Construíndo entre todos a Galicia que queremos

3 ANOS DE AXENDA DIXITAL 2020
23 de abril de 2018
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ADG2020 – A Estratexia dixital
Isto vai de instrumentos e de estratexia…
pero tamén de persoas e de cooperación

Porque non importa o ben que o fagamos…
senón o impacto social e económico que academos
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ADG2020 – A Estratexia dixital

É a resposta para
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 social.

Estratexia 2020
Axenda Dixital para Europa
aliñamento

Plan Estratéxico Galicia 2015-2020:
“Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu contorno”

Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3)
Estratexia Galega de Crecemento Dixital

AXENDA DIXITAL DE GALICIA 2020
aliñamento

Axenda Dixital para España
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ADG2020 en acción – Balance 2015-2017

#VEREA:

Valorización da Administración
Énfase na vida dixital
AceleRación da Economía Dixital

Estímulo ao Crecemento do Sector TIC

Articulación dixital do territorio
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ADG2020 en acción – Balance 2015-2017

Valorización da Administración

Progresamos cara a unha Administración
integramente dixital coa posta en marcha das
medidas do Plan de Administración e Goberno
Dixitais 2020.
As xestións online coa
Xunta superan ás que
se realizan de forma
presencial

+51%

das xestións rexistradas
pola administración
autonómica presentáronse
online, entre xaneiro e
marzo

Continuamos construíndo o Expediente Xudicial
Electrónico co fin implantalo en todas as sedes xudiciais
co desenvolvemento do Plan Senda 2020.

LEXNET
Comunicacións
7.028.912
telemáticas
6.556.205
efectuadas con 4.959.305
2017
LEXNET
2016
2015

∆42%
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Énfase na vida dixital

Ampliamos o número de alumnos cun
ensino integramente dixital e
ofrecémoslle máis e mellores contidos
adaptados á diversidade das aulas.

Estendemos a Historia Social Única ao
longo do territorio chegando a máis
usuarios afondando na transformación
dixital dos servizos sociais.

+530.000
usuarios

20.000

obxectivo
edudixital curso
2018/19

[VA
LOR
]

7.2
63

2015

2016

12.000
2017

alumnos con
acceso a
contidos dixitais
e gratuítos

E potenciamos a capacitación dixital
de toda a sociedade galega grazas á
colaboración dos Aliad@s Dixitais no
desenvolvemento das actuacións do
Plan de Inclusión Dixital.
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AceleRación da Economía Dixital

Afondamos no
desenvolvemento de
iniciativas
tecnolóxicas e
innovadoras
posicionando a Galicia
como destino
turístico intelixente.

9.000

expedientes
xestionados
en RITGA

Impulsamos a innovación e a transformación dixital nos sectores primarios
galegos e apostamos pola mellora da eficiencia do transporte público por estrada.
 Lanzamento dun proceso de Compra Pública de Tecnoloxía
Innovadora para facilitar as xestións no marco das axudas da

PAC

eMobility

 Inicio do proceso de dixitalización das lonxas galegas
Aprobación do Plan de Modernización

Tecnolóxica do transporte en Galicia

Avanzamos na construción da Memoria
Dixital de Galicia impulsando as iniciativas
que vertebrarán un novo modelo de xestión e
conservación do patrimonio cultural galego
baseado nas TIC.

+293.800obxectos

dixitalizados
de 10 coleccións a
finais de 2017
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Estímulo ao Crecemento do Sector TIC

Impulsamos o emprendemento e a
aceleración da innovación tecnolóxica
apostando pola colaboración público
privada.
Connecting for Good Galicia
 12 proxectos acelerados
 Ata 134.000 € de
investimento (20162017)

Galicia Open Future:
edición retos Industria 4.0
 150 proxectos acelerados
nas 3 edicións celebradas
 596.000 € de investimento
(2014-2017)

Promovemos a innovación e a competitividade en torno ao
sector TIC, en especial no ámbito dos contidos dixitais.
Posta en marcha do Plan Dico Mindset
para impulsar os contidos dixitais en
Galicia

Pasamos da reflexión sobre como se configura a oferta e a
demanda do talento TIC a trazar o rumbo cara ao reforzo do
talento dixital en Galicia contando co compromiso de todos os
axentes do ecosistema.
Lanzamento do Plan de
Promoción de Talento
Dixital de Galicia
(DigiTalent)

+5M€
de orzamento
inicial ata
2020

+20
actuacións
e
programas
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Articulación dixital do territorio
Melloramos as infraestruturas de telecomunicacións
posibilitando a empresas e cidadanía o acceso a servizos
dixitais cada vez máis sofisticados, prestando especial
atención ás particularidades do territorio galego.
Axudas a empresas illadas
para a dotación de banda
larga ultrarrápida

30 entidades
beneficiadas

300.000 habitantes

93% superficie
empresarial
ocupada con
acceso a más
de 100Mbps

terán acceso a redes de
100Mbps a través de fibra
óptica grazas ás actuacións
do PDBL2020 xunto coas
que o Estado ten en marcha

Traballamos na posta en marcha e
fortalecemento de iniciativas orientadas a
incrementar as posibilidades de éxito ante
situacións risco.
Rede Dixital de
Emerxencias e Seguridade
de Galicia
Cobertura

96,5% da poboación
90% do territorio
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Máis Dixitalización

Máis impacto socioeconómico
Máis oportunidades
Estes resultados potencian a capacidade transformadora das TIC
no noso territorio contribuíndo así a garantir un crecemento
forte e sostido no tempo en Galicia.
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Máis Dixitalización
As nosas empresas realizan un uso das TIC

A práctica totalidade dos procedementos
poden iniciarse telematicamente

cada vez máis extensivo

Máis do 62%

% de
procedementos con
presentación
electrónica a través
71%
da sede electrónica

94%

95%

100%

* Porcentaxe sobre o total de empresas con conexión a
internet.

2016

2017

71,9 74,6 79,4
28,1 27,9

Incremento
2015-2017

2015

2016

2017

De 55 a 64 anos

2015

2016

De 65 a 74 anos

∆38%

∆45%

∆20%

∆39%

2015

2016

2017

Total (16 a 74 anos)

∆10%
∆7%

+
2.400
empresas TIC
no 2015 produciuse o maior
incremento dos últimos 5 anos

+ 16.800
empregados no
sector TIC en
2017

Potenciamos a competitividade das nosas empresas a
través das infraestruturas de telecomunicacións

40,7

2017

número de empresas TIC

Obxectivo
2020

Aumenta o uso das TIC na Comunidade avanzando a
bo ritmo entre os maiores, superando á media estatal
68,7

O 78,8% das
empresas de 10 ou
máis empregados fai
uso da sinatura dixital

Afianzámonos como 5ª Comunidade en

2015

49,7 56,8

das microempresas
galegas ten
conexión a Internet

O 79,4% dos galegos e
galegas de 16 a 74 anos
utilizaron Internet nos
tres últimos meses.

Nº Polígonos con
cobertura de
redes de
100Mbps

Obxectivo
PDBL 2020 Obxectivo
91 Polígonos Superado
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Máis impacto socioeconómico
Máis
eficiencia

Máis
emprego

37 millóns

de aforro estimado en 10 anos na
Rede dixital de emerxencias de
Galicia

1,4 millóns dos custos de

mantemento e adquisición de
sistemas e infraestruturas derivados
da consolidación de contratos de
infraestrutura e hardware

35% de aforro na xestión de
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

Máis
competitividade
O VEB do sector TIC galego
en 2014 superou os

O capital humano do Sector TIC
galego representaba o

1,7% de afiliacións
á Seguridade Social de Galicia en 2016.

1.015 millóns
900

de euros, o que se traduce nun peso
sobre o PIB galego do 1,8%.

empresas galegas
con actividades
innovadoras no
2016

#6 ránking de CCAA
por empresas
innovadoras
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LE4. Estímulo ao
Crecemento do
Sector TIC

No período 2015-2017 as
actuacións derivadas da
Axenda Dixital de Galicia
2020 conseguiron mobilizar
máis de 600 M€
dos que máis de 150
corresponden a capital
privado.

LE3. AceleRación
da Economía
Dixital

LE5. Articulación
dixital do territorio

Investimento
total

+600M€

LE1. Valorización
da Administración

LE2. Énfase na
Vida Dixital
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Para abordar os retos pendentes…
...nun contexto global de transformacións socioeconómicas

Atreverse a pensar diferente aínda que ao principio non te entendan
Innovar
Atreverse a cometer erros e a comezar de novo
Emprender
Atreverse a comprender ao que tes ao lado aínda que cuestione as túas ideas
Cooperar

…cando isto ocorre, avanzamos sen pausa polo “bo camiño”…
…cara esa Galicia que queremos construír
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CONSTRUÍNDO ENTRE TODOS

A GALICIA QUE QUEREMOS
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