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1. Introdución: As TIC como motor da economía
O crecemento dixital consiste en maximizar o impacto das políticas públicas dixitais
para mellorar a produtividade e a competitividade así como transformar e modernizar
a economía e sociedade galega mediante un uso eficaz e intensivo das TIC pola
cidadanía, empresas e Administracións. A utilización máis eficaz das tecnoloxías
dixitais permite afrontar os retos esenciais formulados por Europa e proporciona unha
mellor calidade de vida aos cidadáns manifestada, por exemplo, nunha mellor
atención sanitaria, unhas solucións de transporte máis seguras e eficientes, un medio
máis limpo ou un acceso máis doado aos servizos públicos e aos contidos culturais.
As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) son un poderoso motor para o
crecemento económico, a innovación e o aumento da produtividade. En 2016, case a
metade da poboación mundial estará conectada a Internet, superando a cifra dos
tres mil millóns de usuarios. Ademais, o sector TIC representa o 5% do PIB e impulsa o
20% do crecemento da produtividade xeral e constitúe unha cuarta parte do negocio
total en I+D+i1. As TIC proporcionan beneficios para as industrias tradicionais, así, máis
de tres cuartas partes do valor engadido creado por Internet derivan dunha mellora
na produtividade destas industrias, a través da mellora na produtividade no traballo
dos seus empregados, en promedio, un 5% no sector industrial e un 10% no sector
servizos2. De esta forma as pemes crecen dúas ou tres veces máis rápido se adoptan a
economía dixital. Finalmente é preciso considerar outra faceta relevante das TIC, sobre
todo na crise económica na que nos atopamos, as TIC impulsan a creación de
emprego; na UE, por cada emprego destruído pola aparición de Internet, créanse 2,6
novos postos de traballo3.
A relevancia do papel do sector TIC na economía é innegable. O sector da economía
dixital está crecendo sete veces máis que o resto dos sectores da economía. As TIC
poden constituírse como a base para fomentar agrupación e ecosistemas
locais/rexionais de empresas TIC en sectores específicos, e deben aplicase de forma
transversal, a todolos sectores da economía para o aumento da súa produtividade e
eficiencia. Así mesmo, o sector público pode beneficiarse das ganancias de
produtividade baseadas nas TIC e nas novas ferramentas de participación cidadá
conseguidas grazas ás solucións tecnolóxicas da administración electrónica.
A Comisión Europea establece para o novo período de financiamento 2014 – 2020, a
necesidade de que as autoridades nacionais e rexionais europeas preparen as
estratexias de investigación e innovación para a especialización intelixente
1

Ver Informe de “Competitividade Dixital 2010”
http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/documents/edcr.pdf

2

Ver Informe “O impacto da Banda larga no crecemento e a produtividade” (2008)
http://breitbandinitiative.de/wp/wp-content/uploads/2009/04/2008_micus-studieroadbandeu_short.pdf
3

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/ebsn/digital_supply_chains/index_en.htm
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(estratexias RIS 3), co fin de que os Fondos Estruturais poidan utilizarse de forma máis
eficaz e poidan aumentarse as sinerxías entre as diferentes políticas da UE así como os
investimentos públicos e privados. As estratexias de RIS3, condición “ex ante” para a
captación de financiamento, son axendas integradas de transformación económica
territorial que deben centrar as políticas e inversións das rexións nas prioridades, retos e
necesidades baseadas no coñecemento; aproveitando os puntos fortes, vantaxes
competitivas e potencial de excelencia de cada rexión, avalan o investimento en
innovación tecnolóxica como un dos seus asuntos prioritarios.
Conscientes da importancia e do potencial das novas tecnoloxías, a Estratexia RIS3 de
Galicia presenta as TIC como un dos motores da especialización e da competitividade
dos sectores produtivos e do futuro desenvolvemento económico e social da nosa
rexión. No obstante, situar as TIC como elemento de especialización require construír
un marco estratéxico transversal que agregue capacidades de diversos sectores e
fomente a participación dos múltiples axentes aliñándoos en torno ao obxectivo de
lograr o crecemento e o desenvolvemento da economía do coñecemento en Galicia.
A Estratexia de Crecemento Dixital, é unha folla de ruta na que se establecen as liñas
estratéxicas da Política Tecnolóxica da Xunta de Galicia para o horizonte 2020, e, en
todo caso, estará completamente aliñada coa RIS 3 de Galicia para establecer
relacións sinérxicas entre elas.
O desenvolvemento da Estratexia de Crecemento Dixital realizouse tras unha ampla
consulta ás partes interesadas nos ámbitos público e privado de cara a ter en conta os
puntos de vista dos axentes e asociacións sociais e empresariais relevantes, as
necesidades e riscos detectados polos mesmos, e para garantir a coordinación entre
os distintos axentes e niveis de goberno TIC. En primeira instancia, contouse cos
axentes e asociacións empresariais TIC, centros de coñecemento e centros de
investigación en TIC para a definición da estratexia para o desenvolvemento dixital e
fortalecemento do sector das TIC en Galicia para converter a este sector nun dos
motores da economía de Galicia no marco 2014-2020.
Ademais, no contexto da Estratexia RIS3 de Galicia, que coordina a Axencia Galega
de Innovación, e seguindo a metodoloxía específica da Comisión Europea,
realizáronse consultas a través de cuestionarios no marco do Grupo de Traballo 6
(GT6), coordinado pola Amtega, co obxectivo de establecer prioridades en materia
de innovación. A partir desa consulta realizada no marco do GT6, a Amtega
desenvolveu un proceso de reflexión que lle permitiu establecer o enfoque estratéxico
recollido no presente documento
A “Proposta de regulamento polo que se establecen disposicións comúns relativas ao
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de
Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo
Marítimo e da Pesca", establece como requisito legal imprescindible ou condición “ex
ante” a inclusión dun capítulo explícito que presente a Estratexia de Crecemento
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Dixital das rexións europeas, no marco da estratexia rexional en materia de innovación
para unha especialización intelixente.
Este documento responde ao establecido no devandito regulamento e recolle a
Estratexia de Crecemento Dixital do Goberno Galego, definida en función dunha
diagnose e un análise DAFO no que se presentan os puntos débiles, fortes, ameazas e
debilidades, e sobre as que se priorizaron as actuacións en materia de crecemento
dixital que levará a cabo a Xunta de Galicia para o novo período.
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2. Marco de referencia das políticas de crecemento dixital
Marco de referencia europeo
A Estratexia Europa 2020 trata de impulsar un crecemento intelixente, sostible e
integrador, con base na innovación e na economía do coñecemento, para xerar
unha economía máis competitiva e unha maior cohesión social e territorial.
As TIC xogan un papel fundamental no desenvolvemento económico e social das
rexións europeas e co obxectivo de promover a súa integración en todos os ámbitos
da sociedade, xorde a Axenda Dixital para Europa, unha das sete iniciativas
emblemáticas da estratexia Europa 2020. O seu propósito é definir a función
catalizadora esencial que deberán desempeñar as TIC como elemento clave para a
consecución dos obxectivos e ambicións de Europa 2020 neste eido.

ESTRATEXIA EUROPA 2020. Iniciativas emblemáticas

CRECEMENTO DIXITAL

Axenda Dixital para Europa
Senta as bases e obxectivos para alcanzar o desenvolvemento dixital das rexións e
dos Estados e constitúese como o piar das políticas de crecemento intelixente,
sustentable e integrador baseado nas TIC

Axenda para as novas cualificacións e empregos
Xuventude en movemento
Ambas iniciativas vinculadas directamente coas políticas de aprendizaxe ao longo
da vida e a alfabetización e capacitación dixital para fomentar a creación de
emprego.

Unión pola Innovación

Digital Growth Framework

Mellora as condicións xerais de acceso ao financiamento destinado á I+D+i co fin de
reforzar a cadea de innovación e impulsar os niveis de inversión en toda a UE. Ten
impacto na inversión en I+D+i en TIC.

Plataforma Europea contra a pobreza
Garante a cohesión social e territorial, polo que se vincula co fomento de
actuacións en inclusión dixital , sobre todo dos colectivos en risco.

Unha Europa que utilice eficazmente os recursos
Desliga o crecemento económico e o uso dos recursos. Unicamente lograrase a
través da integracións das TIC nos sistemas de eficiencia enerxética, transporte e
redución de emisións de carbono á atmosfera.

Unha política industrial para a era da mundialización
Potencia o entorno empresarial, especialmente para as pemes, procurando
aumentar a competitividade da economía europea.
As TIC
son panca
para
Estratexia
Galega
deesencial
Crecemento
o aumento da competitividade do tecido empresarial .

Dixital
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A Axenda Dixital Europea (ADE) traza un rumbo claro para maximizar o potencial
económico e social das TIC como soporte esencial da actividade económica e social
das rexións europeas. A través desta axenda, a UE está traballando na creación dun
verdadeiro mercado único dixital, soporte fundamental da economía do
coñecemento en Europa, que precisa da interoperabilidade efectiva entre
administracións, produtos e servizos TIC; a extensión dunha cobertura universal da
banda larga con velocidades crecentes e o despregamento de redes de nova
xeración e a integración plena de todos os europeos na sociedade da información a
través da alfabetización e inclusión dixitais. Así mesmo, co obxectivo de incrementar a
eficiencia e competitividade do mercado único, Europa quere investir máis en I+D e
impulsar a innovación aberta en TIC incluíndo iniciativas lideradas pola industria. Así, a
ADE resalta que en comparación co principal socio comercial europeo, os Estados
Unidos, o gasto total en I+D sobre TIC en Europa representa unha proporción moito
menor (17% fronte a 29%) e, en termos absolutos, supón soamente o 40% do gasto total
realizado por EEUU.
ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN

OBXECTIVOS DA AXENDA DIXITAL PARA EUROPA
En 2015, o 50 % dos cidadáns utilizarán a administración electrónica, e máis da metade desa
cifra cumprimentarán formularios en liña

Servizos públicos

Investigación e
innovación

Inclusión dixital

En 2015 deberán estar dispoñibles en liña todos os servizos públicos transfronteirizos clave
contidos nunha lista que acordarán os Estados membros en 2011
Duplicación da inversión pública a 11 000 millóns de euros (base de referencia: a cifra
nominal de créditos orzamentarios públicos de I+D dedicados ás TIC
Aumentar a utilización regular de internet dun 60 % a un 75 % en 2015 y, entre os colectivos
desfavorecidos, dun 41 % a un 60 %
Reducir á metade a parte de poboación que nunca usou internet para 2015 (ata un 15 %)
Cobertura de banda ancha básica para o 100% dos cidadáns europeos en 2013.

Banda larga

Cobertura de banda ancha de 30 Mbps ou superior para o 100% dos cidadáns europeos en
2020.
50% dos fogares europeos deberán contar con abonos por enriba dos 100 Mbps en 2020.
50% da poboación debe efectuar compras en liña para 2015
20% da poboación deberá efectuar compras en liña transfronteirizas para 2015

Mercado único dixital
33% das pemes deberán efectuar compras ou vendas en liña para 2015
Para 2015, a diferenza entre as tarifas de itinerancia e as nacionais deberá aproximarse a 0
Economía con baixa
emisión de carbono

Redución de a lo menos un 20 % do consumo de enerxía en iluminación para 2020

Neste sentido, o goberno galego leva traballando desde 2010 impulsando unha
importante política de desenvolvemento dixital aliñada cos obxectivos que marca a
Unión Europea nesta materia. Esta folla de ruta sitúa as TIC como elemento de
especialización capaz de traccionar os sectores produtivos e impulsar a economía
Estratexia Galega de Crecemento Dixital
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dixital e do coñecemento en Galicia. Así mesmo, o sector TIC é esencial para a
mellora da innovación e da competitividade e está soportado por un sistema de
infraestruturas e axentes cun elevado nivel de madurez, caracterizado por altas taxas
de innovación, progreso tecnolóxico e produtividade, cun considerable impacto na
actividade económica.
A Axenda dixital de Galicia bebe dende o seu orixe das políticas europeas en materia
de sociedade de información e está perfectamente aliñada cos obxectivos e liñas
estratéxicas de actuación de Europa 2020, atendendo ás características particulares
da nosa rexión para centrar os esforzos naqueles campos que requiren maior
prioridade.

Figura 1. Estratexia 2020: Galicia con Europa

Marco de referencia nacional
No ámbito nacional, o Goberno do Estado, a través do Ministerio de Industria, Enerxía e
Turismo e o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, desenvolveu en Febreiro
de 2013 a Axenda Dixital para España. Esta axenda constitúese como marco de
referencia para a estratexia que permitirá transformar e modernizar a economía e
sociedade española mediante un uso eficaz e intensivo das TIC e alcanzar os
obxectivos establecidos por Europa. Asemade, a Axenda Dixital para España está
recollida no Plan estatal de investigación científica e técnica e de innovación 20132016 dentro da acción estratéxica de Economía e sociedade Dixital, e contempla os
seguintes obxectivos relacionados co crecemento dixital:
•

Fomentar o despregamento de redes e servizos para garantir a
conectividade dixital. O goberno de España fai seus os obxectivos de
cobertura e adopción de servizos de banda larga formulados pola Unión
Estratexia Galega de Crecemento Dixital
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•

•

•

•

•

Europea na Axenda Dixital para Europa. Estas medidas acompáñanse co
desenvolvemento dunha Estratexia nacional de redes ultrarrápidas para
impulsar a súa implantación en España.
Desenvolver a economía dixital para o crecemento, a competitividade e a
internacionalización da empresa española. Mellorar a competitividade do
tecido produtivo español e fomentar o seu crecemento, a expansión
internacional e a creación de emprego de calidade mediante un mellor
aproveitamento das TIC e o desenvolvemento da economía dixital.
Mellorar a administración electrónica e solucións dixitais para unha
prestación eficiente dos servizos públicos. Este obxectivo estratéxico ten
como fin incrementar a eficacia e eficiencia das nosas Administracións e
optimizar o gasto público, mantendo ao mesmo tempo uns servizos públicos
universais e de calidade. Será fundamental a participación cidadá e a
utilización de canles electrónicas para a comunicación entre cidadáns,
empresas e Administracións, elementos polos que a Unión Europea apostou
decididamente.
Reforzar a confianza e seguridade no ámbito dixital. A Axenda formula tres
liñas de actuación principais no ámbito da confianza: impulsar o mercado
dos servizos de confianza; reforzar as capacidades actuais para promover
a confianza dixital; e impulsar a excelencia das organizacións en materia
de confianza dixital.
Impulsar o sistema de I+D+i en TIC. O investimento en I+D+i en TIC e a
aplicación dos resultados conseguidos a través desta son factores claves
na mellora da competitividade das empresas e Administracións españolas.
Así o recoñece a Unión Europea, que na súa Axenda Dixital, na que
estableceu como obxectivo para o ano 2020, duplicar o gasto público
anual total en investigación e desenvolvemento das TIC, de maneira que se
suscite un incremento equivalente do gasto privado.
Promover a capacitación para a inclusión dixital e a formación de novos
profesionais TIC. A través deste obxectivo a Axenda Dixital para España
procura conseguir unha Sociedade da Información inclusiva na que a
cidadanía e profesionais dispoñan dun elevado grao de preparación para
obter as vantaxes do uso intensivo das TIC. Desta forma, fai seus os
obxectivos da Axenda Dixital para Europa en materia de inclusión dixital.

Os obxectivos, liñas de actuación e plans establecidos na Axenda Dixital para España
articúlanse para favorecer a creación de oportunidades de emprego e o crecemento
económico mediante unha adopción intelixente das tecnoloxías dixitais, contribuíndo
desta forma ao esforzo colectivo de impulsar a recuperación económica do país.
Así mesmo, o Plan estatal de investigación científica e técnica e de innovación 20132016 integra o “Programa estatal de I+D+i orientada aos retos da sociedade” que
establece a Economía e Sociedade Dixital como un dos retos de futuro do goberno
Estratexia Galega de Crecemento Dixital
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nacional. Este reto implica un proceso de transformación no que están implicadas as
empresas, as institucións e a sociedade civil, e inclúe a Acción Estratéxica en
Economía e Sociedade dixital 2013-2016, ligada á Axenda Dixital para España así
como ao conxunto de plans estratéxicos de ámbito nacional, comunitario e
internacional.
A Acción Estratéxica en Economía e Sociedade Dixital articula un conxunto de
medidas que perseguen impulsar a adopción das TIC e o desenvolvemento da
Sociedade da Información, posibilitando a transformación da economía e a
sociedade cara a un ámbito dixital que avanza de forma progresiva e se implanta con
carácter transversal en todos os sectores de actividade empresarial, converténdose no
ámbito dominante para as transaccións económicas, a prestación de servizos públicos
eficaces e eficientes, e a definición dun novo modelo de organización do traballo e
de relacións sociais.
Inclúense dentro da Acción Estratéxica as medidas recollidas na “Axenda Dixital para
España” destinadas a impulsar o Sistema Español de Investigación, Desenvolvemento e
Innovación no ámbito das tecnoloxías da información, as comunicacións e a
sociedade da información.

Marco de referencia rexional
A nivel rexional, a Xunta de Galicia elaborou o Plan Estratéxico Galicia 2010-2014
(2020), que configura a economía do coñecemento como eixe central para o
desenvolvemento e modernización do modelo económico e social de Galicia. Este
Plan aposta pola cohesión social e a calidade de vida dos cidadáns, pola
dinamización económica e o emprego, a sostibilidade e o equilibro territorial, por unha
administración máis próxima e eficiente e por unha nova economía baseada no
coñecemento, o que supón unha aposta decidida polo cambio do actual modelo
produtivo de Galicia.
A aposta por unha economía na que o emprego das tecnoloxías da información ten
un papel chave para acadar os retos que se marca Galicia cara o futuro, inclúese no
eixo 3 do PEG 2020, “Modernizar e promover a aplicación o emprego xeral das TIC nos
ámbitos produtivos sociais e dos servizos públicos”.
Así mesmo, o goberno galego presenta a Axenda Dixital Galicia, unha folla de ruta
onde o impulso do sector TIC é premisa obrigatoria para conseguir os obxectivos
formulados na Estratexia Europa 2020. A Axenda Dixital de Galicia maximiza o
potencial económico das TIC e do sector TIC como soporte esencial da actividade
económica e social, sostido por un sistema de infraestruturas e axentes cun elevado
nivel de madurez, e como un elemento facilitador para a mellora da innovación a
través da extensión de infraestruturas e servizos dixitais; Ademais, reserva un eixo
estratéxico para situar as TIC como elemento de especialización capaz de traccionar
os sectores produtivos e consolidar a economía dixital e do coñecemento en Galicia.
Estratexia Galega de Crecemento Dixital
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Figura 2: Impacto das liñas da Axenda Dixital cos Eixos do Plan Estratéxico
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3. Diagnose e análise DAFO da Axenda Dixital de Galicia
Como resumen sintético de todo o proceso de reflexión e análise para o
desenvolvemento da Estratexia de Crecemento Dixital de Galicia, preséntase o
seguinte DAFO.

Debilidades

Ameazas

Importante porcentaxe da poboación que non
emprega as novas tecnoloxías, un total de 33,7%
da poboación de Galicia nunca empregou
internet.
A dispersión da poboación en zonas rurais
dificulta a capilaridade de iniciativas de
alfabetización dixital e por tanto a redución da
fenda dixital.
Amplo camiño por recorrer na prestación de
servizos por medios electrónicos das
administración públicas á cidadanía.
Moi baixa presenza en Internet de empresas de
menos de 10 empregados, que supoñen o 95%
do tecido empresarial galego.
Amplo camiño de converxencia coa media da
UE no relativo ao uso e aplicación de
ferramentas TIC para a xestión empresarial.

Heteroxeneidade do nivel de madurez da
administración electrónica entre administracións.
“Gap” moi importante cos obxectivos que
marca a UE no relativo a persoas que nunca
utilizaron internet, e prazos moi axustados para
poder acadalos (2015).
“Gap” moi elevado co obxectivo de Europa
para 2015 no relativo ao comercio electrónico.
Pouca cultura de uso das TIC entre as pemes por
falta de confianza e formación ou por falta de
percepción dos seus beneficios.
A orografía abrupta e a alta dispersión da
poboación das zonas rurais afecta
negativamente ao nivel de cobertura e a
rendibilidade da inversión en infraestruturas
telecomunicacións.

Escasa visibilidade internacional do sector TIC
galego e pouca capacidade de venta no
exterior. A maior parte do mercado destas
empresas é o rexional e nacional.
Burocracia administrativa que ralentiza o
despregamento de redes de servizo de banda
larga.
Polígonos industriais sen infraestruturas de banda
larga rápida ou con servizos de baixas
prestacións.

Fortalezas

Oportunidades

Marco normativo sólido para garantir a
prestación de servizos por medios electrónicos.
Tendencia clara á converxencia con Europa en
canto ao uso das TIC pola cidadanía nos últimos
anos.
O alto potencial do programa de Voluntariado

Impulso da interoperabilidade a través do “Nodo
de Interoperabilidade galego”, que achegará
eficiencia, aforro e simplificación á administración
pública galega.
Clara aposta da UE pola inclusión dixital e a
innovación social, recoñecidas como prioridades

Estratexia Galega de Crecemento Dixital
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Dixital en materia de inclusión dixital e
innovación social, con unha elevada
participación do terceiro sector e do sector
empresarial nas actividades de inclusión e
alfabetización dixital.
Desenvolvemento de actuacións en materia de
educación dixital como catalizador do
emprego das TIC no núcleo familiar.
Implicación moi activa do sector empresarial –
clúster, asociacións, empresas – e dos colexios
profesionais na dinamización das TIC no ámbito
empresarial, colaborando activamente co
CDTIC.
Crecemento do peso relativo do sector TIC en
termos de emprego e PIB sobre a media galega
pola súa mellor resistencia á crise económica
global.
Importante impulso de políticas públicas con
foco no aumento da innovación tecnolóxica
que permiten especialización e innovación no
sector tic.
Cobertura de banda larga básica de preto do
100% do territorio.

estratéxicas.
Potenciar o papel dos axentes sociais e entidades
do terceiro sector, no artellamento de políticas
de alfabetización e capacitación dixital para
conseguir capilaridade no territorio e nunha
poboación tan dispersa.
Aumento moi importante do uso de smartphones
entre a poboación que pode supoñer un canle
máis sinxelo de penetración de servizos.
Posta a disposición de maior magnitude de
espectro para a banda larga móbil de alta
velocidade a partir de 2014.
Especialización das pemes tic en nos ámbitos
estratéxicos para Galicia para actuar como
catalizadoras no resto de sectores.
Amplo potencial de incorporación de tecnoloxías
da información e da comunicación en ámbitos
estratéxicos para a economía de Galicia como o
transporte, o turismo ou sectores como o
agroalimentario e marítimo, sanitario, ocio e
goberno electrónico.
Activar o papel de asociacións empresariais do
territorio na divulgación e prestación de servizos
asociados para gañar capilaridade e impacto
nas actuacións sobre o tecido empresarial.
Aproveitamento e compartición de infraestruturas
públicas para facilitar os despregamentos de
redes de telecomunicacións.
Potenciación dos despregues de redes de nova
xeración e aumento da demanda de servizos de
comunicacións nas áreas económica, educativa,
sanitaria, ocio e goberno electrónico.
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4. Visión Galicia 2020
A Axenda Dixital de Galicia constitúese como a estratexia tecnolóxica única para a
comunidade galega e está a ser desenvolvida pola Axencia de Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega), entidade de carácter público que aglutina todas as
competencias de definición e xestión das políticas tecnolóxicas da Xunta. Así mesmo,
recaen sobre a Amtega as competencias de definición e desenvolvemento da
Estratexia de Crecemento Dixital requirida por Europa, que debe estar completamente
aliñada coa Estratexia Europa 2020
O traballo realizado durante estes catro anos a través da Axenda Dixital de Galicia
“2014.gal” serviu para comezar en Galicia un escenario asintótico de converxencia,
antes nunca acadado, coa media da UE no emprego de tecnoloxías da información
e da comunicación.
A nova estratexia deberá servir para acadar case unha plena converxencia con
Europa no horizonte 2020. Este é o obxectivo que se marca Galicia no ámbito do
crecemento dixital.
Entre os pasos máis importantes dados neste período atopamos o achegamento da
banda larga a todos os galegas, a creación dunha política tecnolóxica única para a
nosa comunidade a través da creación da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia, o establecemento dunha política integral de impulso da
administración electrónica e da participación cidadá ou a posta en marcha dunha
infraestrutura de apoio as pemes para lograr a efectiva introdución das tecnoloxías
da información no tecido empresarial galego.
A Axenda Dixital de Galicia con horizonte 2020 deberá asegurar que Galicia compite
como rexión no mercado único dixital europeo, apoiando o escenario actual de
transformación da actual economía galega nunha economía más intelixente,
sustentable e integradora, cun maior nivel de emprego, cohesión social e territorial.
Así, a Axenda Dixital de Galicia está orientada para o logro da seguinte visión en
consonancia con H2020 marcado pola UE.

Visión 2020
•

Unha administración aberta e transparente, que incorpore a participación
activa de todos os axentes na creación das políticas de goberno e que permita
a relación integral coa cidadanía e empresas a través da administración
electrónica;

•

Uns servizos públicos dixitais en todos os ámbitos de goberno que melloren a
calidade de vida dos cidadáns e que garantan a súa autonomía persoal
universalizando a cultura dixital na nosa comunidade;

•

Unha cidadanía altamente competente no ámbito dixital e completamente
integrada na sociedade do coñecemento capaz de transformar as súas
Estratexia Galega de Crecemento Dixital
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actividades profesionais, persoais e sociais a través do uso pleno dos medios
tecnolóxicos que teñen a súa disposición;
•

Un sector tic galego competitivo e innovador, catalizador de outros sectores
estratéxicos da economía a partir da innovación e especialización tecnolóxica;

•

Un sector empresarial integrado totalmente na economía do coñecemento e
que contribúa á creación de emprego e ao crecemento económico sostible
de Galicia a través de novos modelos produtivos e de negocio baseados nas
TIC.

•

Infraestruturas de telecomunicacións de ultima xeración tractoras de novos
servizos e posibilitadoras dun maior achegamento da cidadanía á sociedade
do coñecemento.

En definitiva, Galicia deberá consolidarse como unha rexión con identidade propia e
cohesionada social e territorialmente, formada por cidadáns e organizacións
empresariais altamente competentes onde se fomente e posibilite o traballo en rede,
o acceso ao coñecemento, a participación activa de todos os axentes implicados na
sociedade do coñecemento e a proxección da cultura galega no mundo.
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5. O reto do crecemento dixital en Galicia
5.1 ESTRATEXIA E OBXECTIVOS
A estratexia de Crecemento Dixital do goberno galego para o próximo período é a
reflectida na Axenda Dixital de Galicia que concibe ás TIC nunha dobre vertente:
•

•

Como elemento facilitador a través da extensión de infraestruturas e servizos
dixitais
Como factor de especialización capaz de traccionar os sectores produtivos
para construír unha economía dixital e do coñecemento

As liñas estratéxicas da Axenda Dixital de Galicia estarán actualizadas a través da
incorporación dos novos elementos e claves das políticas europeas en materia de
sociedade da información, e dos avances producidos en Galicia tras a posta en
marcha da 2014.gal en 2010.
A continuación, preséntanse as liñas estratéxicas que darán resposta aos devanditos
obxectivos:

LE1. Administración intelixente e eficiente
A participación cidadá, a utilización de canles electrónicas para a comunicación
entre cidadáns, empresas e administracións e a interoperabilidade son factores clave
polos que a Unión Europea apostou decididamente. Desta forma, Galicia comparte os
obxectivos da Axenda Dixital para Europa de conseguir que en 2015 máis da metade
da poboación utilice a administración electrónica e máis do 25% cumpran formularios
en liña e segue as directrices establecidas na “Estratexia Europea de
Interoperabilidade” e o “Marco Europeo de interoperabilidade dos servizos públicos”.
En consonancia coa “Estratexia Europea de Cloud Computing”, o goberno galego
entende que o sector público ten un papel clave que desempeñar na configuración
do mercado da computación en nube. Pero co mercado do sector público
fragmentado, os seus requisitos teñen pouco impacto, a integración de servizos é
baixa e os cidadáns non teñen a mellor relación calidade-prezo. Para romper este
escenario que se constitúe como unha barreira para a adopción do cloud computing
realizaranse actuacións encamiñadas a acadar a incorporación destas tecnoloxías
nos sectores da economía polo que a administración e o sector público xogará un
papel fundamental neste ámbito.
A administración pública xoga un papel moi importante no Crecemento Dixital e no
desenvolvemento da Sociedade da Información das rexións, actuando
principalmente sobre dúas áreas fundamentais:
•

Como usuaria das TIC, co fin de mellorar a calidade dos servizos públicos e
modernizar a administración.
Estratexia Galega de Crecemento Dixital
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•

Como dinamizadora da Sociedade da Información, por medio da formulación
e execución de políticas.

Nos últimos anos Galicia, de acordo coas políticas europeas en materia de
administración electrónica, iniciou unha forte dinámica de apoio á modernización das
administracións públicas a través das tecnoloxías da información e as comunicacións.
A través de múltiples iniciativas, especialmente o Plan de Modernización das
administracións públicas en materia de eGoberno, Galicia avanzou de forma
significativa na integración das TIC nos seus procesos organizativos, de xestión,
comunicación e interlocución coa sociedade en todos os ámbitos de goberno, así
como no uso da administración electrónica. No obstante, a pesar dos avances dixitais
experimentados nos últimos anos, queda aínda moito camiño por percorrer na
publicación “on line” de servizos públicos avanzados e na interoperabilidade entre
administracións públicas.
O próximo período 2014 - 2020 será de consolidación da administración electrónica e
de impulso da participación cidadá na xeración de políticas públicas a través de
medios telemáticos.
Obxectivo: A administración pública galega ten o obxectivo de pór a disposición da
cidadanía e das empresas mecanismos de información, interlocución e contidos e
servizos públicos dixitais avanzados que respondan ás súas necesidades e
expectativas reais e que, á súa vez, permitan o aumento da súa calidade de vida.
Son aspectos fundamentais da estratexia de Galicia para a consecución destes
obxectivos os seguintes:
•

Acadar a interoperabilidade entre administracións e servizos públicos dixitais:
aposta decidida por unha organización que garanta a cooperación efectiva
entre administracións para camiñar cara ao escenario común. Así, resultará
máis sinxela a execución coordinada, eficiente e sostible dos proxectos que se
vaian definindo en todos os ámbitos de goberno, co obxectivo de asegurar un
desenvolvemento da administración electrónica homoxénea.

•

Potenciar os canles telemáticos como o medio de interlocución da
administración pública máis empregado nas relacións coa cidadanía e as
empresas:
Fortalecer a cidadáns e empresas activando servizos de
administración electrónica deseñados en torno ás súas necesidades, así como
incrementando o acceso á información pública, fortalecendo a transparencia
e permitindo a participación efectiva dos cidadáns e empresas nos procesos
de formulación de políticas municipais.

•

Impulsar o eGoberno e participación cidadá na xeración de políticas públicas:
Establecer unha comunicación permanente coa cidadanía, empresas e entre
a propia administración, baseada nos principios de transparencia,
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participación, colaboración e cultura innovadora para obter respostas
satisfactorias ás necesidades e demandas da sociedade.
•

Garantir o desenvolvemento de servizos públicos intelixentes: Transformar os
modelos de prestación de servizos públicos en modelos máis innovadores,
eficientes e sostibles grazas ás tecnoloxías da información. As TIC poden ser
catalizadores da mellora dos servizos públicos en todos os ámbitos de goberno:
educación, sanidade e servizos sociais, transporte e mobilidade, turismo,
urbanismo e infraestruturas, entre outros.

LE2. Cidadanía plenamente dixital
A Estratexia de Crecemento Dixital comparte e fai seus os obxectivos da Axenda Dixital
de Galicia en materia de capacitación e inclusión dixitais. Será importante
desenvolver actuacións capaces de incrementar a accesibilidade dos servizos
públicos dixitais; impulsar programas de alfabetización dixital, adaptar os programas
formativos para atender a nova demanda de profesionais TIC e favorecer a
participación da sociedade civil e axentes empresariais nas actividades de inclusión
dixital.
A presente estratexia recolle as políticas europeas de innovación social citadas nas
iniciativas emblemáticas de Europa 2020, “Unión pola Innovación” e “Plataforma de
loita contra a pobreza e a inclusión social”. O goberno galego buscará satisfacer as
necesidades sociais da cidadanía, a través das súas capacitacións e de novos
modelos de colaboración e de relación social.
Así mesmo, o goberno galego impulsará as medidas de aprendizaxe permanente
europeas establecidas nas iniciativas emblemáticas “Axenda polas novas
cualificacións e empregos” e “Xuventude en movemento”. En materia de
competencia dixital, Galicia adoptará os modelos de recoñecemento de
competencias establecidos no Marco Europeo Común de Aprendizaxe Permanente,
de cara a lograr profesionais TIC adaptados ás necesidades dos mercados
tecnolóxicos e unha cidadanía plenamente dixital.
Esta visión reforzase a través das conclusións das reunións do 24 e 25 de outubro do
Consello Europeo, no que se establece a necesidade de que as rexións e estados
membros impulsen a educación en TIC e as ferramentas e contidos dixitais, garantindo
a integración das cibercapacidades na educación, dende as etapas escolares ata o
aprendizaxe permanente.
O goberno galego xa realizou avances significativos neste terreo mediante a posta en
marcha de iniciativas de importante impacto como a Rede de Centros para a
Modernización e Inclusión Tecnolóxica de Galicia (Rede CeMIT) ou o programa de
Voluntariado Dixital (VOLDIX), recoñecida pola UE como unha boa práctica. No
obstante, queda moito camiño por percorrer neste ámbito xa que o “gap” cos
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obxectivos que marca a UE no relativo a persoas que nunca utilizaron internet aínda
segue sendo moi importante e os prazos son moi axustados para poder acadalos
(2015). Para solucionar esta situación, é preciso aumentar os esforzos e aliñar a
estratexia coas boas prácticas e recomendacións procedentes das políticas europeas
de alfabetización e capacitación dixital.
Obxectivo: Dotar á cidadanía das competencias e recursos para participar
activamente no desenvolvemento da Sociedade da información, convertendo as TIC
nun medio moi valioso de aprendizaxe ao longo da vida, tendo en conta a súa
consideración como área en constante evolución que precisa da mellora constante
das competencias individuais.
Son aspectos fundamentais da estratexia de Galicia para a consecución destes
obxectivos os seguintes:
•

Impulsar un marco de aprendizaxe permanente da cidadanía e implantar o
Marco Común de Competencias Dixitais: Europa, e tamén Galicia, entende a
competencia dixital como unha das oito competencias clave para o
aprendizaxe permanente, isto é o conxunto de coñecementos, capacidades e
actitudes particularmente necesarias para a realización persoal, a integración
social, a cidadanía activa e o emprego. Este Marco Común de Competencias
Dixitais debe ser a partir de agora elemento presente na definición das políticas
e capacitación dixital en Galicia de cara a asegurar coñecementos,
habilidades e aptitudes na cidadanía galega para ser competentes no mundo
dixital.

•

Aumentar a capilaridade no territorio das políticas de capacitación e
alfabetización dixital: Para gañar capilaridade no territorio, de xeito que unha
política sostible de capacitación poida chegar a todos os cidadáns é
fundamental a colaboración doutros axentes, tanto públicos como
empresariais ou do chamado terceiro sector. As entidades locais son valiosas
colaboradores na coordinación das políticas de alfabetización dixital pola súa
proximidade co territorio, coñecemento da cidadanía e dos colectivos en risco
de exclusión. Ademais, é preciso seguir reforzando a participación do terceiro
sector no desenvolvemento de políticas de alfabetización e capacitación
dixital, especialmente, as entidades de acción voluntaria, ONGs, fundacións,
asociacións e empresas con cultura RSE.

•

Fomentar a educación dixital en todos os niveis educativos: o
desenvolvemento de políticas de integración das TIC no eido educativo
implicou un importante incremento da utilización das TIC por parte dos
menores e a aceptación do seu uso por parte dos pais. Desta forma, os pais
están máis abertos á adopción das novas tecnoloxías para a súa vida cotiá e
están interesados en obter formación dixital para poder controlar o uso das TIC
e marcar pautas e criterios sobre o uso que fan os seus fillos e fillas das novas
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tecnoloxías. A incorporación das tecnoloxías no ámbito educativo no é
soamente unha garantía na construción de maior talento senón tamén un
importantísimo elemento catalizador do emprego das tic no núcleo familiar.

LE3. Hipersector TIC: innovador e catalizador
A Axenda Dixital Europea procura reforzar o sector TIC apostando pola investigación, o
desenvolvemento e a innovación mediante programas mellor adaptados ás especiais
características das empresas do sector, especialmente ás pemes. Na propia “Digital
Agenda Toolbox”, Europa pon de manifesto o potencial das TIC como elemento
facilitador e de aplicación transversal sobre todos os sectores da economía, e
adicionalmente, como un sector clave cun elevado crecemento e sobre o que actuar
para acadar un maior aproveitamento no desenvolvemento de produtos e servizos, na
mellora da produtividade, competitividade, etc. Por este motivo, Galicia considera de
vital importancia dedicar unha liña estratéxica ao hipersector TIC na súa Estratexia de
Crecemento Dixital, que permita maximizar os beneficios deste sector en toda a
economía galega.
A nivel nacional, a Axenda Dixital para España considera as TIC como un elemento
estratéxico na transformación da economía e fíxase como prioridade a contribución á
xeración de maiores oportunidades de emprego no sector TIC e a impulsar o
crecemento do conxunto da economía; nesta liña, Galicia asume como propios os
obxectivos establecidos na Axenda Dixital para España, tanto no ámbito da
internacionalización, buscando que entre 2011 e 2015 o crecemento das exportacións
os sector TIC sexa do 30% e que o incremento da representatividade das empresas do
sector creza un 15% para este mesmo período. Ademais impulsarase o crecemento do
sector de contidos dixitais e do sector infomediario nun 20%.
O goberno galego leva tempo traballando no proceso de transformación cara unha
economía baseada no coñecemento. Este proceso parte dun impulso claro por
converter ao sector tecnolóxico nun dos motores da economía do futuro de Galicia e
nun catalizador dos sectores produtivos estratéxicos.
A Xunta de Galicia, en colaboración co sector das tecnoloxías da información e
comunicacións, elaborou unha estratexia global de impulso e fortalecemento do
mesmo, na que se agrupan todas as políticas e actuacións do goberno galego. Esta
política ten os seguintes obxectivos:
•

Consolidar un sector TIC competitivo, innovador e xerador de emprego
cualificado, capaz de converterse nun dos motores da economía de Galicia e
facer fronte aos retos da nova economía do coñecemento.

•

Impulsar un sector TIC que actúe como elemento catalizador que permita
apoiar o desenvolvemento do resto de sectores estratéxicos de Galicia.
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Son aspectos fundamentais da estratexia de Galicia para a consecución destes
obxectivos os seguintes:
•

Impulsar a innovación como elemento imprescindible para a competitividade
e o acceso a novos mercados: O desenvolvemento de servizos e produtos
innovadores convértese nun elemento de supervivencia nun sector con rápida
evolución e que pode acceder a moitos novos mercados. Ademais, debe
favorecerse a investigación e transferencia en TIC así como fomentar a
colaboración entre os distintos axentes pertencentes ao ecosistema TIC.

•

Fomentar a especialización tecnolóxica para traccionar os sectores
estratéxicos da economía galega: Crear un entorno de colaboración público –
privada orientado a impulsar e fortalecer ao sector TIC e ao resto de sectores
produtivos. Ten especial relevancia a participación conxunta en proxectos
tractores de alto impacto, que impulsen a innovación e a comercialización de
produtos e servizos galegos nos mercados internacionais, e cuxo efecto
repercuta directamente no desenvolvemento económico e social Galicia.

•

Fomento do emprendemento TIC e da xeración de iniciativas empresariais de
base tecnolóxica: Seguir traballando na introdución de iniciativas que
promovan a creación de tecido TIC en Galicia. A elaboración de marcos
normativos que faciliten o desenvolvemento de iniciativas empresariais de base
tecnolóxica ou a posta en marcha de mecanismos de apoio ao emprendedor
TIC son necesarios para poñer en valor o talento e as capacidades
tecnolóxicas dos axentes TIC galegos.

•

Xeración de capital humano no ámbito tecnolóxico: Articular mecanismos de
colaboración entre a administración pública e o sector privado para coñecer
e satisfacer as cambiantes necesidades de profesionais que demandan os
mercados, deseñando programas formativos que permitan contar con
profesionais altamente capacitados e favorezan a empregabilidade.

•

Desenvolvemento de novos mercados. Fomento da presenza de servizos e
solucións TIC galegas en novos mercados así como da atracción de
investimento estranxeiro no ámbito TIC en Galicia.

LE4. Empresa dixital
A política rexional "Rexional Small and médium-sized enterprises (SMEs) policies" de
Europa sinala que dispor dun nivel de competitividade e dun entorno axeitado para o
negocio é de vital importancia para a prosperidade das pemes. E ademais, manter
unha ampla base de pemes é moi importante tanto para o tecido económico dunha
rexión así como para a súa riqueza e sostibilidade.
A competitividade dos diferentes sectores produtivos e das súas empresas depende en
boa medida do emprego que se realice das novas tecnoloxías como elemento
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imprescindible para a súa modernización e crecemento. Así, baixo a premisa onde as
TIC son un factor clave para a mellora da competitividade, Galicia aposta por
impulsar a competitividade das empresas galegas a través das TIC. A incorporación
destas convértese nunha vantaxe competitiva e permite que as TIC pasen de
percibirse como un gasto a un investimento.
A presente Estratexia de Crecemento Dixital tamén adopta os obxectivos da Axenda
Dixital Europea no relativo á mellora da competitividade do tecido produtivo galego,
e en especial das pemes e micropemes, co fin de fomentar o seu crecemento, a
expansión internacional e a creación de emprego de calidade mediante un mellor
aproveitamento das TIC e o desenvolvemento da economía dixital. En concreto,
Europa establece como obxectivo de que o 33% das pemes efectúen compras ou
ventas en liña en 2015.
Galicia presenta dificultades para acadar o éxito nas políticas de integración das TIC
no sector empresarial. O elevado grado de atomización do tecido empresarial galego
e a baixa cultura de adopción das TIC por parte das pemes son aspectos a ter en
conta para definir as actuacións a levar a cabo neste ámbito. Precisamente, o nivel
de integración das TIC nas microempresas é especialmente crítico pois presentan
baixos índices de equipamento TIC, contratación de banda larga e presenza en
internet.
Galicia seguirá avanzando no desenvolvemento de actuacións que impulsen a
adopción de tecnoloxías por parte das empresas, reforcen as competencias TIC dos
profesionais e impulsen os canles de venda ou comunicación dixitais.
Obxectivo: O obxectivo desta liña é impulsar o uso dos servizos TIC por parte de todos
os sectores produtivos na rexión. Isto permitirá facer máis competitivos, eficientes e
innovadores os sectores empresariais de Galicia, aumentando así a súa produtividade
e competitividade.
Son aspectos fundamentais da estratexia de Galicia para a consecución destes
obxectivos os seguintes:
•

Integrar efectivamente o comercio electrónico nas pemes galegas: A
complexidade da adopción desta canle por parte das pemes galegas non é a
tecnolóxica. Os factores de tipo cultural, derivados da percepción de que a
canle Internet non se adecúa ás características comerciais da empresa, veñen
sendo os principais inhibidores á evolución do comercio electrónico. O paso
previo necesario para a incorporación efectiva do comercio electrónico no
tecido empresarial galego é cambiar a cultura organizativa e de xestión dos
procesos de venda das pemes.

•

Fomento da participación das empresas do sector tecnolóxico e axentes
intermedios como canle de divulgación e sensibilización para a integración
das TIC nos procesos de negocio: Resulta esencial activar o papel dos axentes
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do territorio (empresas TIC, asociacións, clústeres, cámaras de comercio, etc.)
na faceta de acercar e divulgar a integración de tecnoloxía nas empresas e
incluso como prestadora de servizos asociados para gañar capilaridade e
impacto das actuacións.
•

Potenciar servizos electrónicos públicos e solucións cloud de interese para as
empresas, como aceleradores do uso das TIC no sector empresarial:
Activación de servizos electrónicos públicos que supoñan vantaxes importantes
para as empresas e que actúen como catalizadores do uso de solucións
tecnolóxicas. Ademais é necesario considerar a estratexia da CE "Liberar o
potencial da computación en nube en Europa", concibida para acelerar e
aumentar o uso do “cloud computing” en toda a economía.

LE5. Infraestruturas e redes de telecomunicacións ultrarrápidas
A Unión Europea, así como a maioría de países da OCDE, situaron o despregamento
das infraestruturas de acceso de banda ancha ultrarrápida como un dos principais
obxectivos políticos e estratéxicos da presente década.
A Axenda Dixital para Europa pretende crear un mercado dixital único baseado na
Internet rápido e ultrarrápido e en aplicacións interoperables. Para iso establécense os
seguintes obxectivos ambiciosos para os estados membros como a cobertura de
banda larga para tódolos europeos no 2013 ou a dispoñibilidade para o 100% de
fogares de redes ultrarrápidas capaces de proporcionar servizos de polo menos 30
Mbps.
Europa quere garantir o despregue e a adopción da banda larga para todos, a
velocidades crecentes, a través de tecnoloxías tanto fixas como móbiles, así como
facilitar a inversión nas novas redes ultrarrápidas de internet abertas e competitivas
que constituirán as arterias da economía do futuro.
En Galicia, a finais de 2013 todos os galegos disporán de cobertura de banda larga
básica, cumprindo así o primeiro obxectivo que establece Europa.
Ademais, a finais do presente ano 2013, máis do 50% da poboación disporá de
cobertura de polo menos 10Mbps, superando así o obxectivo 2015 do Plan de
telecomunicacións e redes ultrarrápidas da Axenda Dixital para España. Non obstante,
esta poboación reside maioritariamente en municipios máis urbanos. Agora o
principal reto é levar as redes NGA de 30 Mbps ás zonas máis rurais, onde a tecnoloxía
móbil a priori parece a máis axeitada.
Neste sentido, ábrense novas oportunidades a partir do programa plurianual de
política do espectro radioeléctrico (Radio Spectrum Policy Programme – RSPP4)

4

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/rspp-roadmap-wireless-europe
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estabelecido por Acordo entre o Parlamento Europeo e o Consello, que suporá a
apertura de novo espectro radioeléctrico para as comunicacións móbiles.
En Galicia, estas redes móbiles de nova xeración (4G) aínda non están dispoñibles e só
existen plans de despregamento nas cidades para antes do 2015. Sen dúbida é un bo
punto de partida para Galicia pero cun longo camiño por percorrer para o
cumprimento dos obxectivos europeos no marco das redes de alta velocidade no
2020.
Entre as principais barreiras para o investimento dos operadores son as trabas
burocráticas, que supoñen complexos procesos, amplos prazos para a tramitación de
licenzas e a falta de normativa homoxénea en todo o territorio. Así, limitase o
despregamento de novas redes de telecomunicacións e a entrada de novos
competidores.
A prioridade das políticas públicas debe ser corrixir as deficiencias do mercado e
eliminar desigualdades sociais ou territoriais nas zonas menos favorecidas, a parte de
contribuír a conseguir os obxectivos da Axenda Dixital para Europa.
Obxectivo: O obxectivo desta liña estratéxica é implantar unha rede de infraestruturas
de alta velocidade, moderna e sostible que garanta a integración de Galicia na
Sociedade da Información, colocándoa como rexión de referencia no
desenvolvemento de novas tecnoloxías. As claves para a consecución dos obxectivos
a nivel nacional e europeo, son as seguintes:
•

Incentivos para extensión de redes de nova xeración: Incentivar a extensión de
redes de nova xeración co obxecto de eliminar desigualdades sociais ou
territoriais nas zonas menos favorecidas, a través do despregamento de redes
NGA fixas nos principais núcleos e centros de actividade económica e redes
NGA sen fíos nos núcleos de poboación rurais.

•

Facilitar e axilizar o investimento dos operadores: Iniciativas orientadas a
simplificar os procedementos administrativos, a unha maior coordinación das
obras civís, a unha maior transparencia e a unha maior colaboración para o
abaratamento dos despregamentos. Prácticas como a reutilización das
infraestruturas existentes, a transparencia da información, o despregamento
conxunto ou a simplificación ou racionalización dos procedementos
administrativos son clave para favorecer as inversións dos operadores e reducir
custes dos despregues.

•

Ordenación territorial e planificación urbanística: dispor dun marco adecuado
e propicio para o investimento en redes asegurando o desenvolvemento das
telecomunicacións en todo o territorio de xeito áxil, ordenado, eficiente, seguro
e respectuoso coa contorna a través dos instrumentos de planificación
territorial e urbanística que contemplen as necesidades infraestruturas de

Estratexia Galega de Crecemento Dixital

25

telecomunicacións para garantir o acceso de cidadáns e empresas á
Sociedade de Información.

5.2 LIÑAS DE ACTUACIÓN
Cada unha das liñas estratéxicas da Estratexia de Crecemento Dixital da Xunta de
Galicia, conterá varios programas de actuación
LE1. Administración intelixente e eficiente
Para un axeitado uso das TIC por parte das administracións públicas, que transforme as
relacións que se establecen entre os gobernos e a cidadanía e outorguen unha
mellora na calidade de vida, levaranse a cabo as seguintes actuacións:
•

Programa de Modernización das administracións públicas: Consolidación do
eGoberno e incorporación das TIC e das novas posibilidades de xestión que
estas ofrecen á administración pública de cara a facilitar a relación coa
cidadanía e empresas. Este programa velará pola prestación de servizos
públicos dixitais de forma segura, transmitindo confianza, e asumindo o reto da
interoperabilidade. Será preciso levar a cabo actuacións que promovan a
transparencia, a accesibilidade e a reutilización da información da
administración pública, así como a presenza desta en Internet. Integraranse
servizos públicos dixitais baseados en criterios de igualdade no acceso,
accesibilidade, seguridade, transparencia e participación cidadá.

•

Modernización dos servizos da Sanidade a través das TIC: Implantación das
tecnoloxías de sanidade dixital en Galicia para a mellora da calidade da
atención sanitaria, a redución dos custos médicos e o fomento da vida
autónoma dos cidadáns galegos que sufran algún tipo de problema médico
ou discapacidade. Estas tecnoloxías incorporarán o dereito do individuo a que
a información persoal sobre a súa saúde se conserve de xeito seguro nun
sistema de asistencia sanitaria accesible en liña. O programa permitirá o
desenvolvemento de novos servizos de telemedicina, tales como as consultas
médicas en liña, a mellora dos coidados de urxencia e os dispositivos portátiles
que permiten vixiar a situación sanitaria das persoas que padecen
enfermidades crónicas e minusvalías.

•

Modernización dos servizos sociais e de benestar dixitais: Modernización
tecnolóxica dos servizos sociais como medio para garantir a sostibilidade do
sistema e incrementar a súa capacidade para dar cobertura a unha demanda
crecente, permitindo xerar unha optimización do gasto anual neste ámbito.
Será importante o desenvolvemento dun sistema que permita o intercambio de
información entre os sistemas sociosanitario e as administracións, dispoñible
para todos os axentes implicados, e con toda a información relevante e a
carteira de servizos global, así como a xestión integral dos centros asistenciais.
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Ademais, fomentarase a teleasistencia social para favorecer o autocoidado
preventivo no fogar.
•

Desenvolvemento da eXustiza: Este programa procurará o desenvolvemento
de actuacións e facilitará dos medios necesarios para acadar unha xustiza
máis eficiente, transparente e próxima ao cidadán, capaz de garantir rapidez
e eficacia nos dereitos legalmente recoñecidos.

•

Modernización dos sistemas de transporte a favor dun transporte eficiente e
unha mellor mobilidade: Desenvolvemento de sistemas de transporte que
permitan un transporte máis eficiente, rápido, sinxelo e fiable. Interesa o
desenvolvemento de solucións intelixentes para integrar os fluxos de pasaxeiros
e mercadorías a través dos modos de transporte e achegar solucións sostibles á
conxestión das infraestruturas que afecta á estrada, o ferrocarril, as vías aéreas
e marítimas e as augas navegables.

•

Modernización dos sistemas de emerxencias e catástrofes: Co obxecto de
mellorar a efectividade e a eficiencia dos sistemas de detección e xestión de
emerxencias en Galicia nos diferentes ámbitos de actuación do goberno.
Promoverá actuacións para mellorar e dotar de valor engadido aos medios
humanos que traballen na xestión e solución de emerxencias, aumentar a
seguridade das actuacións e a eficiencia na vixiancia.

•

Seguridade e infraestruturas dos servizos autonómicos: O programa procura
avanzar na homoxeneización dos sistemas de información e ferramentas
internas de xestión que dan cobertura aos principais procesos de xestión da
administración pública galega. Isto permitirá a aplicación de criterios comúns
de xestión mais eficientes, a eliminación de sistemas redundantes, polo que se
producirá unha redución de custos e a mellora dos servizos prestados.

•

Plan de Cloud do sector público e impulso ao software libre: ten por finalidade
o acercamento do software libre ao conxunto da sociedade, con especial
atención na administración pública e nas pemes galegas, o impulso dunha
oferta de solucións baseadas en fontes abertas así como a implantación
efectiva dos estándares abertos. Ademais, en liña coa Estratexia Europea de
Cloud Computing, o goberno galego realizará actuacións encamiñadas a
habilitar e facilitar a adopción destas tecnoloxías en todos os sectores da
economía como panca de produtividade, crecemento e emprego, polo que
será necesario a adopción do novo modelo de servizos TI por parte da
administración e o sector público.

LE2. Cidadanía plenamente dixital
As seguintes liñas de actuación definidas para este ámbito, son as seguintes:
•

Incorporación das TIC no modelo educativo. Educación dixital: O obxectivo é
darlle escalabilidade e sostibilidade ao proceso de transformación da
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educación a través da integración das TIC. É preciso establecer unha
estratexia educativa global e integradora, con obxectivos claramente
determinados para maximizar o aproveitamento dos recursos na mellora das
competencias da nosa cidadanía. É preciso impulsar un cambio de modelo
educativo en Galicia apoiado na formación do profesorado e na
modernización do ensino. Este programa perseguirá o salto cualitativo e
cuantitativo no modelo educativo galego, co fin de mellorar a súa eficiencia
nun proceso de modernización, integrando as tecnoloxías da información e da
comunicación en todos os ámbitos educativos.
•

Redución da fenda dixital a través do aprendizaxe ao longo da vida: as novas
tecnoloxías convértense nunha potente ferramenta para o desenvolvemento
individual, laboral e social das persoas. Por iso é necesario articular unha
estratexia de aprendizaxe ao longo da vida esixida e facilitada pola evolución
das TIC.
A aprendizaxe no ámbito tecnolóxico debe concibirse coma un proceso
permanente a través do cal se adquiren e actualizan todo tipo de habilidades,
coñecementos e competencias ao longo da vida, dende os primeiros anos ata
despois da xubilación, xa que nunha sociedade tan cambiante e sometida a
constantes oleadas tecnolóxicas, non é posible pensar que o aprendido na
xuventude serva para sempre.
Así, é importante o desenvolvemento de accións para ensinar e avaliar os
conceptos e habilidades básicos da informática á cidadanía, incorporar as
novas tecnoloxías á vida cotiá das persoas, así como desenvolver novas
oportunidades sociais e económicas, especialmente en zonas de maior
illamento xeográfico nas persoas con maior risco de exclusión social e dixital.
Desta forma, será posible a inclusión dixital de toda a poboación.

•

Programa de acreditación de competencias dixitais e de adaptación dos
programas formativos TIC: este programa nace co obxectivo de recoñecer os
coñecementos dixitais da cidadanía, mediante un sistema de acreditación de
competencias recoñecido e aceptado polo sector público e polo sector
empresarial, como panca da empregabilidade. Ademais, será preciso
asegurar
que os programas formativos conteñen os coñecementos,
habilidades e aptitudes recollidos no Marco Europeo de Competencia Dixital
para todos os niveis educativos de cara a atender a nova demanda de
profesionais TIC e garantir a competencia dixital a toda a cidadanía galega.

•

Desenvolvemento de actuacións de innovación social: co obxectivo de
solucionar problemas complexos globais a través de mecanismos e espazos de
colaboración baseados nas TIC entre a cidadanía, empresas e institucións de
todo tipo, que potencien a intervención da intelixencia colectiva e social na
creación de solucións tecnolóxicas reais máis eficientes e que permitan a
Galicia crecer como sociedade do coñecemento.
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Para un maior aproveitamento da intelixencia colectiva será preciso utilizar
instrumentos tecnolóxicos que permitan conectar aos diferentes axentes e que
poidan canalizar esas ideas en proxectos ou empresas de alto impacto social e
económico.
LE3. Hipersector TIC: innovador e catalizador
Para consolidar un hipersector TIC competitivo, innovador, cohesionado e integrador
levaranse a cabo as seguintes liñas de actuación:
•

Xeración de talento no capital humano TIC: Co obxectivo de acadar unha
mellora na cualificación tanto dos estudantes de carreiras tecnolóxicas, como
dos profesionais TIC existentes na actualidade no mercado laboral, co fin de
adaptarse as necesidades demandas polo mercado e dispor desta forma, de
profesionais competentes e de alta cualificación.

•

Apoio integral ao emprendemento TIC: Que terá como finalidade ofrecer un
apoio integral ao emprendedor dixital en todo o ciclo de vida do proxecto,
dende o nacemento da idea ata a fase de comercialización, potenciando a
actividade emprendedora TIC en Galicia e favorecendo a creación de novas
empresas de base tecnolóxica.

•

Desenvolvemento de proxector de innovación tecnolóxica: Establecese esta
liña para facilitar ás empresas TIC galegas, universidades, e centros
tecnolóxicos, o desenvolvemento de proxectos innovadores que permitan
mellorar a competitividade do ecosistema TIC galego. Este servizo facilitará a
captación de fondos de I+D tanto estatais como europeos, e o impulso da
transferencia tecnolóxica entre os xeradores de coñecemento e os
coñecedores das necesidades reais do mercado, permitindo desenvolver
servizos e produtos innovadores.

•

Desenvolvemento de proxectos tractores innovadores: Para dotar ao sector
público e aos sectores produtivos de solucións tecnolóxicas que
adicionalmente, facilitarán a exportación de tecnoloxía galega a novos
mercados. O desenvolvemento destes grandes proxectos permitirá dotar ao
sector TIC empresarial de capacidade de comercialización en outros
mercados e fomentará a atracción de investimento estranxeiro en Galicia. Así
mesmo, apostarase polas tecnoloxías desenvolvidas nas pemes galegas con
alto grao de especialización facilitando así a súa presenza en mercados
internacionais así como a atracción de investimento estranxeiro no ámbito TIC
en Galicia.

LE4. Empresa dixital
Impulsar a competitividade e mellorar a produtividade do tecido empresarial requirirá
a posta en marcha das seguintes liñas de actuación:
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•

Empresa competitiva e economía dixital: Co obxectivo de promover a
Sociedade da Información no tecido empresarial galego a través dun
conxunto amplo de actuacións que embraguen a práctica totalidade das
necesidades das empresas nas distintas fases de adopción das TIC. Desta
forma, facilitarase a incorporación das micropemes e autónomos á Sociedade
da Información, reducindo a fenda dixital para converxer con España e
Europa. Ademais, débese apostar por unha segmentación das necesidades
TIC das empresas galegas, que permita deseñar actuacións máis e mellor
focalizadas, e cun maior impacto. Esta segmentación estará baseada na
identificación de grupos con características homoxéneas en canto ao seu
comportamento en relación ás TIC.

•

Adopción de tecnoloxías por parte dos sectores estratéxicos de Galicia.
Permite garantir unha incorporación efectiva das novas tecnoloxías ao estar
aliñada coas características e necesidades específicas de cada sector. Desta
forma, os sectores estratéxicos de Galicia gañarán competitividade mediante
a incorporación das TIC aos seus modelos de negocio (sectores primarios,
automoción,
construción
naval,
enerxía,
téxtil,
madeira,
turismo).
Desenvolveranse programas específicos para a modernización e impulso dos
seguintes sectores:
o Modernización dos sectores primarios (sectores do mar e da pesca,
agrario, gandeiro e forestal): Desenvolvemento de novos servizos e
instrumentos que permitan aos sectores primarios galegos facer uso das
novas tecnoloxías tanto na súa relación coa administración como con
terceiros, mellorando tamén a explotación e a xestión da información
en poder da administración, así como os seus procesos de negocio.
o

Sector Turismo: Desenvolvemento do sector turístico de Galicia a partir
da incorporación das TIC, ao abeiro do concepto smart, no que a
tecnoloxía é concibida como unha ferramenta que achega servizos
públicos máis interactivos, eficientes e integrados para o cidadán.
Fomentará o desenvolvemento sostible e incrementarán a difusión e
promoción do sector turístico e de ocio de Galicia, tanto desde as
actividades da administración pública, como na relación cos
operadores de Galicia.

o

Programa conxunto de impulso ao sector industrial: Introdución das TIC
nos distintos sectores produtivos industriais debe de pasar, en primeiro
termo, por unha etapa de planificación a través do denominado Plan
de demanda anticipada tecnolóxico-industrial, o cal permita garantir
unha incorporación efectiva das tecnoloxías nos sectores estratéxicos
para Galicia de forma que se asegure o seu crecemento sostible.

Neste contexto, o sector TIC preséntase como o catalizador do resto de
sectores estratéxicos de Galicia, impulsando a súa competitividade grazas ás
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oportunidades e vantaxes que derivan da incorporación das novas tecnoloxías
aos seus modelos de negocio.
LE5. Infraestruturas e redes de telecomunicacións ultrarrápidas
Este programa ten como obxectivo impulsar o despregamento de redes de acceso
ultrarrápido á banda larga, tanto fixo como móbil, e fomentar a súa adopción por
cidadáns, empresas e administracións. Para elo, o programa combina medidas
normativas co fomento da oferta de redes e estímulos da demanda. As liñas de
actuación definidas para este ámbito, son as seguintes:
•

Impulso do despregamento de infraestruturas de telecomunicacións,
especialmente redes ultrarrápidas e infraestruturas de servizos dixitais: Crear un
entorno favorable para a inversión en redes e servizos de nova xeración en
todo o territorio galego a través da posta en marcha de medidas para a
redución dos custos dos despregamentos tales como axudas públicas, o
aproveitamento das infraestruturas existentes, a racionalización e a
simplificación dos procedementos e normas administrativas e unha maior
coordinación na execución das obra civís.

•

Despregamentos para a competitividade das empresas. Extensión de redes
NGA nos polígonos e parques empresariais co fin de alcanzar o 100% de
cobertura de 100 Mbps. Estas redes son elemento clave para asegurar o
acceso das empresas galegas a novos mercados e favorecer a súa
competitividade.

•

Mapa das infraestruturas de telecomunicacións Para facilitar os
despregamentos de forma coordinada, áxil, eficiente, segura e respectuosa co
medio ambiente.

•

Adaptación das infraestruturas no interior dos edificios públicos e privados para
o acceso ás redes de nova xeración: Favorecer a instalación de infraestruturas
adecuadas para o acceso ás redes de nova xeración nos edificios públicos y
privados, con especial fincapé na instalación das infraestruturas necesarias
para inclusión do fogar dixital nas vivendas galegas.

•

Incentivar e fomentar a demanda de banda larga: Desenvolvemento de
políticas de fomento da demanda que permitan incrementar, tanto no ámbito
residencial como no empresarial, os niveles de adopción da banda larga e da
banda larga ultrarrápida e o nivel de uso das TIC. demanda de servizos de
banda larga favorecendo o desenvolvemento de novos servizos que usen a
banda larga móbil e novos servizos para o fogar dixital.
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