuíron a avanzar
cara a unha transformación dixital da
administración e da xustiza, así como a
xeración de iniciativas innovadoras no campo
socio-sanitario.
Doutra banda, levouse a cabo un gran
impulso pola dixitalización empresarial e
innovación ao redor dos sectores estratéxicos
para Galicia, avanzando cara á Industria 4.0.
Ademais, apoiouse a competitividade do
hipersector TIC como referente de múltiples
avances tecnolóxicos.

Á súa vez, promoveuse a inclusión dixital de
todos os galegos, onde cada cidadán tivese
as mesmas oportunidades de acceder,
coñecer e utilizar ferramentas dixitais, e a
promoción do talento tecnolóxico así como as
infraestruturas de telecomunicacións,
permitindo o acceso a novos e cada vez máis
sofisticados servizos dixitais nunha contorna
fiable e segura.

Investimento público-privado da
ADG2020 no período 2015-2020:
LE4. Estímulo ao
Crecemento do
Sector TIC

224,75 M€

LE3. AceleRación
da Economía
Dixital

462,35 M€

LE5. Articulación
dixital do
territorio

303,04 M€

14%

19%
20%

29%
18%
LE2. Énfase na
Vida Dixital

292,03 M€

1.594M€

LE1. Valorización
da Administración

312,37 M€

de investimento total
no período 2015-2020,
dos que máis de 541,6
M€ se corresponden con
capital privado
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5. Resposta dixital
ante a COVID-19
“A pandemia do COVID-19 acelerou a
transición a unha sociedade dixital en,
cando menos, unha década, e esta
tendencia continuará máis adiante”
Fonte: Wall Street Research Analysts. MKM Partners 12/03/2020

Ao longo de seis anos de desenvolvemento
da Axenda Dixital de Galicia 2020,
promoveuse a conectividade e a
dixitalización dos servizos e actividades,
construíndo o camiño da transformación
dixital de todas as áreas de
desenvolvemento da Comunidade.
Así, o nivel de madurez tecnolóxica
acadado nos últimos anos, permitiu durante
a pandemia que os máis novos aprenderan
de forma remota e a miles de persoas
traballar dende a casa, posibilitou que as
empresas venderan os seus produtos, as
fábricas seguiran funcionando e ao goberno
continuar brindando servizos públicos
cruciais.
As tecnoloxías dixitais convertéronse nun
instrumento necesario para o
acompañamento da xestión da crise no
confinamento, na desescalada e na volta á
normalidade. O funcionamento dixital
permitiu dar continuidade ao funcionamento
da administración pública e a prestación de
servizos básicos á cidadanía.

Plan de continxencia para garantir
os medios tecnolóxicos na Xunta de
Galicia ante as medidas
organizativas que se establezan
ante a evolución do COVID-19
Medidas para a dotación de medios
para o acceso remoto aos sistemas de
información
Medidas para a dispoñibilidade dos
servizos técnicos de soporte as
persoas usuarias e xestión de sistemas
Medidas de reforzo da seguridade
dos sistemas e infraestruturas TIC
Medidas para o funcionamento da
Administración dixital, tanto na
relación coa cidadanía, como na propia
tramitación interna da Xunta de Galicia
Medidas para o funcionamento online no eido da Educación en centros
escolares
Medidas para a continuidade do
funcionamento da Administración de
Xustiza
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Potenciouse a RELACIÓN TELEMÁTICA da cidadanía e as
empresas coa ADMINISTRACIÓN

+475.000 trámites

+1,4M de

online coa Xunta realizados
polos/as galegos/as durante o
estado de alarma

190.000

notificacións
electrónicas
enviadas

documentos
asinados
online

11.000

empregados/as
públicos/as con acceso
ao TELETRABALLO

As pezas do Expediente Xudicial Electrónico dispoñibles grazas ao
desenvolvemento do Plan Senda 2020 conformaron unha base sólida sobre a que
traballar, brindando apoio ao teletraballo e á celebración de actos procesuais
mediante presenza telemática.

Reforzouse a EDUCACIÓN EN LIÑA para asegurar a continuidade
das clases durante a suspensión da actividade lectiva presencial

95.000

estudantes con acceso aos
contidos educativos E-Dixgal de
centros non integrados na iniciativa

+58.000 usuarios diarios nas
Aulas Virtuais do centros e de
abalarMóbil (80.000)

2.750 portátiles

con conexión a
Internet gratuíta
entregados a familias
con menos recursos

45.000

reunións virtuais na nova plataforma de
VIDEOCONFERENCIA para impartir clases en tempo real ou responder
dúbidas e consultas

EduCOVID para a xestión do protocolo de comunicación e seguemento de casos de
COVID en centros educativos

Aproveitáronse os beneficios da TELEASISTENCIA no contexto
da COVID19

1.700 pacientes COVID-19 telemonitorizados desde as súas casas
con TELEA, preto da metade das persoas en illamento domiciliario.
Os médicos galegos poden consultar na HISTORIA ELECTRÓNICA a
información sobre os contactos relacionados cos seus pacientes da COVID

Sistema PassCOVID.gal unha canle de información segura e fonte de
recomendacións personalizadas en base á situación individual de saúde fronte á
pandemia
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Leváronse a cabo ACTIVIDADES DIVULGATIVAS E
FORMATIVAS para pemes, autónomos e cidadáns co fin de
desenvolver unha nova organización do traballo e unha
cultura dixital
Dende a declaración do estado de emerxencia a Rede CeMIT e o
Centro Demostrador TIC realizaron actividades para pemes, autónomos
e cidadáns co fin de desenvolver unha nova organización do
traballo e unha cultura dixital:
Publicacións de guías para facilitar o teletraballo.
Consultas online e publicacións de post diarios con consellos sobre
ferramentas, solucións dispoñibles e consellos para un uso seguro da Rede.
Sesións formativas en streaming para fomentar o teletraballo e tratar diversos
aspectos de utilidade á hora de adoptar esta modalidade de traballo na casa.

Plan de reactivación e
dinamización
Cheques de dixitalización
(teletraballo, desenvolvemento de
iniciativas empresariais no rural e
economía social)
Obradoiros e axudas á
dixitalización Industria 4.0

Plan de dixitalización
dirixido a autónomos,
comercios e pemes

para que gañen en
competitividade no novo
contexto económico, incluíndo
actuacións en ámbitos como:
Comercio electrónico

Cheque autónomo seguimos adiante
(ecommerce, redes sociais, etc.)

Apoios ao teletraballo
Galicia Exporta Dixital

Programa de acción inmediata para apoiar, asesorar e
formar a pemes e autónomos de Galicia
CONSULTA RÁPIDA
dúbidas da xestión na
empresa

ASESORAMENTO EN LIÑA
información e formación en
financiamento, negocio,
operacións e persoas

NOVO REACCIONA
servizos de mellora competitiva nos
eixos de estratexia, profesionalización,
dixitalización e innovación

+13.000 persoas visitaron
de xeito virtual museos e
monumentos emblemáticos a
través de ‘GALICIA, NA TÚA
CASA’ durante as semanas de
confinamento

Plan de reactivación dos
sectores cultural e turístico
fronte aos efectos
derivados da COVID-19

Bono Turístico #QuedamosEnGalicia
Campaña #Aculturasegue

Facilitouse a comunicación entre usuarios de residencias e
familias durante o confinamento

400 móbiles e tabletas distribuídos en centros
residenciais de servizos sociais doados polas Fundacións
Orange e Profuturo e Grupo Cenor Electrodomésticos.
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