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Introdución do conselleiro

Nas sociedades actuais o auxe tecnolóxico é un feito que se produce con enorme rapidez 
e ten unhas consecuencias en todas as ordes de gran calado. Os cambios e as innovacións 
danse cada vez máis á presa no terreo das Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
modificando xeitos de vida, relacións produtivas e mesmo determinando novos modelos de 
desenvolvemento económico. O xeito en que un país asuma eses trocos tecnolóxicos e sexa 
quen de integrarse na chamada Sociedade da Información será decisivo para que a nivel social 
e económico poida aproveitarse das posibilidades que esta abre.

Non queremos que Galiza sexa só consumidora destes bens tecnolóxicos de información e 
comunicación, senón que debemos actuar como axente tractor da Sociedade da Información 
e do Coñecemento, xa que isto promove tanto a consolidación dunha industria galega das TIC 
como o fortalecemento dos elementos identitarios da cultura do noso País.

Malia iso, como sabemos, hoxe existen múltiples barreiras derivadas de factores sociais e 
económicos que debemos superar para asegurar a participación en igualdade de condicións 
de toda a cidadanía na sociedade da información. Para salvar a chamada fenda dixital existente 
debemos esixirlles o meirande espírito de cooperación ás administracións e ás institucións, 
mais tamén ás empresas e profesionais dos sectores implicados.

Neste contexto, a Consellería de Innovación e Industria afronta a posta en marcha do 
Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información 2007-2010 (PEGSI). O seu obxectivo 
primordial é promover todos os avances técnicos e culturais que sitúen a Galiza como un país 
totalmente inserido na Sociedade da Información.



Este plano asume a responsabilidade de actuar pola vía da implicación xeral das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación (TIC) nos ámbitos produtivos,  sociais e dos servizos públicos 
para contribuír ao desenvolvemento sustentable do país, compatibilizando o crecemento 
económico coa creación de emprego de calidade, xerando un maior benestar, igualdade e 
cohesión social. 

Coa Estratexia Galega da Sociedade da Información, a Consellería de Innovación e Industria, 
marca uns obxectivos moi ambiciosos para Galiza nun terreo irrenunciábel no mundo actual, 
que vai alén do seu simple interese sectorial pois inflúe en case todas as facetas das nosas 
vidas e ten repercusións globais na economía.

Fernando X. Blanco Álvarez 
Conselleiro de Innovación e Industria



5

Introdución da directora xeral

O Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información nace co obxectivo de organizar a 
actividade pública para, a través das novas tecnoloxías, garantir o crecemento económico de 
Galiza, promovendo a creación de emprego de calidade, a cohesión social e a preservación, 
tanto ambiental como cultural e lingüística, do país.

Para a súa elaboración fíxose un amplo traballo de campo, que recolleu datos sobre o uso das 
TIC por parte dos cidadáns, dos concellos, do tecido asociativo e das pequenas e medianas 
empresas, cunha especial énfase nas compañías dedicadas a actividades tecnolóxicas, do que 
derivaron oito diagnósticos coa situación das TIC en Galiza a finais do 2006. Realizáronse 
3.000 enquisas con cinco cuestionarios diferentes e recolléronse as achegas dun panel de 
expertos do sector, pertencentes tanto a empresas como ás distintas administracións.

O Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información (PEGSI) 2007-2010 é o resultado 
do traballo mencionado. Nel defínense oito estratexias operativas para seren desenvolvidas 
polos diferentes organismos da administración no noso país.  Tres delas son transversais (as 
denominadas infraestruturas para a Sociedade da Información: interoperabilidade, seguridade 
e coñecemento aberto e contidos e servizos), catro sectoriais (desenvolvemento do sector 
empresarial da Sociedade da Información; aplicación das TIC polo tecido empresarial; servizos 
públicos de calidade; e inclusión e sostibilidade), e unha estratexia instrumental, que será a 
empregada na xestión das políticas públicas da Sociedade da Información. Cada estratexia 
operativa consta de obxectivos específicos, que se agrupan en 26 liñas de actuación e 104 
iniciativas, así como dunha estimación orzamentaria e duns indicadores de impacto para 
controlar o seu grao de cumprimento.  



A aprobación do PEGSI por parte do Goberno galego, referendada no Parlamento de Galicia o 
pasado 30 de marzo de 2007, chegou despois do visto e prace da  Comisión Interdepartamental 
da Sociedade da Información e do Coñecemento e logo de ser debatido con representantes 
das universidades, asociacións, colexios profesionais e empresas. Unha das primeiras accións 
vinculadas ao PEGSI foi a sua divulgación e a das actividades relacionadas coa Sociedade da 
Información en Galicia través da web www.sociedadedainformacion.eu.

Por último, convén sinalar que no correspondente a orzamentos a execución do PEGSI ten 
previsto un investimento de máis de 800 millóns de euros, para o período 2007-2010, dos que 
case 675 millóns corresponden aos fondos xestionados pola Xunta de Galicia.

Helena Veiguela Martínez 
Directora xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información 
Consellería de Innovación e Industria
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 Marco estratéxico
 
Misión

A misión do Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información (PEGSI) 2007-2010 
céntrase en contribuír activamente ao desenvolvemento sustentable de Galiza de maneira 
que se garanta de forma real a compatibilidade entre crecemento económico con creación de 
emprego de calidade, maiores niveis de progreso e cohesión social no conxunto da cidadanía 
galega e preservación do contorno ambiental, cultural e lingüístico propio.

O PEGSI 2007-2010 xorde para promover avances técnicos e culturais que sitúen a Galiza 
como un país plenamente inserido na Sociedade da Información e para contribuír a xeración 
dunha economía do coñecemento que sirva de base para o progreso económico e social cara 
a uns maiores niveis de benestar para a totalidade da poboación galega.

O PEGSI quere promover a aplicación xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos 
servizos públicos para acadar os seguintes propósitos estratéxicos:

Xeración e desenvolvemento dunha economía dinámica e competitiva, baseada no capital • 
intelectual e no coñecemento, para o cal se procurarán os espazos acaídos para a mellora 
da competitividade por medio do fomento da innovación mediante o uso das tecnoloxías 
da información e as comunicacións.
A ruptura das fendas sociais e territoriais a través da creación dun escenario de igualdade • 
de oportunidades na Sociedade da Información.
A potenciación da identidade cultural galega, sobre todo aqueles aspectos referidos á • 
preservación da lingua galega e do noso legado patrimonial.
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Obxectivos estratéxicos

Desde o ano 2000, a Estratexia de Lisboa constitúe un referente na elaboración e execución 
das políticas económicas e de desenvolvemento da Unión Europea, nos seus estados membros 
e nas rexións que a integran. Baixo a consigna “crecemento e emprego”, o seu obxectivo é 
acadar máis e mellores traballos nunha Europa máis dinámica, innovadora e atractiva.

Na revisión de medio prazo elaborada no ano 2005, a Comisión Europea establece 
inequivocamente a devandita necesidade de centrar as políticas no crecemento e no emprego, 
para o cal é necesario asegurar que Europa sexa un lugar atractivo para investir e traballar, 
que o coñecemento e a innovación constitúan o motor do crecemento e que as políticas sexan 
definidas de xeito que se facilite ás empresas a creación de máis e mellor emprego.

Neste contexto, xorde i2010 - Unha Sociedade da Información para o crecemento e o emprego, 
que supón o marco de referencia actual para o desenvolvemento de políticas da Sociedade da 
Información na Unión. Como tal, i2010 é un conxunto de políticas chave na renovada Estratexia 
de Lisboa, promovendo unha economía dixital aberta e competitiva e facendo fincapé nas TIC 
en tanto que impulsoras da inclusión e a calidade de vida.

Os anteditos elementos configuran o referente da Unión Europea en Sociedade da Información, 
cun horizonte temporal até 2010. Ábrese, ademais, un novo período de fondos comunitarios 
para os anos 2007-2013, nos que Galiza recibirá, como Rexión Obxectivo de Converxencia, por 
riba dos 3.600 millóns de euros procedentes do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 
(FEDER) e do Fondo Social Europeo (FSE).

A importancia deste novo período de fondos comunitarios fai que a Xunta de Galicia, co 
propósito de xestionar de maneira óptima estes recursos, elaborase un instrumento de 
planificación a medio e longo prazo, o Marco Estratéxico de Converxencia Económica de 
Galiza 2007-2013 (MECEGA), que ten por fin último e global a converxencia da economía 
galega en termos de crecemento e emprego, grazas ao fomento dunha economía baseada no 
coñecemento.
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O MECEGA define catro obxectivos principais, dous dos cales son:
Impulsar e dinamizar a economía, facendo de Galiza un lugar máis atractivo para investir • 
e traballar.
Incrementar a competitividade do tecido produtivo galego a través do coñecemento e a • 
innovación.

As TIC representan un poderoso axente no desenvolvemento económico, na produtividade 
e no emprego. Así, o investimento e a innovación en TIC achegaron o 40% do crecemento 
da produtividade das empresas europeas no período 2000-2005; o sector empresarial da 
Sociedade da Información contribúe coa cuarta parte do crecemento do PIB da Unión; as 
vendas relacionadas coas TIC supuxeron o 8,5% do total das vendas empresariais en Europa en 
2004. Son unicamente tres datos que ilustran como as políticas de Sociedade da Información 
están chamadas a xogar un papel chave no conxunto de políticas públicas dos próximos anos, 
canto máis no noso país, que afronta un esixente reto de converxencia.

Reto esixente na medida en que os indicadores amosan claramente o camiño que aínda debe 
percorrer Galiza. O PIB per cápita galego era no 2005 dun 81% da referencia estatal, tras cinco 
anos de suave converxencia; o último dato de renda dispoñible bruta dos fogares per cápita é 
do 87% do valor de España; a taxa de actividade é do 62%, mentres para o conxunto do Estado 
é do 69%; o investimento en I+D+i é do 0,86% do PIB, cando en España é do 1,07% e na Unión 
Europea sitúase no contorno do 2%; en fin, a taxa de produtividade por hora traballada en 
España é un 16% inferior á da media da UE.

Con todo, é un reto factible porque os pasos dados no pasado recente xa se reflicten en 
indicadores esenciais e subliñan as boas perspectivas: a taxa de creación de emprego no 
segmento das actividades informáticas é do 11,93%, practicamente o dobre da estatal; o índice 
de produción industrial galego, cun 8,2%, non só supera a media estatal senón que é o máis 
alto de España; a taxa de paro continúa descendendo, situándose nun 7,28%, a porcentaxe 
máis baixa desde 1982 e por baixo do 8,15% estatal: o crecemento do emprego en Galiza é 
superior ao do Estado por primeira vez en dez anos.

Pero estes datos, analizados en termos de futuro, amosan o potencial de desenvolvemento no 
marco da economía do coñecemento. A actividade empresarial da Sociedade da Información 

Marco estratéxico
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supón uns 8.000 postos de traballo en Galiza, o que representa un 0,7% da poboación 
ocupada; nun escenario de converxencia cara ao 1,1% de España, xeraríanse uns 4.000 postos 
cualificados de traballo adicionais. Do mesmo xeito, os servizos da Sociedade da Información 
en Galiza supoñen o 3,4% do PIB, cun amplo percorrido cara ás posicións sobranceiras no 
conxunto das comunidades autónomas; incrementar este ratio nun punto suporía 400 
millóns de euros adicionais de actividade económica, nun contexto actual no que Galiza vén 
medrando claramente por riba da media estatal. Cómpre, pois, aproveitar este pulo para 
converxer até os niveis de desenvolvemento da Unión Europea.

En definitiva, as claras directrices europeas cara ao crecemento e o emprego, o total aliñamento 
do marco estratéxico de converxencia económica de Galiza con estas liñas, o rol esencial que 
as políticas da Sociedade da Información están chamadas a xogar neste marco e o potencial 
de percorrido para a economía galega do coñecemento, fan que se deba enunciar un primeiro 
obxectivo estratéxico do PEGSI nos seguintes termos:

[CRECEMENTO E EMPREGO] 
APOSTAR POLO CRECEMENTO E O EMPREGO, POTENCIANDO 
A APLICACIÓN DAS TIC COMO MEDIO PARA CONSTRUÍR UNHA 
ECONOMÍA GALEGA COMPETITIVA, BASEADA NO CAPITAL 
INTELECTUAL E NO COÑECEMENTO 

Os parámetros máis comunmente usados para avaliar os niveis de desenvolvemento das 
rexións na Sociedade da Información sitúan a Galiza en postos atrasados entre as comunidades 
autónomas españolas, aínda máis no conxunto de Europa. Tanto no uso do PC como de 
Internet, a contratación de banda larga nos fogares ou a presenza web das empresas, Galiza 
atópase nos lugares que indican unha menor penetración.

Esta circunstancia responde, en gran medida, ás características sociais e territoriais do país, 
configuradoras dun escenario que dista bastante dos perfís usuarios das TIC. Isto non quere 
dicir que non se deba acometer un esforzo para inverter esta situación; antes ao contrario, 
esta febleza estrutural obriga a traballar e deseñar prioritariamente medidas que a compensen 
para acadar os obxectivos de crecemento e emprego.
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Pero, sendo este obxectivo prioritario, Galiza non pode enfocar o seu desenvolvemento a 
medio prazo na Sociedade da Información unicamente como usuaria das TIC e dos servizos 
que delas emanan. O futuro pasa, necesariamente, porque Galiza participe activamente na 
construcción da Sociedade da Información a través do desenvolvemento tecnolóxico e da 
innovación nos servizos e contidos.

Reforzando o anterior, no seu informe de abril de 2006, o Grupo de Alto Nivel para o i2010 
salienta dous factores altamente significativos, “cruciais” se se empregan os termos literais 
do documento: por unha banda, a cualificación tecnolóxica dos traballadores, tanto para a 
industria da Sociedade da Información como para a economía no seu conxunto; por outra, 
a estimulación da investigación e a innovación no sector TIC, que contribuirá ao seu propio 
fortalecemento e ao crecemento da produtividade dos axentes económicos a través do 
cambio tecnolóxico.

O escenario dos mercados de bens e servizos tecnolóxicos responde a un contorno 
rapidamente cambiante, en permanente evolución tecnolóxica, cunha demanda que non 
resulta doado proxectar no tempo nin anticipar: o exemplo paradigmático é o dos SMS na 
telefonía móbil, cun peso crecente na facturación dos operadores e que ten creado unha 
industria específica ao seu arredor. Neste contorno, a anticipación, a innovación e a axilidade 
son factores que contan para atopar espazos e nichos de negocio, incluso sen dispoñer dunha 
gran capacidade financeira ou de presenza previa no mercado. É no devandito escenario no 
que Galiza, aínda sen ser a día de hoxe un actor decisivo, pode atopar os espazos de liderado 
que dean percorrido á empresa das TIC e dos contidos converxentes.

Nesta liña avanza tamén o MECEGA que pretende incrementar a competitividade do tecido 
produtivo galego a través do coñecemento e a innovación, incorporando entre os seus eixos 
prioritarios a innovación empresarial, o aumento do capital humano e a adaptabilidade de 
traballadores e empresas.

Neste mesmo aspecto incide o Plano Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 
Tecnolóxica (PGIDIT) 2006-2010. Ademais de encadrar as TIC no conxunto das tecnoloxías 
críticas transversais, define un programa de innovación empresarial co fin de poñer en valor 

Marco estratéxico
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o coñecemento, de estimular “a innovación nas organizacións en calquera punto da cadea de 
valor”, promovendo ferramentas de desenvolvemento de produtos e creación de contornos 
de cooperación. O PGIDIT deséñase cun horizonte de acadar un esforzo económico en I+D+i 
equivalente ao 1,5% do PIB, cunha achega do sector privado do 50% desta cantidade.

En consecuencia, o PEGSI recolle e impulsa esta vocación de liderado, enunciando como 
obxectivo estratéxico o seguinte:

[LIDERADO] 
IDENTIFICAR E PÓR EN VALOR LIDERADOS EFECTIVOS EN GALIZA 
A RESPECTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN PARA DEFINIR, 
DESENVOLVER E CONSOLIDAR ACTIVIDADES INNOVADORAS DE 
CARÁCTER PARTICIPATIVO NO DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO

É un argumento xa manido o da fenda dixital, pero non por manido deixa de ser certo. Os 
datos do diagnóstico non deixan lugar a dúbidas: o uso de Internet nos mozos é dez veces 
superior ao dos maiores; o dos licenciados cadruplica o dos que teñen estudos primarios, 
igual que o das familias con máis ingresos en relación coas que menos gañan; estas diferenzas 
son de vinte puntos porcentuais tamén por cuestión de xénero ou de residencia no urbano 
ou no rural.

As perspectivas a medio prazo non apuntan a unha mellora se non se intervén con enerxía: 
as maiores bolsas de descoñecemento e falta de destreza no manexo das TIC céntranse 
precisamente nos colectivos máis desfavorecidos, que son os que amosan menor nivel de 
acceso a accións formativas e divulgativas.

Desde unha perspectiva territorial, as distancias de desenvolvemento económico entre o eixo 
A Coruña - Vigo e o resto do país reflíctense no espello das TIC, que non están a actuar como 
un elemento de cohesión.

Desde logo, o risco de ampliación da fenda, de que as TIC, lonxe de erosionar as diferenzas, 
as potencien, non é exclusivo de Galiza. A preocupación por este feito maniféstase con moita 
claridade en i2010, que avoga polo logro dunha “sociedade europea da información baseada na 
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inclusión”, que fomente o crecemento e o emprego dun xeito coherente co desenvolvemento 
sostible e que dea prioridade á mellora dos servizos públicos e da calidade de vida.

No recente cume de Riga sobre e-inclusión, ademais de marcarse obxectivos moi concretos de 
cohesión cara ao 2010, estableceuse a necesidade social de que todos os cidadáns participen 
de igual xeito na Sociedade da Información, o que ademais supón unha inmensa oportunidade 
de desenvolvemento económico.

Este reforzo da cohesión social, económica e territorial está tamén presente no marco de 
converxencia económica, que identifica como obxectivo principal aumentar a cohesión 
social e territorial de Galiza, mellorando os niveis de cualificación, a calidade do emprego e a 
inclusión social.

A preocupación da Xunta pola cohesión territorial vai máis aló, e culmina no Plano de 
Reequilibrio Territorial, dirixido ás áreas de Galiza con menor crecemento económico, 
menores niveis de renda e menor nivel de benestar. En grandes cifras, isto supón actuar sobre 
aproximadamente o 90% do territorio do país e o 38% da poboación.

Neste contexto, é clara a necesidade de que as políticas de Sociedade da Información 
concilien os obxectivos de crecemento cos de cohesión, cos de igualdade; que garantan 
que os produtos e servizos da Sociedade da Información sexan accesibles igualitariamente, 
minimizando as barreiras económicas, sociais e territoriais. Por iso, o PEGSI define como 
obxectivo estratéxico:

[COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL] 
VERTEBRAR TERRITORIAL E SOCIALMENTE GALIZA A TRAVÉS 
DA CREACIÓN DE CONDICIÓNS DE ACCESO IGUALITARIO ÁS 
OPORTUNIDADES DERIVADAS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

Hai espazo en Internet e nas plataformas converxentes de contidos para a cultura galega? 
Pode a nosa lingua pervivir, e aínda saír reforzada, nun contorno con clara predominancia 
anglosaxona? Pode o mercado do país garantir a viabilidade de proxectos económicos ligados 
á produción de contidos galegos e en galego? A resposta a estas cuestións non é doada. Pero 

Marco estratéxico
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sexa cal sexa a día de hoxe, a Xunta de Galicia debe poñer todo o esforzo necesario para que 
no medio prazo sexa afirmativa.

A cuestión do tratamento da diversidade lingüística na Sociedade da Información non é nova. 
Xa desde eEurope 2005 a Unión Europea fixo manifesta a súa pretensión de manter a riqueza 
lingüística e cultural do continente, de desenvolver accións “para que calquera poida acceder 
aos servizos na súa propia lingua”, de preservar, en fin, a diversidade cultural da Unión.

E realmente existe unha demanda de contidos na lingua propia: tres de cada catro galegos 
pensan que a presenza de contidos na nosa lingua é baixa ou moi baixa; para máis da metade 
son importantes ou moi importantes os contidos en galego para elixiren os seus medios 
de comunicación en Internet. Do mesmo xeito, os contidos de carácter local e rexional van 
atopando os seus espazos nos medios audiovisuais, con cotas de audiencia en alza, o que 
permite anticipar a súa relevancia cando a converxencia sexa unha realidade plena.

Por outra banda, a Sociedade da Información impón unha concepción dos contidos que 
contemple as perspectivas locais e globais, que obriga ao editor, ao produtor, ao xornalista a 
considerar que o que escriba, o que filme, o que programe será potencialmente empregado 
por usuarios de todo o mundo, de todas as comunidades lingüísticas. Para Galiza, a chave 
atópase no equilibrio, en fomentar os contidos en galego nun contorno multilingüe, que 
espalle a nosa cultura no mundo; en procurar a proxección exterior como vía de expansión, 
sen esquecer a demanda de contidos desde o local.

Baixo esta visión, pode chegar a ser unha realidade o mantemento, e por que non o reforzo da 
identidade galega, non só lingüística senón cultural, no seu contexto máis amplo. Este reforzo 
deberá sustentarse necesariamente no valioso activo que supón o acervo cultural galego, 
o seu patrimonio artístico, histórico e natural, cunha proxección que o fai perfectamente 
recoñecible no exterior.

Finalmente, debe engadirse que este razoamento enxérgase coa realidade recoñecida de que 
son os contidos e os servizos, ou máis concretamente a utilidade percibida polos usuarios 
destes, os que deberán liderar a definitiva incorporación de persoas e organizacións á 
Sociedade da Información. O feito de que a falla de interese, a percepción de escasa utilidade 
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ou beneficio se sitúen recorrentemente como as principais barreiras para o emprego dos 
servizos da Sociedade da Información -o 47% dos galegos non usuarios de Internet non ten 
interese en selo- fala claro sobre o anterior.

Polo tanto, o cuarto obxectivo estratéxico do PEGSI formúlase do seguinte xeito:

[IDENTIDADE CULTURAL] 
APROVEITAR AS TIC COMO VEHÍCULO QUE GARANTA A 
PRESENZA DA IDENTIDADE CULTURAL GALEGA NA SOCIEDADE DA 
INFORMACIÓN, CONFORMANDO UNHA OFERTA DE SERVIZOS E 
CONTIDOS NAS PLATAFORMAS CONVERXENTES QUE IMPULSEN OS 
NIVEIS DE USO 

 

Marco estratéxico
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Estratexias operativas

A misión e os obxectivos estratéxicos así definidos dan lugar a unha estrutura de oito 
estratexias operativas, que conforman o corpus do PEGSI, segundo o esquema amosado na 
seguinte figura

Figura 1: Esquema represantativo das estratexias operativas integrantes do PEGSI
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As estratexias operativas agrúpanse en tres categorías segundo sexa o seu ámbito de actuación:
As estratexias transversais interveñen sobre factores presentes en todos os campos de • 
influencia do PEGSI, desde os estruturais até os orientados ás aplicacións, contidos e 
servizos, isto é, os aspectos que máis facilmente perciben os usuarios como Sociedade da 
Información.
As estratexias sectoriais están dirixidas especificamente aos catro colectivos nos que se • 
ten segmentado a Sociedade da Información en Galiza -empresas do sector TIC, tecido 
empresarial e produtivo, sector público, e cidadanía e sociedade en xeral- co gallo de 
implementar medidas máis orientadas ás necesidades e características de cada un, e polo 
tanto máis efectivas,
As estratexias instrumentais desenvolven as medidas encamiñadas a dotar á Xunta de • 
Galicia dos instrumentos que aseguren o axeitado desenvolvemento das políticas de 
Sociedade da Información en xeral e do PEGSI en particular, e, polo tanto, o cumprimento 
dos seus obxectivos.

Tres son as estratexias transversais que comprende o PEGSI:
Infraestruturas para a Sociedade da Información. Desenvolve a súa actuación no • 
despregamento de infraestruturas -principalmente pero non só de telecomunicacións- 
desde unha orientación moi clara de instrumento para a prestación dun servizo, xa que 
logo dotando as iniciativas dunha compoñente de aplicación final e de achegamento ao 
usuario con menos posibilidades de acceso.
Interoperabilidade, seguridade e coñecemento aberto. A capacidade real de xerar un contorno • 
de comunicación efectiva entre todos os axentes pasa pola creación dunha cultura aliñada 
con este obxectivo e pola construción dos soportes tecnolóxicos conforme a conceptos de 
apertura e interoperabilidade. Esta estratexia incide en ambas as compoñentes, así como 
en todo o relativo á seguridade nos servizos da Sociedade da Información.
Contidos e servizos. O PEGSI considera os contidos e servizos como a chave do • 
desenvolvemento e evolución da Sociedade da Información, por seren a realidade que se 
manifesta aos usuarios e, polo tanto, os que teñen a capacidade de modular e impulsar a 
introdución destes na Sociedade da Información. Así mesmo, serán esenciais na situación 
a medio e longo prazo da lingua e cultura galegas, tanto no propio país como na súa 
relevancia no exterior. Polo tanto, o impulso á produción, coidando os valores formativos, 
culturais e sociais é mester nun plano desta natureza.

Marco estratéxico
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As estratexias sectoriais do PEGSI formúlanse do seguinte xeito:
Desenvolvemento do sector empresarial da Sociedade da Información (TIC). Atopar os • 
espazos de liderado manifestados como obxectivo estratéxico do PEGSI pasa por apoiar 
ao máximo o desenvolvemento deste tecido de actividade, para solventar as feblezas que 
amose e potenciar as fortalezas e oportunidades identificadas. Esta estratexia operativa 
implementa as liñas de actuación necesarias para facer este apoio efectivo, a través 
da innovación, da iniciativa emprendedora, do artellamento de vías de cooperación e 
especialización, da exploración de novos modelos de negocio ou da cualificación dos 
profesionais galegos.
Aplicación das TIC polo tecido empresarial. A competitividade das empresas pasa, • 
necesariamente, por adecuar plenamente o seu xeito de facer negocio aos novos usos que 
determina a Sociedade da Información: isto supón non só incorporar tecnoloxía, senón 
en moitos casos reformular os modelos e procesos de negocio. O impulso deste proceso 
de transformación nas empresas galegas, e particularmente nas pemes e micropemes, 
sitúase na base desta estratexia operativa.
Servizos públicos de calidade. O sector público desempeña un papel absolutamente esencial • 
no modelo social de Galiza, xa que fai posible que todos os galegos gocen dun elevado 
nivel de benestar, accedan a servizos básicos como o ensino e a sanidade ou accedan 
ás necesarias prestacións sociais. A resposta ás cada vez maiores esixencias cara aos 
servizos públicos a través da aplicación das TIC na súa prestación -achegamento, mellora 
da calidade- é o fío condutor das iniciativas que integran esta estratexia operativa.
Inclusión e sostibilidade. O desenvolvemento da Sociedade da Información debe ser • 
sostible no longo prazo e, á vez, contribuír á sostibilidade do contorno. Sostibilidade 
significa inclusión, cohesión, calidade de vida e coidado do medio natural e do territorio 
en xeral. Por isto, esta cuarta estratexia operativa sectorial céntrase en aspectos sociais, 
de inclusión e cohesión, na vertebración territorial do medio rural e nos aspectos 
ambientais.

Finalmente, o PEGSI inclúe unha oitava estratexia instrumental:
Instrumentos para a xestión das políticas públicas da Sociedade da Información. A • 
adecuada xestión das políticas públicas de Sociedade da Información que se expresan 
neste PEGSI, e polo tanto o cumprimento dos seus obxectivos, require necesariamente 
que a Xunta de Galicia se dote da capacidade orgánica, instrumental e operativa para 
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desenvolver as actuacións previstas coa dedicación, coordinación e efectividade que son 
mester. Esta estratexia instrumental determina as liñas de actuación deseñadas para 
atanguer o dito propósito.

A definición destas oito estratexias operativas é coherente cos obxectivos estratéxicos 
trazados no epígrafe anterior, xa que fan fincapé de xeito homoxéneo nas devanditas catro 
metas principais do PEGSI.

Loxicamente, nun contorno tan complexo como o da Sociedade da Información, onde as 
interconexións entre axentes, ámbitos de actuación, ofertas e demandas son tan fortes, 
resulta imposible establecer correlacións perfectamente acotadas. Pero se se considera a 
intensidade coa que as estratexias operativas inciden nos obxectivos estratéxicos, o que se 
trata de reflectir na Figura 2, apréciase a referida homoxeneidade.

Figura 2: A itensidade das estratexias operativas nos obxectivos estratéxicos do PEGSI

Marco estratéxico
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O obxectivo de crecemento e emprego vese apoiado moi directamente polas estratexias 
operativas destinadas aos segmentos empresariais, tanto a específica do sector da Sociedade 
da Información como a destinada á incorporación das TIC aos procesos de negocio do tecido 
produtivo. Ademais, determinadas iniciativas no ámbito das infraestruturas van tamén 
orientadas á mellora da competitividade empresarial.

Pola súa banda, o liderado na Sociedade da Información a través da participación activa no 
desenvolvemento tecnolóxico é un obxectivo que se canaliza operativamente, como é lóxico, 
a través da estratexia sectorial orientada ao conglomerado empresarial das TIC. De xeito 
indirecto pero intenso, o impulso á incorporación destas tecnoloxías aos servizos públicos e 
ao desenvolvemento de contidos e servizos innovadores debe ser un factor de palanca moi 
subliñable.

En terceiro lugar, o obxectivo de cohesión social e territorial está presente na maior parte das 
estratexias operativas. Non obstante, o despregamento de infraestruturas da Sociedade da 
Información polo territorio e as políticas específicas de inclusión -que inclúen a eliminación 
das fendas sociais e o desenvolvemento rural- cobran un maior protagonismo, xunto co 
elemento integrador que supón o achegamento duns servizos públicos para todos.

Finalmente, a identidade cultural é procurada a través do desenvolvemento de contidos e 
servizos nas plataformas converxentes cunha importante presenza da lingua e cultura galegas. 
Do mesmo xeito, a forte aposta pola difusión de contidos públicos -loxicamente de temática 
galega- e pola adopción de ferramentas e estándares que favorecen a maior participación 
social e do tecido galego na creación de contidos e servizos deberá ter un impacto relevante 
no obxectivo pretendido.

Os restantes capítulos do documento sintetizan o corpus operativo do PEGSI: cada un 
correspóndese cunha das oito estratexias que compoñen o plano.
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 Estratexias transversais
 
Infraestruturas para a Sociedade da Información

Liña de actuación 1: Infraestruturas e servizos de telecomunicacións
Ante a marcada fenda territorial reflectida no diagnóstico por indispoñibilidade de acceso a 
infraestruturas e servizos de telecomunicacións, e coa meta de acadar o obxectivo de banda 
larga para todos (cuantificado nun mínimo do 90% de acceso en 2010), esta liña de actuación 
procura a extensión das infraestruturas e servizos de telecomunicacións -especificamente os 
de banda larga- como eixo vertebrador do acceso aos servizos da Sociedade da Información 
ao longo do territorio galego.

Iniciativas
Plano Director de Telecomunicacións de Galiza• 
Mapa de Infraestruturas de Telecomunicacións en Galiza• 
Rede Institucional de Comunicacións Móbiles Dixitais das • 
administracións públicas galegas
Potenciación de RETEGAL, S.A. no seu papel de operador • 
público
Acción concertada público-privada para o despregamento da • 
banda larga no rural
Despregamento de infraestruturas de telecomunicación • 
básicas
Evolución da Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galiza (RECETGA)• 
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Liña de actuación 2: Rede de puntos de acceso público á Internet
Esta liña de actuación está deseñada para converter os puntos de acceso á Internet en canle 
de difusión tecnolóxica e achegamento da prestación de servizos públicos ao cidadán, á 
empresa e á sociedade en xeral. As premisas de deseño das iniciativas son a coordinación 
de actuacións entre os diferentes centros e a súa especialización en determinados servizos 
atendendo ás demandas existentes.

Iniciativas
Ordenamento e coordinación da rede de puntos de acceso • 
público á Internet
Fortalecemento das redes especializadas de puntos de acceso• 
Espazo de participación dos telecentros galegos• 

Liña de actuación 3: Infraestruturas para o desenvolvemento empresarial
O obxectivo desta liña de actuación é potenciar o desenvolvemento de infraestruturas para 
o tecido produtivo galego nunha dobre vertente: por unha banda, creando solo empresarial 
para o desenvolvemento de iniciativas tecnolóxicas e, por outra, facilitando a accesibilidade 
aos servizos tecnolóxicos nos conglomerados empresariais.

Iniciativas
Infraestruturas empresariais para o sector TIC• 
Centros de recursos e servizos TIC para a empresa• 

 
Interoperabilidade, seguridade e coñecemento aberto

Liña de actuación 1: Interoperabilidade e estándares abertos
É xa unha tendencia imparable e irrenunciable a adopción por parte das administracións 
públicas de sistemas informáticos abertos, baseados en estándares que aseguren a 
interoperabilidade das aplicacións entre os diferentes organismos. Esta opción evita, tamén, 
a xeración de situacións de desigualdade entre as empresas que libremente concorren aos 
procesos de licitación no eido tecnolóxico ou aos cidadáns que necesitan traballar con contidos 
e servizos públicos, eliminando a obriga de contar con ferramentas concretas para o manexo 
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da información á que se desexa acceder. Trátase, en fin, dunha administración electrónica 
interoperable, baseada en normas, especificacións e interfaces abertas.

Iniciativas
Adopción de estándares abertos por parte da Xunta de Galicia• 
Adopción de software libre por parte da Xunta de Galicia• 
Apoio á adopción de software libre na sociedade galega• 
Seguridade nas relacións electrónicas e identidade dixital• 

Liña de actuación 2: Transparencia e difusión da información e dos materiais públicos
A xa citada estratexia europea para o e-government establece o mandato de fortalecer a 
participación e a adopción de decisións democráticas, desenvolvendo ferramentas que 
permitan o debate e a participación efectiva do público. A Lei 4/2006, do 30 de xuño, de 
Transparencia e boas prácticas na administración galega incide neste feito: “A participación da 
cidadanía nos asuntos públicos confórmase hoxe como un elemento fundamental no contexto 
dun novo modelo de goberno caracterizado pola transparencia […]”. O propio preámbulo do 
texto fai referencia ás TIC como “soporte” das medidas que se van implantar. O PEGSI achega 
tres iniciativas ligadas a este contexto.

Iniciativas
Os medios TIC na garantía do dereito das persoas á • 
información
Estandarización e etiquetaxe dos contidos públicos• 
Sistema de Información do Secretariado do Goberno• 

 
Contidos e servizos

Liña de actuación 1: Comunicación e ocio dixitais
Os contidos e servizos son a chave do desenvolvemento e evolución da Sociedade da 
Información, desde dúas perspectivas: porque son o motor de demanda e nivel de uso por 
parte de institucións, cidadáns e empresas, porque crean actividade no sector empresarial, 
xerando crecemento e emprego, e porque promoven os mecanismos que fortalecen a 

Estratexias transversais
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identidade cultural. Sendo o sector produtivo da Sociedade da Información o protagonista 
da oferta, corresponde á Administración catalizar a dita oferta e crear as condicións óptimas 
para o crecemento da demanda, coidando especialmente dos consumidores finais.

Iniciativas
O ocio como introdutor de infancia e mocidade na Sociedade • 
da Información
Desenvolvemento da TDT como elemento tractor• 
Os medios de comunicación converxentes• 
Infraestruturas e servizos de mobilidade• 

Liña de actuación 2: Contidos galegos para a Internet
A presenza de contidos en galego é escasa, segundo os usuarios da rede, usuarios sensibles 
a contidos na nosa lingua. Este escenario sitúase no marco dunhas políticas europeas da 
Sociedade da Información que, cara ao ano 2010, pretenden que a rede sexa un vehículo para 
manter a diversidade lingüística e cultural de Europa, asumindo, ademais, que os consumidores 
só empregarán o máximo da Sociedade da Información se dispoñen de contidos útiles na 
súa propia lingua. No citado contexto, esta liña de actuación ten por meta o fomento do 
desenvolvemento de contidos, servizos e aplicacións en lingua galega e/ou sobre Galiza na 
Internet.

Iniciativas
Ferramentas para a xeración de contidos e servizos en lingua • 
galega
O galego nas utilidades cotiás da Sociedade da Información• 
Posta en valor do patrimonio de Galiza• 
Acceso libre aos contidos de orixe pública• 
Apoio á iniciativa privada de xeración de contidos• 
A Internet galega do futuro• 
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Liña de actuación 3: Servizos de Información Xeográfica da Xunta de Galicia
A información xerada desde o sector público ten un considerable potencial económico e 
social que non esta sendo aproveitado. Especificamente, a dixitalización e dispoñibilidade da 
información referenciada xeograficamente pode permitir ás empresas desenvolver servizos 
e produtos de valor engadido baseados na explotación desa información pública. Neste 
contexto, o PEGSI asume como obxectivo a potenciación do tratamento da información 
xeográfica da Xunta de Galicia, tanto na faceta de mellora das capacidades de xestión interna 
como na difusión da información resultante cara á sociedade galega.

Iniciativas
Creación do Instituto Cartográfico de Galicia• 
Implantación dunha plataforma unificada de servizos de • 
información xeográfica

Estratexias transversais
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 Estratexias sectoriais
 
Desenvolvemento do sector empresarial da Sociedade da 
Información

Liña de actuación 1: Innovación e desenvolvemento tecnolóxico no sector empresarial da 
Sociedade da Información
Dispor dun sector TIC competitivo, entendendo por tal o que engloba as actividades empresariais 
relacionadas coas novas tecnoloxías, a electrónica e o audiovisual, que teña proxección exterior 
e que poida chegar a ter un peso na actividade económica galega comparable ao doutros países 
da UE pasa necesariamente porque a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico formen 
parte das súas aptitudes básicas. Neste contexto, e aproveitando o impulso que suporá o novo 
PGIDIT 2006-2010, desenvolveranse as seguintes iniciativas.

Iniciativas
Artellamento do sistema de investigación e innovación en TIC• 
As TIC como tecnoloxías críticas• 
Rede de centros de excelencia científica en TIC• 
Apoio financeiro para a innovación e o emprendemento TIC• 

Liña de actuación 2: Artellamento do sector empresarial da Sociedade da Información
A capacidade de competir do sector TIC galego vén condicionada polo feito de que a súa 
estrutura -por tamaño das empresas, por niveis de especialización, por estruturas de 
cooperación, por profesionalización da xestión, por proxección a mercados exteriores ou por 
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configuración arredor da cadea de valor- responda á realidade do mercado e da demanda. Dar 
apoio a este tecido para evoluír cara a un escenario axeitado é o propósito das iniciativas que 
compoñen esta liña de actuación.

Iniciativas
Fomento dos modelos de cooperación no sector TIC• 
Fortalecemento do sector TIC• 
Excelencia na xestión de empresas TIC• 
Internacionalización da actividade empresarial• 
Apoio á calidade mediante a certificación• 
O sector da produción de contidos ante o reto da converxencia• 

Liña de actuación 3: Novas solucións e modelos de negocio
O obxectivo desta liña de actuación é, traballando de xeito cooperativo co sector empresarial 
da Sociedade da Información, atopar espazos de desenvolvemento de negocio que resulten 
en proxectos e solucións innovadoras capaces de fornecer espazos de liderado e proxección 
exterior. Trátase, pois, de explorar, identificar e atacar nichos tecnolóxicos e de servizo onde 
a fiestra de oportunidade permita á empresa galega competir en condicións vantaxosas polo 
seu posicionamento de mercado.

Iniciativas
Software libre e estándares abertos• 
Centros de desenvolvemento de produtos software• 
As TIC na creación de contidos• 
Outros nichos: ferramentas lingüísticas, mobilidade e • 
posicionamento, intelixencia ambiental, domótica...

Liña de actuación 4: Profesionais galegos da Sociedade da Información
Os conceptos ligados ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) e as conclusións da 
Conferencia de Bergen (“O ensino superior sitúase na encrucillada entre a investigación, o 
ensino e a innovación, sendo a chave para a competitividade “) non deixan lugar a dúbidas. A 
conexión entre o ámbito universitario e o empresarial, tratando de desenvolver conxuntamente 
estratexias formativas e de transferencia de coñecemento que concilien as características da 
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oferta e as necesidades da demanda é un reto, se se quere aínda máis manifesto no eido da 
tecnoloxía e dos profesionais da Sociedade da Información.

Iniciativas
Programas de posgrao e especialización no ámbito da • 
Sociedade da Información
Apoio á formación para profesionais da Sociedade da • 
Información

 
Aplicación das TIC polo tecido empresarial

Liña de actuación 1: Actuacións básicas nas pemes e micropemes
Determinados segmentos empresariais amosan baixos niveis de equipamento tecnolóxico e 
de emprego de software de xestión para os procesos centrais de negocio. Esta circunstancia 
é contraria á directriz europea que establece que as pemes deben ter acceso xeneralizado 
a servizos competitivos, economicamente asumibles e sectorializados. Polo tanto, esta liña 
de actuación ten por propósito o desenvolvemento dun conxunto de iniciativas básicas 
encamiñadas a facilitar o acceso das pemes e micropemes ás TIC, contribuíndo dese xeito 
á mellora da competitividade das empresas galegas e, polo tanto, ao desenvolvemento 
económico do país.

Iniciativas
Equipamento, conectividade e ferramentas de xestión• 
Presenza cualificada en Internet e comercio electrónico• 
A xestión das empresas na Sociedade da Información• 
Impulso á utilización de aplicacións en provedor (ASP)• 

Liña de actuación 2: Achegamento a solucións TIC sectoriais
A enorme variedade da actividade empresarial motiva que as aproximacións sectoriais sexan 
a única posibilidade de acadar solucións tecnolóxicas eficaces, ao afrontarse deste xeito 
problemáticas concretas, acoutadas e orientadas a unhas necesidades precisas. Partindo da dita 
premisa, esta liña de actuación procura o desenvolvemento de iniciativas sectoriais -algunhas 

Estratexias sectoriais
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xa definidas, outras que serán incorporadas no marco de vixencia do PEGSI- encamiñadas a 
impulsar a implantación das TIC nas pemes e micropemes, tomando como base o coñecemento 
das súas carencias e das súas necesidades en cada sector de negocio e empregando como 
canles de achegamento os axentes intermedios, nomeadamente as asociacións empresariais.

Iniciativas
Plataformas de información sectoriais• 
Actuacións no sector turístico• 
Actuacións no sector primario• 

Liña de actuación 3: Capacitación TIC para o desenvolvemento profesional
Xa desde a entrada en vigor da iniciativa eEurope é unha prioridade para os estados membros 
dotar a todos os profesionais das habilidades necesarias para o manexo das TIC no seu posto 
de traballo, ante a perspectiva de que o 20% do emprego nas economías modernas é “ICT-
skilled”, en tendencia claramente crecente. Polo tanto, desenvolver actividades formativas 
encamiñadas a mellorar as capacidades para o manexo das TIC por parte dos traballadores 
galegos é tamén unha prioridade do PEGSI.

Iniciativas
Habilidades TIC para o desenvolvemento profesional• 
Teleformación nos ámbitos ocupacional e continuo• 
Rede de centros de formación en novas tecnoloxías• 

 
Servizos públicos de calidade

Liña de actuación 1: Bases para a administración electrónica
O liderado do sector público no desenvolvemento da Sociedade da Información decorre 
indisolublemente ligado a unha decidida aposta polo impulso dos servizos en liña, que leva 
aparellada un proceso primordial de calidade e modernización nas organizacións públicas. Detrás 
do propósito aparentemente sinxelo de implantar un conxunto de funcionalidades accesibles a 
través da Internet ou dunha canle equiparable, atópanse numerosos aspectos que transcenden 
o tecnolóxico: o cambio cultural cara ao concepto de servizo, a integración funcional e operativa 
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das diferentes unidades, a coordinación de actuacións. Ademais, que estes conceptos se 
desenvolvan sobre unha base de eficiencia supón unha homoxeneización e aproveitamento 
racional das bases tecnolóxicas, que deben fornecer de xeito común os elementos básicos para 
o desenvolvemento dos servizos ao cidadán en cada ámbito de competencia.

Iniciativas
Bases tecnolóxicas e operativas para a e-administración na • 
Xunta de Galicia
O empregado público na administración electrónica• 
Observatorio da calidade da e-administración• 
Modernización da administración local• 

Liña de actuación 2: Ensino
Ninguén pon en dúbida que o ensino é a base para facer sostible o desenvolvemento social na 
Sociedade da Información; hoxe non se pode concibir unha sociedade sen un sistema educativo 
afanado nas novas tecnoloxías, como ferramenta para incrementar a calidade da práctica 
pedagóxica e como un contido chave na formación básica de toda persoa. Por isto, a total 
incorporación das TIC ao ensino é un dos obxectivos fundamentais do PEGSI. Neste contexto, 
desenvolveranse actuacións nos diferentes niveis do ensino, involucrando a toda a comunidade 
educativa, desde profesores e alumnos até familias e xestores da administración educativa.

Iniciativas
Escolas infantís en rede• 
Ensino primario e secundario• 
Aprendizaxe en rede• 
Plataforma e-learning universitaria• 
Servizos administrativos á comunidade escolar• 

Liña de actuación 3: Saúde
Formando parte da aposta da Xunta de Galicia pola Sociedade da Información, xorde Rede 
de Saúde, o plano de tecnoloxías da información e comunicación da sanidade galega para 
o período 2006-2009. A partir dun enfoque multidisciplinario, asume, entre outros, os 
obxectivos de proporcionar aos profesionais sanitarios ferramentas que permitan aumentar 

Estratexias sectoriais



32

Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información 

a eficiencia e calidade do seu traballo, axilizar os procesos administrativos ligados ao ámbito 
sanitario e facilitar o acceso dos cidadáns ao sistema público de saúde. Esta liña de actuación 
incorpora, pois, os principios e iniciativas descritas en Rede de Saúde cun ambicioso obxectivo: 
que no ano 2009 o 100% da poboación estea asignada a centros de saúde informatizados e 
conectados en rede.

Iniciativas
Historia de saúde electrónica• 
Accesibilidade á administración sanitaria• 
Calidade e dispoñibilidade da información• 
Planificación, investigación e vixilancia epidemiolóxica• 
Optimización dos procesos de xestión• 
Infraestrutura e servizos• 

Liña de actuación 4: Servizos sociais
A demanda -tanto de calidade como de cantidade- de servizos sociais e do benestar medra 
sostidamente nos últimos anos, e debe ser decisiva no reto europeo de acadar unha Sociedade 
da Información para todos, fomentando un contorno incluínte que brinde oportunidades a 
todos e reduza ao mínimo os riscos de exclusión. Neste sentido, a Xunta de Galicia debe 
afrontar un proceso de transformación da súa Administración do Benestar, apostando pola 
modernización dos servizos, pola garantía da calidade a través da innovación e pola promoción 
da igualdade de oportunidades no acceso ao sistema social.

Iniciativas
Modernización da rede de servizos sociais de Galiza• 
Rede de Innovación Tecnolóxica para o sistema social de Galiza• 

Liña de actuación 5: Outros servizos públicos esenciais
O PEGSI aposta polo desenvolvemento de servizos públicos en liña, sobre a base da achega de 
valor os seus destinatarios, e pola aplicación das TIC á mellora da calidade da acción dos poderes 
públicos, en calquera ámbito da súa actividade. Así, esta liña de actuación recolle iniciativas xa 
previstas que responden aos principios anteriores, e dará cabida -no horizonte de vixencia do 
PEGSI- a aqueloutras que, pola súa natureza, encaixen tamén baixo as devanditas directrices.
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Iniciativas
Modernización da Administración de Xustiza - Expediente • 
xudicial virtual
Servizos de Información para o emprego• 
Centro 112 para a xestión das emerxencias públicas• 
Acceso á vivenda e coñecemento, coidado e mantemento do • 
patrimonio construído
Introdución das TIC nas estruturas de seguridade• 

 
Inclusión e sostibilidade

Liña de actuación 1: Inclusión na Sociedade da Información
O diagnóstico de situación actual ten posto de manifesto a existencia de grandes 
desequilibrios internos en Galiza no que se refire á penetración das tecnoloxías da Sociedade 
da Información, dando lugar a situacións en risco de exclusión por factores sociais e territoriais 
cando, precisamente, a inclusión é un dos tres piares fundamentais de iniciativa europea 
i2010, referente para este PEGSI. En consecuencia, esta liña de actuación pretende reforzar 
a participación dos cidadáns na Sociedade da Información para facer desta un elemento de 
cohesión social, en particular apoiando accións do movemento asociativo conectadas coas 
TIC e programas dirixidos a colectivos con diferentes niveis de risco de sufriren exclusión 
social, para superar as manidas pero reais fendas dixitais.

Iniciativas
Acreditación das habilidades TIC• 
Inclusión da muller• 
Inclusión das familias• 
Inclusión dos maiores• 
Inclusión doutros colectivos en risco de exclusión• 
O tecido asociativo na Sociedade da Información• 
Rede Sociedade da Información no deporte• 
Emigración e inmigración• 

Estratexias sectoriais
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Liña de actuación 2: Medio ambiente e sostibilidade
Xa hai case trinta anos desde que en 1987 o informe “Our Common Future” acuñase o concepto 
de desenvolvemento sostible. No citado informe inclúense conceptos de referencia a día de 
hoxe, tal como a integración das consideracións ambientais na toma de decisións de políticas 
económicas, nas que cada vez se atopan máis enxergadas as de Sociedade da Información. 
Proba diso é que i-2010 formula explicitamente a relevancia que a Sociedade da Información 
terá no desenvolvemento sostible, nunha liña en que se atopa a elaboración da Estratexia 
Galega de Desenvolvemento Sostible, que conformará o marco de referencia para a definición 
e execución de políticas de sostibilidade da Xunta de Galicia. As seguintes iniciativas forman 
parte do marco común Sociedade da Información e desenvolvemento sostible.

Iniciativas
Sistema de Información Ambiental de Galiza• 
Rede de Observación do Territorio de Galiza• 
Uso responsable das TIC• 

Liña de actuación 3: Desenvolvemento rural
O diagnóstico de situación actual salienta a fractura territorial que existe en Galiza no tocante 
á Sociedade da Información. Fractura que, por outra parte, está presente en maior ou menor 
medida nos diferentes aspectos sociais e económicos, o que levou á Xunta de Galicia a prever 
a elaboración dun Plano de Reequilibrio Territorial para os anos 2007-2013, no marco do 
MECEGA. No eido da Sociedade da Información, preténdese reducir esa fenda territorial no 
uso das TIC que existe no noso país, o que pola súa vez debe supor unha achega ao obxectivo 
común de equilibrar o desenvolvemento económico e social de Galiza.

Iniciativas
Artellamento do espazo Sociedade da Información no medio rural• 
Canles de comercialización da oferta rural• 
Rede de desenvolvemento tecnolóxico para o rural• 
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 Estratexia instrumental
 
Instrumentos

Liña de actuación 1: Xestión do PEGSI
O tempo de deseño dun plano estratéxico como o PEGSI é moi importante; pero o tempo 
de xestión ao longo do seu período de vixencia, especialmente nun contorno tan cambiante 
como o da Sociedade da Información, cobra unha relevancia primordial. Esta liña de actuación 
quere definir as ferramentas e mecanismos que artellará a Xunta de Galicia para garantir que 
o plano disporá da compoñente de xestión -que abrangue impulso, coordinación, evolución 
ou seguimento- necesaria nun proxecto desta magnitude.

Iniciativas
Comisión Interdepartamental da Sociedade da Información e o • 
coñecemento
Oficina do PEGSI• 
Novas competencias e instrumentos normativos para o • 
desenvolvemento da Sociedade da Información

Liña de actuación 2: Instrumentos para o desenvolvemento das políticas de Sociedade da 
Información
O desenvolvemento das políticas en materia de Sociedade da Información amosan unha 
especial complexidade derivada da súa transversalidade e multidisciplinariedade, da forte 
compoñente de innovación tecnolóxica en constante evolución, da esixencia de respostas 
áxiles e rápidas para adecuarse ao ritmo de progreso e da necesidade de concertar as accións 



36

Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información 

dos axentes públicos e privados. O propósito desta liña de actuación do PEGSI é definir os 
instrumentos que cómpre artellar para facer posible unha adecuada execución das políticas 
da Xunta en relación coa Sociedade da Información.

Iniciativas
Centro de Desenvolvemento e de Promoción da Sociedade da • 
Información
Creación de entidades públicas con participación dos axentes • 
sociais para a promoción da Sociedade da Información
Observatorio da Sociedade da Información de Galiza• 
Laboratorio de ideas e innovación• 
Espazos de cooperación para o desenvolvemento da SI• 
Rede de dinamización da Sociedade da Información• 

Liña de actuación 3: Imaxe de marca da Sociedade da Información en Galiza
Cando, como no PEGSI, coinciden unha decidida vocación de liderado por parte dos poderes 
públicos e un ámbito de actuación extenso e multidisciplinario, proxectar cara á sociedade unha 
imaxe homoxénea e clara das actuacións acometidas, velar pola visibilidade das iniciativas, 
é un factor esencial. Cando, ademais, se trata de inverter unha percepción desfavorable 
da situación, a difusión dos resultados e as mensaxes positivas fanse moi necesarias para 
involucrar os destinatarios do plano: o conxunto da sociedade galega. Polo tanto, o PEGSI 
contará cunha imaxe de marca e cun marco de comunicación coherente co esforzo que se 
está asumindo.

Iniciativas
Imaxe de marca e comunicación da Estratexia Galega da • 
Sociedade da Información
Dominio galego en Internet• 


