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OBXECTIVOS PROPOSTOS GT6

Desenvolver un modelo sociosanitario dixital integral
replicable a nivel rexional e internacional
Consolidar a Galicia como referencia no desenvolvemento de
solucións innovadoras dende os distintos ámbitos da Administración

OBXECTIVOS
GT6: TIC

Transformar os sectores tractores de Galicia
a través do aproveitamento das capacidades TIC
Concentrar a innovación do sector TIC en ámbitos
estratéxicos de alto potencial
Galicia líder e provedor como de desenvolvementos de redes de
banda larga e ultrarápidas en entornos orográficos complexos
e de alta dispersión poboacional

Desenvolver un modelo sociosanitario dixital integral replicable a nivel rexional e
internacional
Galicia ten afrontado con éxito o desenvolvemento dun modelo sanitario orientado á atención a unha poboación dispersa e
altamente envellecida, baseado en gran medida na innovación TIC. Ao tempo, os servizos sociais teñen alcanzado tamén un alto
nivel de desenvolvemento e unha rede asistencial ampla. Nembargantes, o nivel de desenvolvemento TIC é aínda máis reducido
O contorno sociosanitario no seu conxunto representa en torno a un 20% do PIB, consumindo os gastos en protección social máis
do 30% do gasto público. Isto evidencia a relevancia económica tanto do sistema de protección social coma do contorno máis
amplo: O socio-sanitario.
A fin de optimizar a atención, minorar o custo deste contorno, e xerar unha dinámica de atención integral multidisciplinar, a
próxima evolución non só galega, senon europea a internacional, será o deseño de modelos integrais socio-sanitarios
Dado que esta evolución vais ser clave a nivel internacional, e dado que Galicia conta coa experiencia no desenvolvemento de
solucións para o sector saúde e amplas capacidades orientadas a fogar dixital para a xeración, deberanse afrontar 3 grandes liñas
de actuación na contorna socio-sanitaria:

Descrición

• Sanidade: Implantar servizos innovadores para mellorar a calidade de vida do cidadán baseados en innovación tecnolóxica.Pasa
por conseguir en Galicia unha sanidade totalmente dixital tanto no entorno público como no concertado e privado, integrada co
entorno socio-sanitario e o fogar do paciente. Se materializará na implantación de dispositivos e sistemas de información
intelixentes que soporten a comunicación de información sanitaria orientada á prevención e promoción da saúde, a vixilancia e
seguimento de patoloxías (especialmente de carácter crónico), a hospitalización a domicilio e a atención sanitaria, e que constituirá
unha nova canle de acceso aos servizos sanitarios utilizados tanto polos pacientes como polos coidadores dos mesmos.
• Social: Aposta por modelos de atención baseados na prevención e o autocoidado, a través de solucións de teleasistencia
avanzada e do desenvolvemento de sistemas, servizos e contidos socio-sanitarios no fogar destinados ao beneficiario e a súa
contorna familiar. Deseño e usabilidade de alternativas residenciais socialmente sostibles. Novas estratexias e sistemas de axuda a
autonomía adaptados as persoas maiores e que fomenten manter o contacto co entorno familiar
• Sociosanitario: Para migrar ao novo modelo de atención integral socio-sanitaria, é preciso o desenvolvemento dun novo modelo
de xestión multidisciplinar, que integre as actuacións vinculadas a saúde e benestar do cidadán, xerando dinámicas de prevención e
remediación. Integra actuacións de innovación organizativa, a xeración de sistemas de información que incrementen a cobertura e
calidade da atención, baseando as decisións na eficacia e nas preferencias e características dos usuarios, e que faciliten o
intercambio de información e coordinación interadministrativa, e en particular a coordinación socio-sanitaria, a través da
implantación efectiva de Historia Social Única e da Historia Socio-sanitaria.

Consolidar a Galicia como referencia no desenvolvemento de solucións innovadoras
dende os distintos ámbitos da Administración
Galicia conta cun potente tecido de empresas especializadas no desenvolvemento de solucións para a administración, tanto a través
de empresas de orixe galega con presenza nacional e internacional, como a través da captación de investimento externo, sendo a
ubicación elexida para centros de desenvolvemento de compañías de referencia no sector.
Este tecido vese apoiado por un contorno de empresas e centros de investigación con altas capacidades en tecnoloxías e servizos
clave para os futuros desenvolvementos e retos que se prantexarán dende as distintas esferas da administración (seguridade, data
mining, broadcasting e telecomunicacións, intelixencia artificial, big data, ferramentas vencelladas a territorio…)
Ao tempo, a Administración ten experiencia na xeración dinámicas de cooperación e desenvolvemento conxunto co tecido
empresarial e investigador, contando cunha estratexia TIC integrada a nivel rexional que permitirá coordinar esforzos e xerar oferta
innovadora a partir da demanda da administración.

Descrición

En base a estes factores, perséguese apoiar a innovación da Administración, tanto dos seus modelos de xestión como das súas vías
de relación coa poboación, consolidando a Galicia como núcleo de referencia na xeración de novos desenvolvementos con
capacidade de comercialización a nivel internacional nos ámbitos vinculados coas necesidades clave da Administración:
• Novas vías e ferramentas de xestión para a Administración e para o desenvolvemento e axilización das relación da mesma co
tecido empresarial e a cidadanía
• Desenvolvementos en ámbitos con necesidades específicas: xustiza, xestión interna das Administracións
• Modelos innovadores de desenvolvemento TIC para as Administracións baseados nas áreas tecnolóxicas clave: Computación
distribuída, cloud computing, big data, software libre
• Seguridade nas canles de relación coa poboación e entre administracións, aproveitando o potencial actual de empresa e
investigación no campo da securización da información, e a validación electrónica de documentos
• Desenvolvemento de novos modelos de difusión e comunicación aplicables ao entorno da Administración, garantindo o acceso aos
seus servizos en entornos complexos orográficamente; Xeración de proxectos demostradores replicables a nivel internacional
• Implementación de servizos baseados en territorio, con emprego intensivo de recursos SIX e xeoposicionamento.
• Apoio ao desenvolvemento de proxectos de innovación educativa, tanto no ámbito da xestión da educación coma dos contidos:
dende o soporte á toma de decisións no ámbito educativo ata a xeración de novos modelos de educación e difusión cultural
multisoporte.

Transformar os sectores tractores de Galicia a través do aproveitamento das
capacidades TIC
Galicia existen unha serie de sectores puxantes coma a automoción, naval, agroalimentario e medio mariño, téxtil, loxística e turismo
e patrimonio. Ao tempo, existe un tecido de empresas TIC que desenvolven aplicacións orientadas a estes sectores, pero que salvo
algunhas excepcións non teñen dado o paso á industrialización, son empresas de cliente máis que de produto
A rede de centros de investigación TIC (Gradiant, CITIC, ITG, CITIUS…) e sectoriais (CTAG, AIMEN, ANFACO…) ten unha ampla
experiencia no emprego das TIC en procesos de innovación orientados á mellora produtiva nestes sectores.
O reto consiste en aproveitar a existencia destes sectores para que a xeración de novos produtos e solucións innovadoras
enfocadas á súa optimización produtiva e competitiva, xerando un tecido de apoio sectorial con potencial de internacionalización.
Campos clave de actuación:

Descrición

• Agroalimentario, forestal e do medio mariño: Mellora da percepción de calidade, seguridade e eficiencia na xestión e produción.
Pare elo requírense, entre outras, solucións de trazabilidade, solucións de control e optimización do proceso de cultivo ou recolección
baseadas en visión artificial, intelixencia artificial, sensorización, simulación e comunicación ; Sistemas de explotación e
aproveitamento intelixente nas explotacións agropecuarias e forestais
• Loxística, transporte e mobilidade: migración hacia novos modelos de transporte máis eficientes, empregando solucións de
Intelixencia artificial, big data, solucións en mobilidade, software de xestión, e e-administración
• Turismo e patrimonio: Posta en valor dos recursos patrimoniais e naturais galegos a través de novas modalidades de xestión,
difusión e acceso aos mesmos. Para elo, é básica a xeración de contidos, aplicación en mobilidade, dixitalización, software de xestión.
Existen nestes ámbitos claros potenciais específicos, tanto no ámbito dos contidos (sector audiovisual e 3D punteiro), coma no das
ferramentas vinculadas a territorio
• Naval: Novos modelos de produción e xestión innovadores. Aplicación de ferramenteas de simulación, intelixencia artificial, visión
artificial, bigdata, software de xestión
• Téxtil: Novos modelos de produción e xestión innovadores. Desenvolvemento e comercialización de novas solucións específicas
orientadas á mellora en procesos e/ou xestión. Simulación, intelixencia artificial, visión artificial, big data, software de xestión
• Automoción: Novos modelos de produción e xestión innovadores. Desenvolvemento e comercialización de novas solucións
específicas orientadas á mellora en procesos e/ou xestión. Simulación, intelixencia artificial, visión artificial, big data, software de
xestión

Concentrar a innovación do sector TIC en ámbitos estratéxicos de alto potencial
Tanto si as TIC galegas se posicionan coma KET, coma si a súa evolución lles permite consolidarse coma área de desenvolvemento
rexional específica, é preciso que os procesos de innovación desenvolvidos en Galicia neste ámbito permitan xerar solucións punteiras
nas tecnoloxías clave a medio prazo.
Para elo proponse concentrar os procesos de innovación naqueles ámbitos en que existe potencial de desenvolvemento, cun dobre
enfoque: Consolidar os campos nos que xa existen capacidades e tecido empresarial, e desenvolver aquelos nos que existen
asimetrías entre madurez do tecido empresarial e capacidades tecnolóxicas:
a.Xerar dunha dinámica de concentración da innovación nas áreas nas que se ten detectado potencial de liderado rexional,
apoiando a investigación, desenvolvemento e, especialmente, as dinámicas de cooperación e encadeamento produtivo. Nestes
ámbitos, a concentración de apoios debe dirixirse á posta no mercado de produto, a cobertura das debilidades financeiras para a
xeración de novos desenvolvementos, e a proxectos de demanda temperá. Os ámbitos de especialización serían:

Descrición

• Broadcasting e telecomunicacións
• E-goberno
• Fogar dixital
• Smart Citys
• Solucións en mobilidade e solucións enfocadas ao emprego de TICs en entornos dispersos e de complexa orografía
• Seguridade
b.Impulso á innovación en áreas nas que se considera que Galicia ten potencial de liderato rexional en innovación, pero nas que no
están desenvolvidas simetricamente as capacidades necesarias no ámbito empresa e ciencia. Perséguese apoiar o
desenvolvemento de iniciativas conxuntas, consorcios e modelos de transferencia de tecnoloxía meses ámbitos:
• Electrónica de consumo
• Big Data
• Smart Grids-Eficiencia enerxética
• Simulación e modelado
• Intelixencia e visión artificial
• Cloud computing
• Mobilidade e localización
• Recuperación da información
• Servizos baseados en territorio (Emprego intensivo de SIX e xeoposicionamento)

Galicia como líder e provedor de desenvolvementos de redes de banda larga e
ultrarápidas en entornos orográficos complexos e de alta dispersión poboacional
Galicia conta cun sector de broadcasting e telecomunicacións altamente desenvolto. Ao tempo, dende a Administración cóntase con
experiencia na xeración de dinámicas de colaboración público-privada orientadas ao desenvolvemento de redes de acceso en banda
larga con ampla cobertura nun entorno xeográfico e demográfico tan complexo como o galego.

Descrición

A partir de esta base, perséguese xerar dinámicas de innovación promovidas dende a Administración, con colaboración privada,
que deriven na implementación de novas solucións de comunicacións e mobilidade robustas neste entorno, e con capacidade para
soportar as demandas dos novos servizos e tecnoloxías TIC en todo o territorio. Este desenvolvemento, artellado a través de
dinámicas de CPI, compra de tecnoloxía innovadora, ou colaboración público-privada, permitirá visibilizar ao subsector de
telecomunicacións e broadcasting como líder no desenvolvemento de novas solucións robustas en entornos xeográficos
complexos, servindo ao tempo os pilotos despregados ao ámbito deste reto de demostradores e carta de presentación internacional
do sector galego.

