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O Plan Galicia Innova 2020  
vai ser o principal marco 

instrumental para articular a 
política de I+D+I galega ata 2020, 

en liña cos obxectivos da Estratexia 
de Especialización Intelixente de 

Galicia 2014-2020 (RIS3).



Galicia é a primeira Comunidade 
Autónoma en crecemento do Gasto 

Público en I+D no período 2013- 2016 
Instituto Nacional de Estadística



8     PLAN GALICIA INNOVA 2020     

1. Introdución

O contexto actual está 
condicionado por  
cambios transcendentais. 
A globalización, os 
avances tecnolóxicos e a 
descarbonización son só 
algúns dos grandes retos 
que están transformando
de xeito integral os 
sectores tradicionais, os 
modelos de negocio, o 
emprego e os modos de 
vida, é dicir, a economía 
e a sociedade no seu 
conxunto
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1.775
M€

980M€
Investimento 

público

795M€
Investimento 
privado

O PLAN I2C SUPUXO UN INVESTIMENTO 
PÚBLICO DE 1.100 MILLÓNS DE EUROS EN 
I+D+I NO PERÍODO 2011-2016
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1. Introdución

Ao longo dos últimos anos abriuse un escenario 
económico e social que esixía  sentar as bases para 
un crecemento diferente: máis intelixente, sostible 
e integrador. Este proceso foi alentado en toda a UE 
a través da Estratexia Europa 2020.

O Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento (Plan 
I2=C) –aprobado pola Xunta de Galicia en decembro de 2010– 
púxose en marcha meses despois do lanzamento da Estratexia 
Europa 2020, asumindo os seus principios co reto fundamental de 
desenvolver un ecosistema de investigación e innovación tan efi-
ciente como para situar a economía galega en posición de competir 
nun contorno global.

No marco do novo período de financiamento comunitario 2014-2020, 
a Comisión Europea instou as rexións a desenvolver estratexias de 
especialización intelixente, concibidas como poderosos instrumen-
tos para ascender nas cadeas de valor, achegando estímulos ao sec-
tor privado, así como para potenciar o investimento nos retos e nas 
prioridades clave sobre a base das particularidades socioeconómicas 
e territoriais de cada territorio. Neste contexto, a Xunta de Galicia 
aprobou en novembro de 2013 a Estratexia de Especialización Inteli-
xente (RIS3 Galicia), que aspira a consolidar a economía galega para 
o ano 2020, nunha senda socialmente recoñecible cara á xeración e á 
explotación de coñecemento, así como á mellora do crecemento e da 
competitividade. Este proceso aséntase na transformación do patrón 
produtivo desde un modelo de intensidade tecnolóxica media-baixa 
a outro caracterizado por unha intensidade media-alta. Os medios 
expostos na RIS3 galega para lograr este cambio pasan pola absorción 
das tecnoloxías facilitadoras esenciais (TFE) por parte dos sectores 
arraigados e o posicionamento da rexión como referente no sur de 
Europa na oferta de servizos e produtos intensivos en coñecemento 
relacionados co envellecemento activo e a vida saudable.
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Estratexia
EUROPA 2020

Estratexia española 
de ciencia tecnoloxía e 
innovación 2013-2020

Plan estatal de 
investigación 
científica, técnica e de 
innovación 2017-2020

  MARCO EUROPA

  MARCO ESPAÑA

  MARCO GALICIA

ESTRATEXIA SOBRE POLÍTICAS
DE I+D+I DE GALICIA

Plan estratéxico de Galicia 
2015-2020

Estratexia de especialización 
intelixente de Galicia
2014-2020 (RIS3)

Axenda de competitividade 
Galicia industria 4.0
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1. Introdución

O actual escenario esixe activar todo o potencial de innovación 
para axudar ás empresas e ás persoas a anticiparse ao cambio, así 
como maximizar as oportunidades que supoñen os profundos 
avances ligados á globalización e aos retos socioeconómicos afron-
tados neste momento pola sociedade.

A innovación considérase, por tanto, unha forza positiva esencial 
para que Galicia ascenda nas cadeas mundiais de valor; xere novas 
empresas, servizos e produtos; traccione o emprego e a prosperida-
de; e asegure unha distribución máis equitativa dos beneficios que 
xorden e das oportunidades que brinda a globalización.

O Plan Galicia Innova 2020 constitúe o princi-
pal marco instrumental para articular e reforzar 
a política de I+D+I galega de cara á consecución 
dos obxectivos que a Estratexia de Especializa-
ción Intelixente de Galicia (RIS3) establece para 
o ano 2020.
O impulso da I+D+I debe incluír todos os ámbi-
tos sectoriais e os retos que a sociedade encara 
actualmente. En consecuencia, o Galicia Innova 
2020 é un plan de goberno no que participan os 
diferentes departamentos da Xunta, aliñando os 
esforzos cos obxectivos perseguidos mediante 
as maiores sinerxías posibles, coa vista posta 
nunha política de I+D+I eficaz, eficiente e de 
alcance. 
O Plan busca, de forma coordinada co conxunto 
de estratexias de ámbito autonómico, estatal e 
europeo e no marco de financiamento comuni-
tario até 2020:

Maximizar, a través 
da innovación, o 
aproveitamento das 
oportunidades que 
entraña o contexto de 
transformacións globais 
que estamos a vivir.

Acadar os obxectivos 
de modernización da 
economía, competitividade 
e progreso social asumidos 
no Plan Estratéxico de 
Galicia 2015-20202 así 
como na Axenda de 
Competitividade Galicia 
Industria 4.0.



O camiño percorrido: 
o Plan I2=C, unha 
base sólida para 
competir no 
contorno global

2.
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INVESTIGACIÓN 
+

INNOVACIÓN 
=

CRECEMENTO

O Plan I2=C: un sexenio de políticas 
de impulso e fomento da I+D+I para 
establecer unha base sólida, estruturada 
e organizada que permita a Galicia 
competir no contorno global.

En 2010 presentábase o Plan I2=C cun reto fundamental: “desenvol-
ver un eco- sistema de innovación suficientemente eficiente como 
para situar a economía galega nunha posición competitiva”.

O Plan Galicia Innova 2020 dá continuidade ao investimento da Xun-
ta de Galicia durante os seis anos de vixencia do Plan I2=C. No seu 
conxunto, este último supuxo un investimento público  en I+D+I  de 
1100 millóns de euros, mobilizando preto de 2000 M€ grazas a unha 
achega de capital privado de máis de 800 M€.

2. O Camiño percorrido
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Durante a súa vixencia, a creación da Axencia Galega de 
Innovación (GAIN) en 2012, dependente da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, constitúe un 
punto de inflexión.

A GAIN convértese na responsable de apoiar e 
impulsar a innovación nas empresas galegas e 
fomentar e vertebrar as políticas de innovación 
nas administracións públicas galegas, 
competencia que lle permite articular unha 
estratexia autonómica en materia de I+D+I e 
aliñar os axentes do ecosistema de innovación 
arredor dela.  

Desta forma, o actual Goberno poñía de 
manifesto o seu interese en potenciar a 
actividade de I+D+I, en Galicia abordando as 
actuacións neste ámbito desde unha perspectiva 
estratéxica, aproveitando as sinerxías, reforzando 
a coordinación, evitando as duplicidades, 
e orientando os esforzos á consecución de 
resultados.

A GAIN responde a unha visión sistémica da 
innovación, onde o liderado implica a capacidade 

non só de xerar redes entre os actores do ecosistema, senón 
tamén de coordinar as entidades sectoriais do sector público, e 
sumar as interaccións permanentes con universidades, centros 
de coñecemento, centros tecnolóxicos, empresas, emprendedores/as, 
axentes de investimento, etc.

A creación da GAIN foi un paso máis no obxectivo do Plan I2=C 
de consolidar o Sistema Galego de Innovación e o seu papel foi 
decisivo para a execución deste. Con todo, os resultados son 
responsabilidade dunha acción colectiva que permitiu conseguir o 

O gasto público en 
I+D+I sobre o PIB 
incrementouse en 2016 
un 6,54% con respecto ao 
ano 2015

Galicia é a primeira 
comunidade autónoma 
en crecemento do gasto 
público no en I+D+I no 
período 2013- 2016 
(+17,7%)

2. O Camiño percorrido
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obxectivo trazado nun contexto adverso.

O Plan I2=C permitiu, entre outros logros, converter Galicia 
nun referente en compra pública innovadora, fortalecer un sistema 
avanzado de infraestruturas e capacidades en I+D+I, asentar modelos 
colaborativos de innovación aberta, impulsar as aceleradoras, e 
habilitar investimentos de capital risco específicos para empresas 
innovadoras .

Entre 2013 e 2016, o investimento en I+D creceu en Galicia máis 
dun 7,5%, o que permitiu superar en case 6 puntos o aumento do 
conxunto do Estado (1,9%). Especialmente, medrou o investimento 
en innovación que realizan as empresas (11,2%), que triplica o cre-
cemento estatal (3,2%). Tamén o executado pola Administración 
pública se incrementou un 17,7%, de forma  que Galicia se situou 
como a primeira comunidade autónoma en crecemento. En canto 
ao número de persoas relacionadas con actividades de I+D, Galicia 
consolidouse no sexto lugar en España con 9400 persoas en 2016.

2. O Camiño percorrido

2.1. Fortalecemento 
e consolidación das 
infraestruturas e 
capacidades de I+D+I
Un sistema de infraestruturas e capacidades de I+D+I avanza-
do, consolidado e especializado que vertebra a investigación 
científica e os procesos de innovación para mellorar a compe-
titividade da economía galega.

O liderado científico está directamente relacionado co acceso ás 
infraestruturas necesarias para que os axentes xeradores de coñe-
cemento poidan desenvolver ao máximo as súas capacidades de 
innovación e aumentar a competitividade do conxunto do sistema.
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2. 1  Fortalecemento e consolidación

A conformación dunha rede estruturada de instalacións avanzadas 
de I+D+I é un elemento clave para sustentar a capacidade formati-
va, o liderado do persoal investigador e a atracción de talento cara 
ao sistema de innovación de calquera territorio.

Durante a vixencia do Plan I2=C, acometeuse un proceso de crea-
ción, potenciación e ordenación das infraestruturas, dos recursos e 
das capacidades destinadas ao desenvolvemento de actividades de 
I+D+I, co fin de ofrecerlle ao Sistema Galego de Innovación o apoio 
necesario para dar un salto competitivo.

Do total dos recursos asignados ao I2=C, o 41% (457 millóns de 
euros) foron foi destinados a fortalecer as infraestruturas da I+D+I 
galega, como é o caso dos centros tecnolóxicos ou os campus 
universitarios de excelencia.

UNIVERSIDADES

As tres universidades galegas protagonizan o sistema científico, 
non só como formadoras de capital humano e xeradoras de co-
ñecemento, senón tamén como polos de transferencia deste cara 
aos sectores produtivos e tamén como xermes de novas iniciativas 
empresariais. 

A través da súa actividade, as universidades contribúen a dinami-
zar as relacións entre o mundo científico e o empresarial, fomen-
tando o aproveitamento das capacidades en I+D e os resultados da 
actividade investigadora. 

Durante os últimos anos, o Sistema Universitario Galego (SUG) 
apostou pola posta en marcha de instrumentos orientados a 
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SISTEMA POLÍTICA
REXIONAL DE I+D+I
XUNTA DE GALICIA

Sistema 
tecnolóxico e 
de innovación

Sistema 
científico

Universidades

OPIs
Centros Tecnolóxicos
Unidades I+D Empresas
Fundacións

Parques Tecnolóxicos
Clúster

Sistema de 
apoio

potenciar a organización competitiva e a dotación dos recursos ne-
cesarios para dar un salto significativo na calidade dos resultados e 
no alcance e impacto da produción científica.

O Plan I2=C asumiu a conformación dun sistema integral de apoio 
ao SUG vertebrado arredor da consolidación de infraestruturas e 
capacidades científico-tecnolóxicas, a dotación de recursos de xes-
tión máis eficaces e un modelo de financiamento estrutural, capaz 
de sustentar un marco estable para a xeración de coñecemento e a 
súa transferencia cara ao tecido produtivo galego.

Neste sentido, coincidindo coa entrada en vigor do Plan I2=C, apro-
bouse o Plan de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia 
2011-2015, que supuxo un investimento de máis de 1891 millóns de 
euros durante os seus cinco anos de vixencia. A partir dese momen-
to, iniciouse unha reflexión que desembocou na incorporación, a 
finais de 2011, de novos criterios de distribución do investimento 
relacionados coa excelencia, a internacionalización, a transferencia 
de coñecemento e a calidade do propio financiamento estrutural.

2. 1  Fortalecemento e consolidación



O novo Plan de Financiamento Universitario 2016-2020 de Galicia 
supón un salto cualitativo, apostando por un novo modelo orientado 
a resultados tanto na docencia como na investigación e na transfe-
rencia tecnolóxica. O 66% dos fondos dedícanse ao financiamento 
estrutural das universidades –incluíndo como elemento innovador 
a valoración da capacidade investigadora– e o 33% restante –que po-
derá aumentar até un 40% en 2020– está vinculado aos resultados 
das institucións académicas, principalmente en relación á capaci-
dade de atracción e retención de talento investigador, ao desenvol-
vemento de ciencia de referencia, á especialización dos campus, á 
cooperación interuniversitaria, á mellora da empregabilidade e ás 
accións de mellora da calidade.

Concretamente, a través do Plan de Financiamento Universitario 
2016-2020, estanse a canalizar 2480 millóns de euros. Isto supón un 
aumento do investimento público no SUG dun 18% respecto ao plan 
anterior. En termos de variación interanual, en 2016 destinaronse 
392 millóns de euros, un 4,8% máis que en 2015.

Galicia conta con cinco centros singulares de investigación e dúas 
agrupacións estratéxicas consolidadas no ámbito universitario que, 
acreditados como tales, centran a súa actividade en ámbitos estra-
téxicos para Galicia: as TIC, as ciencias da vida e a investigación 
mariña. En conxunto, están integrados por 110 grupos de investiga-
ción interdisciplinar que cooperan en áreas científicas con elevado 
potencial de mellora da competitividade galega, cara aos cales se 
canalizou un investimento de máis de 20 millóns de euros entre 
2012 e 2016.

Nos últimos anos, Galicia afrontou un proceso de fortalecemento 
e especialización do seu sistema de xeración e transferencia de 
coñecemento para abordar os novos retos sociais, ambientais e de 
mercado, focalizando o desenvolvemento das infraestruturas de 
I+D+I en ámbitos científico-tecnolóxicos con destino a sectores 
estratéxicos de alto potencial.
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2. 1  Fortalecemento e consolidación
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CENTROS SINGULARES
DE INVESTIGACIÓN DE GALICIA

Centro de Investigación 
en Medicina Molecular e 
Enfermidades Crónicas

CA
M

PU
S 

V
ID

A
CA

M
PU

S 
D

O
 M

A
R

Centro Singular de Investigación en 
Tecnoloxía da Información

Centro Singular de  nvestigación 
en Química Biolóxica e Materiais 
Moleculares

Centro de Investigación Mariña da 
Universidade de Vigo - Estación de 
Ciencias Mariñas de Toralla.

28 grupos de investigación

6 grupos de investigación

19 grupos de investigación

18 grupos de investigación

22 laboratorios

 1 CPD
3 laboratorios

22 laboratorios

10 laboratorios, 1 deles móbil

Biomedicina: Cardioloxía, Endocrinoloxía e Nutrición, 
Neurociencia, Oncoloxía e Farmacoloxía. 
Terapias experimentais e Xenética e Xenómica 
Funcional.

Computación de altas prestacións, e-saúde, 
enxeñaría de datos, intelixencia de negocio, robots 
persoais, visión artificial

Química biolóxica, desenvolvemento de novos
materiais funcionais; química estrutural e química 
computacional.

Prestación de servizos a actividades científicas 
no medio mariño: recollida de mostras biolóxicas, 
mergullo científico, fotografía submarina, etc.



Centro de Investigacións 
Biomédicas

Research Center for Information & 
Communication Technologies

Centro de Investigación en
Tecnoloxías da Información e as
Comunicacións

14 grupos de investigación

13 grupos de investigación

12 grupos de investigación

1 laboratorio nivel de bioseguridade 3

Instalacións: desenvolve o 
seu labor investigador na 
Universidade de Vigo

5 laboratorios
1 CPD
2 edificios modulares e
intelixentes

Investigación biomédica: Cancro, Inmunidade e
inflamación., Neurociencias, Biosalud e
envellecemento activo, Obesidade e enfermidades 
metabólicas.

TIC: comunicacións dixitais, redes inalámbricas,
comunicacións por satélite, teledetección, visión por 
computador, procesado de imaxes, etc.

TIC centrada en tarefas como transferencia 
tecnolóxica, proxectos I+D+I e vixilancia tecnolóxica.

AGRUPACIÓNS ESTRATÉXICAS CONSOLIDADAS

€ 1,8M de investimento 
público en 2016
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O Plan I2=C sentou as bases para unha estratexia focalizada na 
especialización intelixente, a través de tres áreas singulares de 
converxencia multisectorial: mar, vida e bosque. Estas representan 
o xerme dos nichos de oportunidade e os retos que conformaron a 
posterior Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3 
Galicia) e que se materializaron no ámbito universitario arredor de:

d O Campus Vida, liderado pola Universidade de Santiago de 
Compostela (USC) céntrase no ámbito da saúde e da calidade de 
vida e conta co reforzo  da Consellería de Sanidade, a través da 
Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS), e os centros públicos de 
investigación e innovación sanitaria.

d O Campus do Mar, liderado pola Universidade de Vigo (UVigo), 
é o eixe vertebrador da oferta científico-tecnolóxica na zona sur de 
Galicia arredor das actividades relacionadas co contorno mariño.

d O Campus da Auga, liderado pola UVigo para establecer no 
Campus de Ourense un referente no eido da auga.

d O Campus Terra, unha aposta pola especialización do campus 
da USC en Lugo arredor da xestión da terra como vector de sostibi-
lidade económica, social e medioambiental de Galicia.

d O Campus Industrial, a través do cal a Universidade da Coruña 
(UDC) especializa o campus de Ferrol nos sectores naval, oceánico e 
industrial.

dOCampus CREA S2i, liderado pola UVigo para establecer en 
Pontevedra un campus líder en arte, comunicación e creatividade, 
innovación social e xestión pública, deporte, saúde e benestar, me-
dio ambiente e natureza.

2. 1  Fortalecemento e consolidación



7 campus
277 graos
578 másteres
229 doutoramemtos
Doutoramento “Marine Science, Technology and 
Management (DO MAR)
Campus de Excelencia Internacional (convocatoria 2010)

6 centros propios
2 escolas universitarias adscritas
6 centros e institutos de investigación
10 spin-offs creadas no Campus

86 grupos de investigación
6 áreas de especialización
Alimentación Xestión do recurso auga
TIC 
Medioambiente Innovación social e educativa Turismo
Patrimonio cultural

2015: elaboración Plan estratéxico do Campus
14 grupos de investigación
6 centros
11 graos
7 másteres
6 programas de doutoramento

Campus de Excelencia Internacional (convocatoria 2009).
A rede de centros singulares do Campus Vida consolídase 
como referente de investigación en Galicia.

2 subclústers
Comunidades e Territorios 
Medio e Sociedade
Doutoramento “Creatividade e Innovación Social e Sostible”

ESPECIALIZACIÓN DOS CAMPUS 
UNIVERSITARIOS EN GALICIA
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“A mellor maneira 
de empezar algo é 
deixar de falar diso e 
empezar a facelo”.
Walt Disney
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2. 1  Fortalecemento e consolidación

ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

Os organismos públicos de investigación (OPI) dedícanse á execución directa de 
actividades de investigación científica e técnica, á prestación de servizos tecnoló-
xicos e a outras actividades de carácter complementario necesarias para o ade-
cuado progreso da I+D.

En Galicia existen sete centros operativos asociados a dous OPI de ámbito esta-
tal: a delegación en Galicia do Consello Superior de Investigacións Científi-
cas (CSIC) e o Instituto Español de Oceanografía (IEO).

A presenza institucional do CSIC en Galicia é particularmente ampla e variada, 
dado que conta con outras instalacións propias e participa ou colabora en diver-
sas iniciativas e entidades: o Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), 
o Centro Tecnolóxico da Auga (CETAQUA), o Centro Tecnolóxico do Mar (CET-
MAR), o Campus Vida (USC), o Campus do Mar (UVigo) e o Centro de Investiga-
ción en Ciencias e Tecnoloxías da Vida (CITEV) –que supuxo o primeiro centro 
mixto do CSIC cunha universidade galega, a USC–.

Outro importante elemento de vertebración 
do Sistema Público de I+D en Galicia son as 
infraestruturas científicas e técnicas singulares 
(ICTS). Trátase de instalacións experimentais 
de vangarda e de alto valor engadido, ao ser-
vizo da comunidade científica, tecnolóxica e 
industrial e das administracións, que actúan 
como elementos dinamizadores da economía 
da rexión na que se atopan; pola súa capaci-
dade para atraer investigadores, tecnólogos 
e axentes innovadores, á vez que funcionan 
como impulsores de novos proxectos.

Segundo o actual Mapa Nacional de Infraestru-
turas Científicas e Técnicas Singulares, Galicia 
conta con dúas ICTS: o Finisterrae (o super-
computador do CESGA) e a FLOTPOL (uni-
dade mixta CSIC-IEO para a xestión da frota 
oceanográfica e as instalacións antárticas).

OPIS EN GALICIA

Consello Superior de Investigacións 
Científicas (CSIC)

 Misión Biolóxica de Galicia (MBG)
 Instituto de Estudos Galegos “Padre 

Sarmiento” (IEGPS)
 Instituto de Investigacións Mariñas 

(IIM)
 Instituto de Investigacións 

Agrobiolóxicas de Galicia (IIAG)
 Instituto de Ciencias do Patrimonio 

(Incipit)

Instituto Español de Oceanografía 
(IEO)

 Centro Oceanográfico de A Coruña
 Centro Oceanográfico de Vigo
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INFRAESTRUTURAS CIENTÍFICAS
E TÉCNICAS SINGULARES (ICTS):

Segundo o actual 
Mapa Nacional de 
Infraestruturas 
Científicas y Técnicas 
Singulares” Galicia conta 
con 2 ICTS: Finisterrae 
(o supercomputador 
do Centro de 
Supercomputación 
de Galicia, (CESGA) e 
FLOTPOL (Unidade mixta 
CSIC-IEO para a xestión 
da frota oceanográfica e as 
instalacións antárticas)

FLOTPOL

 titularidade pública
 singulares
 abertas ao acceso competitivo

 B/Ou MYTILUS
 B/Ou ÁNGELES

ALVARIÑO

BASE PARA O DESENVOLVEMENTO DUNHA 
INVESTIGACIÓN DE VANGARDA E DE MÁXIMA CALIDADE

(CESGA)
Tecnoloxías da 
información e as 
comunicacións

(Unidade mixta CSIC-
IEO para a xestión da 
frota oceanográfica e 
instalacións antárticas)
Ciencias do mar, da vida
e da terra

CENTROS TECNOLÓXICOS
Galicia conta, por outra banda, cunha ampla rede de centros de 
xeración de coñecemento científico-tecnolóxico e facilitadores de 
procesos de innovación e desenvolvemento tecnolóxico no tecido 
produtivo, entre os que se contan aqueles que cumpren os requi-
sitos establecidos no Real decreto 2093/2018, do 19 de decembro: 
os seis centros tecnolóxicos que conforman a Alianza Tecnolóxica 
Intersectorial de Galicia (ATIGA) e dous centros de apoio á innova-
ción tecnolóxica:

2. 1  Fortalecemento e consolidación
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Centros Tecnolóxicos 
- Alianza Tecnolóxica 
Intersectorial de Galicia 
(ATIGA)

Centros de Apoio á 
Innovación Tecnolóxica

AIMEN. Asociación de investigación Metalúrxica do 
Noroeste - Centro Tecnolóxico Aimen
ANFACO - CECOPESCA. Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos - Centro 
Técnico Nacional de conservación de Produtos da Pesca
CTAG. Fundación para a Promoción da Innovación, 
Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico na Industria 
de Automación de Galicia
GRADIANT. Fundación Centro Tecnolóxico de 
Telecoumincacións de Galicia
ENERGYLAB. Fundación Centro Tecnolóxico de Eficiencia e 
Sustentabilidadae Enerxética
ITG. Fundación Insituto Tecnolóxico de Galicia

CETIM. Fundación Centro Tecnolóxico de Investigación 
Multisectorial
CETAQUA. Fundación Centro Galego de Investigación da 
Auga

A estes súmase un grupo de entidades de diversa natureza e dife-
rentes sectores, con relevancia na xeración e aplicación do coñe-
cemento científico e tecnolóxico e que cumpren unha importante 
función de apoio ás necesidades das empresas.

Outros 
Centros 
Tecnolóxicos

CITEEC - FICG. Centro de Innovacón Tecnolóxica en 
Enxeñaría e Edificación Civil - Fundación
CESGA. Centro de Supercomputación de Galicia
CETPEC. Centro Tecnolóxico da Pesca de Celeiro -. Centro 
Tecnolóxico da Pizarra
CTG. Centro Tecnolóxico do Granito
CETMAR. Centro Tecnolóxico do Mar
CETGA. Centro Tecnolóxico Galego de Acuicultura
ITMATI. Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática 
Industrial
CTC.  Fundación Centro Tecnolóxico de carne
CETAL. Fundación CETAL - Centro Tecnolóxico 
Agroalimentario de Lugo
INGACAL. Instituto Galego de Cálida Alimentaria
CIAR. Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas

2. 1  Fortalecemento e consolidación
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AXENTES DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 
De igual forma, durante o período 2011-2016, consolidouse un ecosis-
tema de axentes de investigación sanitaria, conformado na actuali-
dade por: 

d Sete nodos de innovación. Cada unha das sete estruturas organi-
zativas de xestión Integrada (EOXI) do Sergas funciona como un nodo 
de innovación realizando , mediante tarefas de dinamización, forma-
ción e promoción da innovación aberta entre os seus profesionais, 
xunto con labores de soporte na xestión e acceso a financiamento. 

d Tres Institutos de investigación sanitaria. Trátase de entidades 
dedicadas á investigación básica e aplicada, creadas mediante a 
asociación das universidades galegas aos hospitais docentes do 
Sergas. Son o Instituto de Investigación Biomédica da Coruña 
(INIBIC), o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de 
Compostela (IDIS) e o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia 
Sur (IISGS).

d Tres fundacións para a xestión da investigación sanitaria. Como 
entidades xestoras dos institutos de investigación biomédica, 
cumpren un papel moi relevante na transferencia á sociedade dos 
resultados de I+D, actuando como canalizadoras deste proceso nas 
súas respectivas áreas territoriais. Son a Fundación Ramón Do-
mínguez, a Fundación Biomédica Galicia Sur e a Fundación Profe-
sor Nóvoa Santos.

d Estruturas de apoio e estruturas en rede.  As principais estrutu-
ras de apoio son os catro biobancos, establecementos públicos ou 
privados sen ánimo de lucro que acollen unha colección de mos-
tras biolóxicas concibida con fins diagnósticos ou de investigación 
biomédica. Configuran a Rede Galega de Biobancos e están adscri-
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tos ao Sergas e á Rede de Comités de Ética da Investigación. Esta 
última depende da Consellería de Sanidade e está formada por un 
comité autonómico (CAEIG) e tres territoriais.

d Estruturas en rede: Estas estruturas en rede traballan de xeito 
coordinado para dar apoio aos persoal investigador do Sistema Ga-
lego de Saúde. A elas súmanse as redes estatais creadas polo Insti-
tuto de Saúde Carlos III, nas que participan grupos das tres univer-
sidades galegas: o Consorcio Centro de Investigación Biomédica en 
Rede (CIBER) e o Consorcio Centro de Investigación Biomédica en 
Rede para a área temática de Enfermidades Neurodexenerativas 
(Ciberned).

d Elementos nucleadores: Enmárcanse aquí o Servizo Galego de 
Saúde (Sergas) e o Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII). 

Ademais, estableceuse a Plataforma de Innovación Sanitaria, unha 
ferramenta transversal da Consellería de Sanidade e do Sergas co 
obxectivo último de xestionar os resultados da I+D+I sanitaria e 
dar soporte ao proceso de xeración de ideas no marco dun modelo 
de innovación aberta e social.

O Plan I2=C avanzou na creación e dotación da rede de centros de 
coñecemento vinculados aos sectores estratéxicos galegos (centros 
tecnolóxicos, OPIs e infraestruturas científicas e técnicas singula-
res). A través dun investimento público de máis de 45 millóns de 
euros durante o período 2013-2016, leváronse a cabo destacadas 
infraestruturas científico-tecnolóxicas:

d Construción das instalacións, equipamento e posta en marcha 

do Centro de Excelencia en Electrónica para Vehículos Intelixentes 
(CTAG). Este un proxecto que veu reforzar o desenvolvemento da 
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electrónica no ámbito da industria galega do automóbil, un aspecto 
clave considerando que máis do 80% dos avances que se realizan 
no sector se producen neste campo.

d Construción do Centro de Tecnoloxías Avanzadas de Investi-

gación para a Industria Mariña e Alimentaria (CYTMA) de ANFACO-

CECOPESCA. Esta iniciativa veu dar resposta á necesidade dunha 
infraestrutura punteira para poder abordar proxectos de innova-
ción tecnolóxica que acheguen solucións ás crecentes demandas 
e necesidades da industria mariña e alimentaria en materia de 
I+D+I.

d Incremento da capacitación tecnolóxica do centro tecnolóxico 

AIMEN. A dotación de equipamento para o procesamento láser e a 
caracterización e unión de materiais, permite o desenvolvemento 
de novas liñas de I+D+I para promover a incorporación da tecno-
loxía láser na industria galega.

d Creación e equipamento do Centro de Investigación Aerotrans-

portada de Rozas (CIAR). Esta iniciativa puxo o punto de partida 
para a configuración dun polo industrial e de innovación de refe-
rencia en avións non tripulados para aplicacións civís, unha aposta 
por situar Galicia no mapa europeo da investigación aeronáutica 
para uso civil.

d Ampliación e actualización do supercomputador Finisterrae. Pola 
súa consideración como ICTS, esta instalación puido acceder a 
axudas específicas do Ministerio de Economía, Industria e Compe-
titividade para este fin, que se viron complementadas con investi-
mentos realizados polo propio CESGA mediante achegas da Xunta 
de Galicia e do CSIC.
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Así mesmo, en busca de complementariedade cos programas 
nacionais e internacionais de I+D+I, tomando como referencia a 
intersección entre as prioridades temáticas da Unión Europea e 
a realidade do sistema galego de I+D+I, e en resposta aos prin-
cipais retos sociais, económicos, ambientais e industriais que 
afronta Galicia, puxéronse en marcha outras iniciativas para a 
especialización dos centros de coñecemento, dinamizando a 
capacidade innovadora de sectores estratéxicos para Galicia, 
como son: o naval; a alimentación, a agricultura, a pesca e biotec-
noloxía; as nanociencias, as nanotecnoloxías, os novos materiais 
e as novas tecnoloxías de produción, a través da firma de conve-
nios de colaboración con entidades representativas dos mesmos 
e/ou centros tecnolóxicos e fundacións de investigación cun 
investimento de máis de 4,9 millóns de euros no período 2011- 
2016.
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LIÑAS DE APOIO Á CREACIÓN
E DOTACIÓN DE CENTROS
DE COÑECEMENTO

INVESTIMENTO
2011-2016

10

8,45

2,48

4,69

20

Construción das instalacións, equipamento 
e posta en marcha do Centro de Excelencia 
en Electrónica para Vehículos Intelixentes 
(CTAG)

Construción do Centro de Tecnoloxías 
avanzadas de investigación para a industria 
Mariña e Alimentaria (CYTMA)

Dotación de equipamento para o procesado 
láser do centro tecnolóxico AIMEN

Actualización da infraestrutura científico
tecnolóxica Finisterrae do CESGA, como 
parte da aposta polo mantemento deste 
centro entre a elite do desenvolvemento 
tecnolóxico.

Creación e equipamento do Centro de 
Investigación Aerotransportada de Rozas 
(CIAR)

EN MILLÓNS DE EUROS

Total 
€ 45,61M
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PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN DE CENTROS

Naval

Alimentación,
agricultura, pesca
e biotecnoloxía

Nanociencias,
nanotecnoloxías,
materiais e novas
tecnoloxías
de produción

SHIPBUILDING 4.0  Desenvolvemento de tecnoloxías 
de fabricación avanzadas que faciliten a tecnificación e 
evolución tecnolóxica do sector naval”

  Investigación aplicada para o cultivo intensivo do
Mero

  Proxecto no ámbito do ciclo integral da auga –
Waternanoenv

  Posta en valor dos recursos mariños para a obtención 
de compostos bioactivos e do deseño de alimentos 
funcionais

  Innovación en Nanomedicina: Deseño de 
nanoestruturas para o tratamento e o diagnóstico do
cancro e do ictus

A maiores, puxéronse en marcha os contratos-programa con cen-
tros de coñecemento galegos (centros tecnolóxicos, fundacións sa-
nitarias, CSIC e IEO), coa finalidade de financiar gastos estruturais 
e de funcionamento. A principal novidade desta fórmula en rela-
ción ás convencionais, é que as axudas se condicionan ao desem-
peño acreditado por cada centro. Deste xeito, prémiase a aquelas 
institucións con mellores resultados en xeración de coñecemento, 
transferencia de resultados e capacidades tecnolóxicas para incen-
tivar o seu esforzo de mellora continua nestes eidos. 

Este apoio únese á oportunidade que se lles abriu aos centros de 
coñecemento de participar nas convocatorias do programa Conec-
ta Peme en forma de subcontratacións. Isto permitiulles colaborar 
con 518 empresas en máis de 133 proxectos entre 2013 e 2016, que 
supuxeron a mobilización de máis de 101 M€.
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INVESTIMENTO MOBILIZADO
COS CONTRATOS-PROGRAMA
(2012-2016)

+17M€ de
investimento total
público no período

2012-2016

  CT CONSOLIDADOS

  CT NON CONSOLIDADOS

  FUNDACIÓNS INVESTIGACIÓN SANITARIA

  CSIC – GALICIA

  IEO - GALICIA

0M€   1M€   2M€

2012

2013

2014

2015

2016

2.22

2.34

1.87

1.87

1.87
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Así mesmo, deseñáronse actuacións adicionais para responder, 
por un lado, á busca de complementariedade cos programas 
nacionais e internacionais de I+D+I –tomando como referencia a 
intersección entre as prioridades temáticas da Unión Europea e 
a realidade do Sistema Galego de Innovación–¬ e, por outro, aos 
principais retos sociais, económicos, ambientais e industriais 
que afronta Galicia. Estas iniciativas están enfocadas á especia-
lización dos centros de coñecemento co fin último de dinamizar 
a capacidade innovadora de sectores estratéxicos para Galicia, 
como son o naval, a alimentación, a agricultura, a pesca, a biotec-
noloxía, as nanociencias, as nanotecnoloxías, os novos materiais 
e as novas tecnoloxías de produción. Isto instrumentalizouse a 
través de convenios de colaboración con centros tecnolóxicos e 
fundacións de investigación ou con entidades representativas 
deles, cun investimento de máis de 4,9 millóns de euros no pe-
ríodo 2011-2016.

ESTRUTURAS DE APOIO
Finalmente, cabe sinalar que Galicia reforzou outras estruturas 
de apoio que actúan como un potente vínculo capaz de conec-
tar e favorecer a cooperación entre os ámbitos científico e em-
presarial e as esferas pública e privada:

d Consolidáronse dous parques tecnolóxicos, membros da 
Asociación de Parques Científicos e Tecnolóxicos de España 
(APTE): o Parque Tecnolóxico de Vigo e o Parque Tecnolóxico de 
Galicia (Tecnópole).

d Un total de 11 clústeres galegos lograron o recoñecemento de 
excelencia a nivel europeo (European Secretariat for Cluster 
Analysis) ou a nivel estatal (Programa de Agrupacións Empresa-
riais Innovadoras do Ministerio de Industria, Comercio e Industria).



11 CLÚSTERES
DE EXCELENCIA

Madeira

Audiovisual

Termal

Tic

Produto
gráfico

Textil

Acuicultura

Automoción

NavalAlimentación

Graníto

EUROPEAN SECRETARIAT FOR
CLUSTER ANALYSIS

PROGRAMA DE AGRUPACIÓNS
EMPRESARIAIS INNOVADORAS
DO MINETUR (AEI)
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2.2. Consolidación 
do  modelo de 
xestión do talento

O TALENTO É O PIAR BÁSICO SOBRE
O QUE SE ASENTA O ECOSISTEMA 

DE I+D+I GALEGO

2. 2 Consolidación do novo modelo



XERACIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR 
E PROMOCIÓN DAS CARREIRAS
CIENTÍFICO-TECNOLÓXICAS.

Conseguir unha base sólida de capital humano é crítico para que 
o sistema alcance niveis de excelencia e rendemento similares 
aos doutros territorios. Galicia apostou pola xeración e retención 
de talento investigador, dándolle soporte á carreira científico-
tecnolóxica en todas as súas etapas e sustentando o desenvolve-
mento profesional do persoal cualificado arredor dos procesos 
de I+D+I.

No marco do Plan I2=C, fomentouse a iniciación na investiga-
ción de mozas e mozos con potencial para desenvolver unha 
carreira profesional no ámbito científico-tecnolóxico. Concreta-
mente, desenvolvéronse medidas como apoio á etapa predouto-
ral para a incorporación de novo persoal investigador ao sistema 
de I+D, mediante actuacións de formación e creación de vínculos 
cos grupos de investigación nas etapas iniciais.

Para facilitar a consolidación da carreira profesional do per-
soal investigador máis júnior e a súa integración no sistema, os 
instrumentos de apoio á etapa posdoutoral facilitan o reforzo 
da formación, da orientación e da especialización. O obxectivo 
é proporcionarlles aos membros deste colectivo as condicións 
para ter continuidade nunha contorna enriquecedora no seu 
ámbito de especialización e emprender liñas de investigación 
propias en Galicia.

A mobilidade converteuse nun factor clave para o desenvolve-
mento de novas habilidades e competencias que redunden na 
mellor formación do persoal investigador e no reforzo da súa 
experiencia.Neste sentido, puxéronse en marcha iniciativas para 
facilitar a mobilidade internacional e intersectorial do talento 
científico que garantan, ao mesmo tempo, a súa reincorporación 
ás entidades que conforman o sistema galego para contribuír a 
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xerar riqueza no seu territorio de orixe. As estadías no estranxei-
ro permiten ao persoal investigador consolidar a súa carreira 
en organismos e sistemas de I+D+I doutros países, permitindo 
a xeración de novos vínculos que posicionan e proxectan a súa 
carreira no ámbito da comunidade científica internacional.

FOMENTO DO TALENTO INVESTIGADOR
EXCELENTE E DE REFERENCIA.
Galicia precisa dun sistema científico e tecnolóxico con vocación 

de excelencia e capaz de xerar novo coñece-
mento en termos similares aos países e rexións 
máis desenvolvidos.
Neste sentido, durante a vixencia do Plan 
I2=C, desde a GAIN e a Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria 
da Xunta, estruturouse un sistema de 
actuacións de apoio ao Sistema Universitario 
de Galicia (SUG) para acadar un nivel de 
desenvolvemento equiparable ao doutros 
sistemas de ciencia internacionais de calidade 
recoñecida:

d A consolidación de grupos de investigación
que constitúen unha referencia para o Sistema 
Galego de I+D+I.

d O reforzo de grupos de investigación con 
potencial de crecemento para alcanzar altos 
niveis de excelencia.

d A promoción das capacidades de grupos 
emerxentes en ámbitos de interese para Galicia.

APOIO Á CARREIRA
INVESTIGADORA

Apoio etapa predoutoral

343 axudas concedidas
18,92M€ de investimento
mobilizado

Apoio etapa
postdoutoral

260 axudas concedidas
22,14M€ de investimento
mobilizado

38     PLAN GALICIA INNOVA 2020

2. 2 Consolidación do novo modelo



d O apoio ao persoal investigador con traxectoria excelente, 
para afianzar unha liña de traballo baseada en proxectos de alto 
impacto nos ámbitos nacional e internacional.

d O desenvolvemento de novas capacidades científicas en rede, 
que lles permitan aos grupos de investigación acadar maior 
efectividade e asumir novos retos de forma colaborativa. 

Por outra banda, o programa Oportunius reforzou o obxectivo 
de atraer persoal investigador excelente a Galicia. Para logralo, 
activou medidas que permitiron captar máis financiamento nas 
convocatorias do Consello Europeo de Investigación (ERC) do 
Horizonte 2020, favorecer a participación nelas de novos investiga-
dores e investigadoras con alto potencial e impulsar as opcións de 
éxito das persoas que resultaran finalistas no proceso de avaliación 
de anteriores convocatorias ERC.

FOMENTO DA IGUALDADE NA CARREIRA
INVESTIGADORA E EQUILIBRIO DE XÉNERO
NOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Co obxectivo de fomentar a igualdade na incorporación á carreira 
investigadora, tanto as convocatorias de apoio á etapa predoutoral 
como posdoutoral incorporan o xénero como criterio de desempate.
Do mesmo xeito, co obxectivo de impulsar o equilibrio nos equipos 
de científicos, as axudas para a consolidación e estruturación de 
unidades de investigación competitiva inclúen entre os criterios de 
valoración e selección o número total de mulleres no persoal inves-
tigador do centro.

Para impulsar o equilibrio de xénero tamén nos equipos de inves-
tigación das empresas, o programa Conecta Peme incluíu entre 
os criterios de valoración a participación equilibrada de homes e 
mulleres no equipo do proxecto.

39     PLAN GALICIA INNOVA 2020

2. 2 Consolidación do novo modelo



40     PLAN GALICIA INNOVA 2020     

PROMOCIÓN DA VINCULACIÓN DO
TALENTO INVESTIGADOR AO ECOSISTEMA
GALEGO DE I+D+I
A incorporación de talento especializado ás actividades de I+D+I 
é un factor clave para impulsar os procesos de innovación no 
sector privado. Durante o período 2011-2016, Galicia apostou 
pola estimulación indirecta da demanda de persoal investigador 
por parte das empresas apoiando a execución de proxectos de 
innovación. A isto sumáronse iniciativas específicas para impul-
sar a incorporación e o desenvolvemento de talento especializa-
do en I+D+I no tecido empresarial, tales como:

d A Rede de Xestores de Innovación de Galicia (XIGA), que 
contribuíu a mellorar as capacidades técnicas e de xestión espe-
cializada en actividades de I+D+I, favorecendo a incorporación 
da actividade investigadora e innovadora á planificación estra-
téxica das empresas galegas. Esta iniciativa inclúe formación 
especializada e a contratación de persoal técnico e xestor de 
I+D+I por parte das empresas. A través da Rede XIGA incorpo-
ráronse 68 xestores e xestoras de I+D+I nun total de 51 empre-
sas galegas, mobilizando un investimento total de 2,31 millóns 
de euros.

2. 2 Consolidación do novo modelo
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OPORTUNIUS (2014-2016)
3 ITINERARIOS ENFOCADOS AOS DISTINTOS 
PERFÍS DE INVESTIGADORES

Itinerario 1 
Orientado a
gañadores das 
bolsas ERC

Itinerario 2  
Orientado a
finalistas das 
convocatorias ERC

Itinerario 3  
Orientado aos
investigadores 
con potencial 
para acceder a 
financiación do 
ERC

5 gañadores
Starting Grants

9 finalistas en
convocatorias ERC

50.000€/ 
investigador
en axudas (5 anos + 4 
anos finalizado ERC)

2 investigadores 
gañadores de axudas 
ERC regresaron 
a Galicia para 
desenvolver a súa 
carreira investigadora 
(2014-2016)

d O programa Principia, orientado a impulsar 
nas empresas e centros tecnolóxicos e de inves-
tigación a contratación de persoal novo e cuali-
ficado para realizar actividades de I+D+I, baixo 
a máxima de que o capital humano é o factor 
diferencial á hora de determinar o desempeño 
innovador das empresas e entidades galegas. O 
programa proporcionou 137 axudas por valor de 
1,37 millóns de euros.

2. 2 Consolidación do novo modelo
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PROMOCIÓN DAS VOCACIÓNS
 CIENTÍFICO TECNOLÓXICAS

A consecución dunha cidadanía familiarizada co contorno científi-
co-tecnolóxico é un elemento clave para asegurar a supervivencia e 
a evolución futura do talento no sistema de ciencia e innovación.

Espertar o talento investigador e innovador require dunha socieda-
de que recoñeza o valor da I+D+I como  elemento de desenvolve-
mento non só socioeconómico senón tamén persoal e profesional. 
O fomento das vocacións científico-tecnolóxicas é unha prioridade 
política na axenda educativa da Unión Europea para reducir a 
fenda entre unha demanda crecente no mercado de traballo e un 
insuficiente número de persoas que elixen estudos nestas ramas. 
Atallar este desequilibrio vai máis aló do sistema educativo e 
precisa de accións transversais que axuden a remover as trabas 
percibidas pola mocidade á hora de escoller os seus estudos e que 
contribúan a mellorar a percepción social sobre estas opcións.

As iniciativas desenvolvidas no último sexenio articuláronse con 
base en mecanismos de colaboración con diversos axentes galegos, 
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XESTORES DE INNOVACIÓN  
DE GALICIA (XIGA)

Incorpora
68 xestores
51 empresas

Incorpora
57 axudas aprobadas
44 empresas

13 organismos de investigación
137 traballadores contratados

  44 contratos indefinidos
  92 contratos temporais

+ 2,31M€
de investimento
mobilizado en axudas a
empresas en 2011

+ 3,28M€
de investimento 
mobilizado
en 2016

2. 2 Consolidación do novo modelo

PRINCIPIA



coa premisa de que esta fórmula facilita a implicación do tecido 
máis próximo e favorece a continuidade no tempo das actuacións 
clave para garantir a súa efectividade.

Nesta liña inscríbese o convenio asinado entre a GAIN e a Tecnó-
pole, que permitiu a consolidación de dúas iniciativas que se viñan 
desenvolvendo no Parque Tecnolóxico de Galicia para o impulso 
do talento e o fomento da cultura científica e da innovación a través 
de accións formativas dirixidas a docentes e estudantes:

d O patrocinio da Galiciencia no período 2012-2015 permitiu 
situala como a maior feira científica de Galicia e unha referencia a 
nivel estatal. No ano 2011, foi destacada pola Fundación Española 
para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) como actividade de referen-
cia da Semana da Ciencia en España.

d Aulas Tecnópole é unha iniciativa de capacitación en habilida-
des científicas e innovadoras que contribúe a espertar as vocacións 
nestes ámbitos e incentiva o espírito emprendedor entre a moci-
dade. Desde a súa creación participaron 270 alumnos e alumnas. 
O éxito desta iniciativa derivou no ano 2015 na creación dunha 
sección específica dedicada á robótica á que asisten 23 estudantes 
cada ano. En 2018, renovouse o enfoque cunha atención específica 
aos ámbitos STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas).

A firma do convenio de colaboración entre a GAIN e o Instituto de 
Cultura, Ciencia e Tecnoloxía (ICCT) ten por obxecto impulsar ini-
ciativas de divulgación e comunicación da actividade investigadora 
ao tecido social e empresarial.

A colaboración coa Fundación Eduardo Pondal permitiu a posta en 
marcha das Aulas Científico-Tecnolóxicas Isidro Parga Pondal, nas 
que estudantes da área da Costa da Morte desenvolven proxectos 
de investigación para despois presentalos en feiras e concursos. 
O financiamento desta iniciativa desde o ano 2015 deulles acceso 
a escolares de zonas rurais a unha experiencia de aprendizaxe no 
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ámbito científico complementaria á educacion regrada, sen ter que 
desprazarse a espazos urbanos cunha maior oferta deste tipo de 
actividades.

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) naceu en abril de 
1977 co obxectivo de que o coñocemento sexa o impulsor principal 
do desenvolvemento socioeconómico, promocionando a cultura 
asociada á ciencia, á tecnoloxía e ás súas respectivas aplicacións. 
A este propósito responde o convenio asinado entre a GAIN e a 
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RAGC para a organización do Premio á Transferencia de Tecno-
loxía en Galicia e o Premio de Xornalismo Científico.

Todas estas actuacións executáronse aproveitando sinerxías e 
impulsando a colaboración interinstitucional, a través de dúas vías 
complementarias: a posta en valor e a consolidación de iniciativas 
existentes –como é o caso das promovidas pola Tecnópole– e o im-
pulso doutras que, por cultura ou finalidade, son aliadas naturais 
da Xunta neste labor de longo prazo fundamental para garantir a 
continuidade do Sistema Científico e de Innovación Galego.

2. 2 Consolidación do novo modelo
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EVOLUCIÓN DO SISTEMA DE INNOVACIÓN:
ESFORZO EN I+D E TALENTO INNOVADOR

Durante o período 2013-2016, o gasto en I+D no sector público 
incrementouse en Galicia un 17,7%, bastante por encima da me-
dia do Estado, que rexistrou un ascenso do 0,7%. Este indicador 
reflicte, polo tanto, unha aceleración no ritmo de investimento, 
situando a Galicia como a comunidade autónoma con maior 
incremento do gasto público en I+D entre 2013-2016, claramente 
por enriba da media española.

Do mesmo modo, a análise da evolución do gasto público en I+D 
per cápita durante o período 2013-2016 sitúa a Galicia á cabeza 
das comunidades autónomas (+20,1%), dez veces por enriba do 
lixeiro ascenso experimentado pola media estatal (2,0%).

A aposta do Goberno galego polo talento investigador tradúcese, 
a nivel cuantitativo, en que Galicia se mantén como a sexta co-
munidade autónoma en número de persoas dedicadas a activi-
dades de I+D. A pesar de que este indicador descendera un 7,68% 
entre 2011 e 2016, Galicia situouse en 2016 entre as seis autono-
mías que concentran o maior colectivo de profesionais de I+D 
(Madrid representa o 23,66% do total estatal, Cataluña o 22,64%, 
Andalucía o 11,23%, Valencia o 9,11%,  País Vasco o 8,66% e Galicia 
o 4,55% con 9367 persoas).

Por outra banda, o número de investigadores incrementouse no 
sector privado un 5,9% durante o período 2011-2016, significati-
vamente por encima da media española (0,3%).

2. 2 Consolidación do novo modelo
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2.3. A I+D+I, motor
de cambio do modelo 
empresarial 

A INTEGRACIÓN DA INVESTIGACIÓN, O 
DESENVOLVEMENTO E A INNOVACIÓN NO 
TECIDO PRODUTIVO COMO PANCA DE 
COMPETITIVIDADE E EMPREGO.
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INNOVACIÓN PARA O CRECEMENTO 
EMPRESARIAL

O escenario global esixe un posicionamento diferencial por parte das 
empresas pola vía da innovación para ser competitivas e manterse 
constantemente á vangarda.

O ritmo e o alcance dos cambios que se están a producir nos merca-
dos –caracterizados pola intensificación da competencia, os avances 
tecnolóxicos e o aumento das esixencias dos consumidores– están a 
transformar a forma de deseñar, producir, comercializar e crear valor a 
partir dos produtos e servizos.

Non hai dúbida de que a capacidade para xerar e incorporar innova-
cións é un dos factores que máis contribúen á asimilación do cambio no 
tecido empresarial e ao mantemento da súa sostiblidade. A innovación 
é sinónimo de transformación. A empresa innovadora é a que cambia, 
evoluciona, traballa de forma diferente, ofrece novos produtos e adopta 
ou pon a punto procesos mellorados de fabricación e comercialización.

Como consecuencia, nos últimos tempos están proliferando nas empresas 
unhas dinámicas orientadas a incrementar a súa capacidade de innova-
ción, que se asumiu colectivamente que as organizacións que incorporan a 
innovación I+D+I aos seus procesos e adoptan unha actitude máis aberta 
ao cambio sitúanse mellor no mercado. 

Esta concepción da innovación implica necesariamente que esta 
teña carácter de continuidade, que implica que as organizacións que 
emprenden este camiño da innovación de xeito adecuado asumen que 
este percorrido non ten un punto final: non se formula para acadar unha 
meta concreta, senón que se incorpora á propia estratexia da empresa, 
institucionalizándose.

É por iso que estimular o investimento privado en innovación –
potenciando as vías do emprendemento e da evolución orgánica 
para dar resposta ás necesidades que afrontan as empresas ao longo 
do seu percorrido vital– foi un obxectivo fundamental das accións 

2. 3  I+D+I, motor de cambio do modelo 



para fomentar a competitividade e o crecemento económico levadas 
a cabo en Galicia a través do Plan I2=C.

AXENDA DE COMPETITIVIDADE
GALICIA INDUSTRIA 4.0 

En maio de 2015 aprobouse a Axenda de Competitividade Galicia 
Industria 4.0, co obxectivo de promover un salto cualitativo na in-
dustria galega a través da consolidación dos factores territoriais de 
competitividade e do reforzo das persoas e das organizacións; da 
capitalización e do crecemento empresarial; da innovación orientada 
aos mercados; e da internacionalización.

Neste sentido, durante o período 2015- 2016, impulsáronse actuacións 
por valor de máis de 143 M€ das que se beneficiaron 4200 empresas.

Ademais, están en marcha numerosas iniciativas de colaboración 
público-privada para acelerar a creación e consolidación de novas 
empresas con perfil innovador en sectores estratéxicos para a eco-
nomía galega, como é o caso da automoción, a biotecnoloxía ou as 
tecnoloxías da información e da comunicación (TIC).

CAPITAL RISCO 

Estas iniciativas compleméntanse co incremento no volume de investi-
mento dos fondos de capital risco para as accións de innovación, tanto na 
fase de implantación como na de crecemento das empresas.

Segundo o informe 2017 da Asociación Española de Entidades de Ca-
pital Risco (ASCRI), Galicia ocupou no 2016 o cuarto lugar no ránking 
nacional en captación de investimento, no número de operacións 
realizadas e en atracción de capital semente. Isto supuxo o 7,4% do 
total de investimento en capital risco de toda España, unha cifra que 
está dous puntos por encima do peso que ten a economía galega no 
conxunto do país.
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REDE DE 
ACELERADORAS

  AGROBIOTECH
BIOTECNOLOXÍA, AGROALIMENTACIÓ E BIOMASA

  6 ACELERADORAS SECTORIAIS
TIC, LOXÍSTICA, EDUCACIÓN, AUDIOVISUAL

  BUSINESS FACTORY AUTO
AUTOMOCIÓN

  CONNECTING FOR GOOD GALICIA
INNOVACIÓN SOCIAL DIXITAL

  7 ESPAZOS DE COWORKING

  GALICIA OPEN FUTURE
TIC

  VIAGALICIA

INVESTIMENTO
TOTAL, NO PERÍODO 
2011- 2016
MOBILIZÁRONSE :

12 millóns €
de investimento 
público

+500 proxectos
os emprendedores de carácter 
innovador contan en Galicia cun 
completo ecosistema de apoio á
aceleración e consolidación
das súas iniciativas empresariais.

FONDOS CAPITAL RISCO

FONDO I2C
Durante o período 2013-2016,
aprobación de 7 proxectos,
investimento total de 14,38M€
(achega pública do 39,6%)

XES - INNOVA
Durante o período 2014-2016,
aprobación de 3 proxectos,
investimento total de 1,07M€
(achega pública do 44,6%)

GIE - GALICIA INICIATIVAS
EMPRENDEDORAS
Durante o período 2014-2016,
aprobación de 11 proxectos,
investimento total de 2,36M€
(achega pública do 38,2%)

+7M€ de 
investimento
público no período
2013 - 2016

21 proxectos 
apoiados
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Neste eido destaca a activación do Fondo de capital risco I2C, pioneiro 
na comunidade e dotado con 20 millóns de euros para mellorar a efica-
cia dos apoios financeiros ás iniciativas de marcado carácter innovador, 
con especial atención ás que resulten da potencial valorización do coñe-
cemento xerado polos diferentes axentes do Sistema Galego de I+D+I.

Como complemento ás anteriores iniciativas, os emprendedores e 
emprendedoras tamén contaron co apoio á realización de investi-
mentos para o desenvolvemento de novos produtos ou procesos, a 
diversificación e a transformación do proceso global de produción, 
a dotación de unidades de I+D ou a adquisición de licenzas e paten-
tes necesarias para protexer as súas innovacións. Durante o período 
2011- 2014, o programa Investimentos innovadores beneficiou a 141 
empresas e mobilizou un total de 26,56 M€.

Por outra banda, a aposta por fomentar a innovación no tecido em-
presarial desde o Executivo galego tamén se materializou no lanza-
mento de actuacións orientadas a protexer a propiedade intelectual. 
As axudas para o fomento da propiedade industrial desenvolvida 
por empresas en Galicia no período 2011-2014 mobilizaron un total 
de 2,9 M€ euros para 1317 proxectos (promovidos por 260 autóno-
mos, 995 pemes e 62 grandes empresas).

MODELOS COLABORATIVOS DE
I+D+I: INNOVACIÓN ABERTA

Coa sociedade do coñecemento plenamente vixente, o establece-
mento de dinámicas colaborativas entre organizacións é un factor 
fundamental para axilizar o lanzamento ao mercado produtos e 
servizos innovadores.

Os modelos de innovación lineais deron paso a estratexias de inno-
vación aberta que combinan o coñecemento interno co externo, co 
obxectivo de trasladar os resultados de proxectos de innovación cola-
borativos máis rapidamente ao mercado.

2. 3  I+D+I, motor de cambio do modelo 
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Desta forma, os límites da organización vólvense permeables, permitindo 
a relación e a integración dos recursos da compañía con outros proce-
dentes do exterior. En consecuencia, intensifícase o grao de interactua-
ción da empresa coa súa contorna, tanto con outras empresas como 
con clientes, provedores, universidades, centros tecnolóxicos e outros 
axentes do sistema de I+D+I.

Neste sentido, o Goberno galego, consciente do potencial estratéxico 
de articular sectores que se organizan de forma conxunta para superar 
os resultados individuais, impulsou liñas de actuación orientadas a un 
dobre obxectivo:

d Fomentar a xeración de redes de valor entre axentes do sistema de 

I+D+I  para propiciar a conformación de ecosistemas de referencia.
A este respecto, destaca o lanzamento do programa de Unidades Mixtas 
de Investigación, que busca atraer a grandes grupos empresariais cara á 
innovación galega en colaboración con centros públicos de coñecemen-
to de Galicia, como universidades ou centros tecnolóxicos. No impulso 
destas alianzas priorízanse os sectores clave, como a automoción, o 
naval ou a alimentación, en consonancia coa Estratexia de Especializa-
ción Intelixente (RIS3) de Galicia. No período 2014-2016, esta iniciativa 
posibilitou a creación de 23 unidades mixtas de diversos sectores e a 
consolidación dunha xa existente. O investimento total  asociado a 
elas ascendeu a  81,6 millóns de euros (28,5% de fondos públicos), con 
47 axentes beneficiados (63,8% empresas) e a presenza destacada de 
proxectos relativos á automoción, a alimentación, a enerxía e o naval.

d Dinamizar a posta en marcha de proxectos innovadores de enfoque 

colaborativo para mellorar o rendemento e a eficiencia das actividades 
de I+D+I. Esta aposta polo impulso de modelos cooperativos traduciuse 
en iniciativas como o programa FEDER-Interconnecta, deseñado para 
promover a colaboración entre empresas e organismos de investigación 
en grandes proxectos de alcance internacional –tanto no ámbito do des-
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envolvemento experimental como da investigación industrial– en áreas 
estratéxicas para Galicia. No período 2011-2015, o FEDER-Interconnecta 
permitiu o desenvolvemento de 172 grandes iniciativas con axudas por 
valor de máis de 148 millóns de euros, que permitiron mobilizar un total 
de 303,4 M€.  De igual modo, entre 2014 e 2016, a Liña Directa de Inno-
vación do CDTI concedeu axudas por valor dun millón de euros, cunha 
mobilización asociada de 13 M€. Por outra banda, Galicia logrou captar 
outros 13 M€ procedentes deste mesmo organismo estatal para proxec-
tos de I+D, cos que se mobilizaron máis de 44 M€.

A maiores, coa finalidade de estimular a innovación aberta no tecido 
empresarial galego, púxose en marcha o cofinanciamento de proxectos 
individuais e colaborativos de innovación tecnolóxica (proxectos CIT) 
que durante 2011-2012 permitiu o desenvolvemento de  218 proxectos 
nos que participaron 233 empresas cun investimento mobilizado total 
de 36,29 M€.

SUMARIO

24 UNIDADES
MIXTAS DE
INVESTIGACIÓN

3 enerxía

4 alimentación

1 medio 
ambiente

8 automoción

1 farmaceutico

1 tic

3 naval

2 saúde

1 aeroespacial

Configurar grupos mixtos de
traballo entre organismos de
investigación e empresas

Desenvolver proxectos de 
alto impacto intensivos en
conocmiento.

Poñer en valor os grupos de 
investigación

Aproximar os organismos de
investigación á empresa

Atraer a Galicia liñas de I+D+I.

Incentivar a transferencia de
resultados da I+D+I ao 
mercado
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Neste mesmo eixe e co obxectivo de contribuír ao fortalecemento 
das pequenas e medianas empresas, Galicia foi a primeira comu-
nidade autónoma que puxo en marcha un programa específico 
para proxectos innovadores en cooperación entre pemes e outros 
axentes do sistema de innovación. Durante o período 2013-2016, o 
programa Conecta Peme impulsou 133 proxectos, coa participación 
de 518  empresas (377 pequenas, 119 medianas e 22 de gran tama-
ño) e unha mobilización total de investimento superior aos 101 M€.

Durante os primeiros anos de vixencia do Plan I2=C, puxéronse en 
marcha iniciativas de apoio ás empresas para a preparación de pro-
postas de I+D dirixidas a convocatorias estatais ou internacionais, 
das que se beneficiaron 91 empresas durante o período 2011-2012.

Isto acompañouse coa iniciativa dos Bonos de innovación, que, 
mediante axentes facilitadores, contribuíu a incrementar a canti-
dade e a calidade das propostas presentadas polas pemes galegas a 
programas nacionais e internacionais de I+D+I. Durante o período 
2013-2015, esta iniciativa permitiu homologar 15 axentes e conce-
deu 32 axudas (18 para presentar proxectos a convocatorias esta-
tais e 14 para programas internacionais), o que permitiu aumentar 
o retorno alcanzado e mellorar a competitividade das empresas 
implicadas.

Por outra banda, entre os anos 2015 e 2016 habilitouse unha rede 
de puntos de apoio a proxectos internacionais, grazas á firma dun 
convenio de colaboración entre a GAIN e a Alianza Tecnolóxica In-
tersectorial de Galicia (ATIGA). Este acordo permitiu o lanzamento 
dunha convocatoria de axudas para fomentar a participación das 
empresas galegas, especialmente das pemes, en proxectos euro-
peos e impulsar actuacións que contribúan á internacionalización 
do Sistema Galego de I+D+I e á súa visibilización.

Nesta mesma liña, cabe destacar a participación da GAIN na 
Enterprise Europe Network (EEN) a través do proxecto Galactea-

2. 3  I+D+I, motor de cambio do modelo 



55     PLAN GALICIA INNOVA 2020

+ 1050 entidades
galegas participaron en 
eventos locais

315 entidades galegas
recibiron asesoramento
individualizado en I+D+I
internacional

Plus, cofinanciado polo Programa para a Competitividade das 
Empresas e das Pemes (COSME). Esta rede proporciona servi-
zos de información, formación e asesoramento sobre transfe-
rencia de tecnoloxía transnacional e programas europeos de 
I+D+I, co obxectivo de promover a colaboración tecnolóxica 
interterritorial.

En consonancia con estas iniciativas, a GAIN puxo en marcha 
un servizo para apoiar as pemes galegas na presentación de 

solicitudes ao instrumento PEME do Horizonte 
2020. A través desta iniciativa, no período 2014-

2016 prestouse asesoramento a 20 empresas, 
das cales un 75% resultou finalmente beneficia-
rio do programa europeo.

Grazas a estas actuacións contribuíuse a au-
mentar a capacidade das empresas galegas 
para participar en proxectos colaborativos de 
I+D+I no ámbito estatal e internacional. Isto 
traduciuse nun incremento do nivel de execu-
ción do Fondo Tecnolóxico Europeo e da repre-
sentatividade do tecido empresarial galego en 
proxectos do VII Programa Marco (FP7) e do 
Horizonte 2020.

En concreto, no período 2007-2013 conseguiuse captar un total 
de 87 millóns de euros procedentes do VII Programa Marco. 
Deles beneficiaronse 240 proxectos nos que participaban 114 
entidades das diferentes etapas de xeración de valor do Sistema 
Galego de I+D+I: universidades, organismos públicos de investi-
gación, centros tecnolóxicos e empresas. No período 2014-2016, 
o financiamento conseguido polos axentes galegos no Horizonte 
2020 ascendeu a máis de 53 M€, a través 172 proxectos participa-
dos por 126 entidades.

2. 3  I+D+I, motor de cambio do modelo 
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FOMENTO DA INNOVACIÓN DESDE A DEMANDA.  
COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
A compra pública de innovación (CPI) permite un uso estratéxico 
da contratación pública para fomentar a I+D+I empresarial e im-
pulsar a súa internacionalización, a través do papel da Administra-
ción Pública como cliente de lanzamento ou referencia.
A importancia económica do mercado público converte a CPI nun 
potente instrumento político para establecer sinerxías capaces de 
impulsar a innovación empresarial. Trátase dunha fórmula que 
permite mellorar a eficiencia e a calidade dos servizos á cidadanía 
a través da contratación pública.
Nos últimos anos, Galicia converteuse nun referente en iniciati-
vas de colaboración público-privada  de ámbito estatal levadas a 
cabo a través de CPI, con case o 40% do investimento realizado en 
España no período 2007-2014 (112 M€ dos 293 M€ investidos en 
CPI a nivel estatal). Este esforzo canalizouse a través das seguintes 
iniciativas:

d O modelo promovido polo Sergas a través dos programas Inno-
vaSaúde e H2050 no período 2011-2015 para crear o sistema de 
futuro da sanidade pública galega foi pioneiro en España e é na ac-
tualidade un referente a nivel europeo. Cun orzamento total de 90 
millóns de euros, leváronse a cabo 33 contratacións vía CPI para o 
desenvolvemento de 23 proxectos transformadores que permitiron 
melloras para a sentar as bases do hospital do futuro e para xerar 
solucións para novos modelos de atención sanitaria.

2. 3  I+D+I, motor de cambio do modelo 



d A posta en marcha dun procedemento de compra pública pre-
comercial por valor de 40 M€ supuxo a mobilización de 75 M€ por 
parte de dous socios tecnolóxicos e industriais para desenvolver o 
polo tecnolóxico aeroespacial de Galicia a través da Civil UAVs Ini-
tiative, coa localidade luguesa de Rozas como centro de referencia. 
No marco desta mesma iniciativa, activouse o proceso de búsque-
da de solucións tecnolóxicas innovadoras para mellorar a presta-
ción de servizos públicos nos ámbitos de mar, aire e terra a través 
do uso civil pioneiro de sistemas aéreos non tripulados. Para estas 
licitacións dispúxose dun orzamento total de 24M€ procedentes 
de fondos FEDER, grazas a un convenio entre a Xunta de Galicia e 
o Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.

d Da mesma forma, cabe destacar outras iniciativas de CPI impul-
sadas en Galicia como son o proxecto Smart Coruña, promovido polo 
Concello da Coruña para converterse nunha cidade intelixente; o 
proxecto A-Tempo, promovido pola Universidade da Coruña para im-
pulsar a competitividade do sector naval a través do fomento da inno-
vación empresarial no ámbito da enxeñaría oceánica e das instalacións 
offshore; o  LaserPET da Universidade de Santiago de Compostela, 
para a produción de radiotrazadores de imaxe médica PET mediante 
aceleración láser; e o  Innopharma, tamén da USC, pon a disposición 
de proxectos de descubrimento temperán de medicamentos unha 
plataforma farmacoxenómica, unha quimioteca e unha plataforma de 
ensaios biolóxicos para screening de alta capacidade. 

dActualmente, o Plan Código 100 dá continuidade á estratexia 
de CPI do Sergas para orientar o novo sistema modelo sanitario 
galego cara a unha organización preparada para liderar o envelle-
cemento activo e saudable.
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O PROXECTO CIVIL UAVS
INITIATIVE RECIBIU EN

2016 O PREMIO ESTATAL Á 
MELLOR INICIATIVA PÚBLICA

INNOVADORA NO MARCO
 DO VI CONGRESO NACIONAL
 DE INNOVACIÓN E SERVIZOS

 PÚBLICOS

EVOLUCIÓN DO SISTEMA DE INNOVACIÓN:
I+D EMPRESARIAL

No período 2011-2016, o gasto empresarial galego en I+D reduciu-
se (-6,2%) en maior medida que a media española (-3,7%), aínda 
que este descenso foi menor que no resto de autonomías espa-
ñolas integradas na rede de seguridade para o período de finan-
ciamento comunitario 2014-2020: Andalucía (-16,1%) e Castela A 
Mancha (-12,6%).

Con todo, desde 2013 este indicador sitúase en Galicia, cun cre-
cemento do 11,2%,  por encima das tres comunidades autóno-
mas con maior esforzo en I+D en 2016: Madrid (+2,4%, Cataluña 
(+6,2%) e País Vasco (-1,7%).

2. 3  I+D+I, motor de cambio do modelo 
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Esta tendencia apréciase de igual forma na análise do gasto en I+D 
empresarial per cápita, que entre 2011 e 2016 se reduciu un 4,0%, 
cunha recuperación no período 2013-2016 do 13,4%.

2. 3  I+D+I, motor de cambio do modelo 

Polo tanto, Galicia convértese na cuarta autonomía con maior crece-
mento do investimento privado en I+D entre 2013-2016, xunto coas 
Illas Baleares (+69,2%), Murcia (+40,4%) e Castela e León (+21,8%), e moi 
por enriba de Comunidades Autónomas como Cataluña (+5,2%), País 
Vasco (-0,2%) e Navarra (-7,3%).
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En canto á innovación privada, a pesar de que o número de empre-
sas que realiza actividades innovadoras en Galicia descendeu un 
27,5% entre 2011 e 2016, a cifra de negocios de produtos novos ou 
mellorados sobre o total da facturación incrementouse en 7,4 puntos 
porcentuais durante ese mesmo período, por encima da media espa-
ñola (+4,6%) e por diante de comunidades como Cataluña (+5,2%), 
País Vasco (-0,2%) e Navarra (-7,3%).
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2.4. A mobilización dos 
recursos a través do Plan I2=C

20,58M€
Apoio financeiro

2%

166,12M€
OPIs, Centros 
propios e Centros 
tecnolóxicos

15%
340,93M€
Investigación 
e innovación 
empresarial

31%

291,67M€
Infraestruturas 
e capacidades 
universitarias

26%282,72M€
Talento

26%

A execución do Plan I2=C
supuxo un investimento público 
de 1102 millóns de euros en I+D+I 

durante o período 2011-2016 
e traccionou un investimento 

privado de 861,98 M€, o que 
supuxo unha mobilización total 

de máis de 1964M€.
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A execución do Plan I2=C da Xunta de Galicia permitiu un inves-
timento público de máis de 1100 millóns de euros durante os seus 
seis anos de vixencia, distribuídos en tres grandes eixes: 

d Á promoción da investigación e da innovación empresarial desti-
náronse 362 millóns de euros (o 33% do total). Deles, 21 M€ canali-
zaronse a través de instrumentos financeiros.

d A fortalecer as infraestruturas e capacidades de I+D+I, –univer-
sidades, OPI, centros propios e centros tecnolóxicos– dedicáronse 
458 millóns de euros (o 41% do total). Esta contía distribuíuse entre 
as infraestruturas e capacidades universitarias, que consumiron o 
26% do total do investimento público (291 M€), e o fortalecemento 
dos OPI,os centros propios e centros tecnolóxicos, aos que se desti-
nou o 15% restante (167 M€).

d O apoio ao talento investigador e á carreira científico -tecnolóxi-

ca no Sistema Galego de I+D representou o 26%, cun investimento 
de 283 millóns que permitiu, entre outras accións, conceder máis 
de 800 axudas a investigadores destinadas a reter e captar talento.

d O esforzo financeiro da Xunta completouse coa capacidade 
para activar 800 millóns de euros de capital privado. Isto traduciuse 
nun total de máis de 1900 M€ mobilizados en I+D+I polos sectores 
público e privado en Galicia.
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UN TERRITORIO QUE
MAXIMIZA O POTENCIAL DA

INNOVACIÓN PARA GARANTIR
 A COMPETITIVIDADE DA

ECONOMÍA E A CAPACIDADE
DA SOCIEDADE GALEGA

PARA RESPONDER ÁS
TRANSFORMACIÓNS GLOBAIS

E AOS RETOS SOCIAIS QUE
ESTAMOS A EXPERIMENTAR.

O escenario actual, marcado pola constante e rápida trans-
formación, esixe respostas intelixentes e flexibles ante os 
retos económicos, sociais e ambientais que están a acelerar 
a globalización.

“Un mundo máis interconectado trouxo consigo novas oportuni-
dades. Agora, as persoas viaxan, traballan, aprenden e viven en 
distintos países. Interactúan en rede, compartindo as súas ideas, 
culturas e experiencias... Os países poden producir máis con 
menos, especializándose no que saben facer mellor e explotando 
as economías de escala nos mercados mundiais. A competencia 
internacional, a acción mundial contra o cambio climático, a coo-

3.0 Un territorio para Innovar



peración científica e o intercambio de ideas estimularon a creativi-
dade e aceleraron a innovación”. 2

A globalización baséase cada vez en maior medida no coñece-
mento e convértese nunha forza positiva que impulsa o cambio. 
Con todo, aínda estamos nunha fase inicial da transformación que 
revolucionará a nosa maneira de vivir, producir, traballar, despra-
zarnos e consumir a curto prazo.

Neste escenario, a innovación considérase unha forza positiva 
esencial para que Galicia ascenda nas cadeas mundiais de valor; 
xere novas empresas, servizos e produtos; traccione o emprego e a 
prosperidade; e asegure unha distribución máis equitativa dos be-
neficios derivados das oportunidades que brinda a globalización.

A transformación fundamental prodúcese a nivel local, no con-
torno de proximidade no que interactúan persoas, empresas, 
universidades, axentes de investimento, administracións, etc. O 
aproveitamento das oportunidades que ofrece este fenómeno está 
directamente relacionado coa capacidade das rexións para poñer 
en valor as súas vantaxes competitivas.

Nos últimos anos, Galicia conseguiu dotarse dun sistema de in-
fraestruturas de I+D+I estruturado e ordenado, á vez que afrontou 
un proceso de focalización no desenvolvemento de capacidades en 
ámbitos científico-tecnolóxicos de alto potencial a nivel autonómi-
co, baseados na especialización intelixente. Isto permitiralle apro-
veitar todo o seu potencial para afrontar con éxito os procesos de 
cambio tecnolóxico, descarbonización e modernización industrial 
que é preciso abordar de xeito inmediato.
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3. 0 Un territorio para Innovar

2. DOCUMENTO DE REFLEXIÓN DA COMISIÓN 

EUROPEA SOBRE O ENCAUZAMENTO DA 

GLOBALIZACIÓN
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3.0 Un territorio para Innovar

O Plan Galicia Innova 2020 aspira a consolidar un modelo de 
crecemento inclusivo e sostible no que a I+D+I funciona como 
factor clave para garantir a competitividade da economía e a 
capacidade da sociedade galega para responder ás transforma-
cións globais e aos retos sociais que marcan a actualidade.
Neste contexto globalizado, a través do novo plan, Galicia asume 
a visión de consolidarse como un territorio para innovar.

O Plan Galicia Innova 2020 constitúe o princi-
pal marco instrumental para articular e reforzar 
a política de I+D+I de cara a conseguir os obxecti-
vos que a Estratexia de Especialización Inte-
lixente de Galicia (RIS3 Galicia) establece ata 
o ano 2020. O plan busca –de forma coordinada 
co conxunto de estratexias de ámbito nacional 
e europeo e no marco de financiamento comu-
nitario– maximizar, a través da innovación, o 
aproveitamento das oportunidades derivadas 
do actual contexto de transformacións globais e 
acadar os obxectivos de modernización da econo-
mía, competitividade e progreso social asumidos 
no Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020.

O enfoque de especialización intelixente, que 
responde á reformulación da política de cohesión 
europea para o período 2014-2020, permítelles 
ás rexións converter as súas necesidades, puntos 
fortes e vantaxes competitivas en bens e servi-
zos comercializables. O seu obxectivo é priorizar 
os investimentos públicos en investigación e 
innovación tomando como base os elementos 
diferenciais de cada territorio e facilitando opor-
tunidades de mercado en novos escenarios inte-
rrexionais e europeos. 

Galicia 2020
Un territorio para
innovar

Un territorio cunha 
economía competitiva, 
innovadora e 
sostible, que acelera o 
crecemento, impulsa o 
emprego e xera a riqueza 
necesaria para manter os 
seus modelos sociais a 
través da innovación e do 
talento.
Un territorio que crea 
vantaxes competitivas 
para as empresas e as 
persoas mediante a 
transferencia efectiva 
do coñecemento xerado 
en Galicia  nun mercado 
global.
Unha sociedade 
ilusionada coa innovación, 
capaz de adaptarse aos 
cambios e responder aos 
seus retos e que camiña 
cara a maiores niveis de 
calidade de vida a través 
da I+D+I.
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As estratexias de especialización intelixente axudan ás rexións a 
ascender en novas cadeas de valor, achegan estímulos ao sector 
privado e potencian os investimentos nos retos e prioridades cla-
ve, á vez que evitan a fuga de cerebros e o éxodo rural.4

O Goberno galego aprobou en novembro de 2013 a RIS3 Galicia,  
que aspira a consolidar a economía galega para o ano 2020 nunha 
senda socialmente recoñecible cara á mellora do crecemento e 
da competitividade. A RIS3 toma como base a transformación do 
modelo produtivo desde un sistema de intensidade tecnolóxica 
media-baixa das actividades produtivas a un modelo caracteri-
zado por unha intensidade media-alta, mediante a absorción das 
tecnoloxías facilitadoras esenciais (TFE) por parte dos sectores 
arraigados e o posicionamento de Galicia como referente no sur 
de  Europa na oferta de servizos e produtos intensivos en coñece-
mento relacionados co envellecemento activo e vida saudable. 

Esta visión plásmase en tres retos:
d Reto 1: Novo modelo de xestión de recursos naturais e cultu-
rais baseado na innovación.

d Reto 2: Novo modelo industrial sustentado na competitividade 
e o coñecemento.

d Reto 3: Novo modelo de vida saudable cimentado no envellece-
mento activo da poboación.

4. DOCUMENTO DE REFLEXIÓN DA COMISIÓN 

EUROPEA SOBRE O ENCAUZAMIENTO DA 

GLOBALIZACIÓN” COM (2017) 240 FINAL

3.0 Un territorio para Innovar
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3 ÁREAS DE ACCIÓN 
ESTRATÉXICA

COÑECEMENTO 
EXCELENTE E
TRANSFERIBLE

INNOVACIÓN E 
EMPRENDEMENTO

TALENTO E 
CAPACIDADES
EN I+D+I

2020

Innovación
aberta e
cooperación

Excelencia e 
internaciona-
lización

Tecnoloxías 
clave (TFE, 
TIC E FET)

Xeración de 
coñecemento 
e creación de 
valor

Innovación e 
ciencia aberta

Gobernanza, avaliación 
e promoción da cultura 
innovadora

RIS3 de 
Galicia
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Estes retos instrumentalízanse no novo plan a través de tres áreas de 
acción estratéxica que representan os ámbitos integrados ou eixos 
prioritarios de actuación para o desenvolvemento da I+D+I galega. 
Cada unha delas asume  un obxectivo xeral, pero non se conciben 
de xeito illado, senón que todas inclúen fins particulares que buscan 
favorecer o impacto no resto.
As áreas contempladas son:

d 1. COÑECEMENTO EXCELENTE E TRANSFERIBLE

Galicia á vangarda da xeración de coñecemento excelente e trans-
ferible, a través da especialización científico-tecnolóxica, a excelen-
cia, a valorización e a transferencia do coñecemento xerado no seu 
sistema de I+D+I.

d 2. INNOVACIÓN E EMPRENDEMENTO

Galicia como  territorio de referencia para acelerar a xeración de 

solucións innovadoras, que transformen os retos aos que se enfron-
tan as empresas e a sociedade galega en novos produtos, servizos 
ou modelos de negocio capaces de xerar crecemento, emprego e 
novas iniciativas empresariais en Galicia.

d 3. TALENTO E CAPACIDADES EN I+D+I

Galicia como unha  sociedade con capacidades para liderar a trans-

formación a través da I+D+I con persoas creativas, imaxinativas 
e  colaborativas capaces de crear produtos e servizos innovadores 
atractivos para o mercado global.

Así mesmo, tamén se establece unha área de acción transversal vin-
culada á Gobernanza, Avaliación e Promoción da Cultura Innovadora 

en Galicia, coa misión de darlle soporte aos procesos de orientación 
estratéxica e xestión das políticas e iniciativas de investigación e inno-
vación, así como á coordinación do ecosistema de I+D+I.

3.0 Un territorio para Innovar
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A implementación das medidas das áreas de acción estratéxica 
apoiarase no fortalecemento e na converxencia dunha serie de 
forzas motrices co fin de avanzar cara a un modelo sostible, inte-
grador, eficiente e de alto impacto para o Sistema Galego de I+D+I, 
a competitividade económica e o benestar social. Estas represen-
tan os valores, principios e elementos da contorna que se terán en 
conta para levar a cabo a definición e a execución dos programas 
ou instrumentos que conforman o Plan Galicia Innova 2020.

3.0 Un territorio para Innovar
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CRECEMENTO, EMPREGO E BENESTAR
PLAN GALICIA INNOVA 2020

Especialización

Novo modelo 
de colaboración 
público privada  
aberta e 
intelixente

Impulso do liberado 
empresarial + 
pemes innovado-
ras + pemes que 
innoven

Cooperación de todos os axentes no ciclo da I+D+I: a 
administación pública, os centros de coñecemento, as empresas e 
especialmente as pemes de todos os sectores, os axentes sociais e 
a propia cidadanía.

Tecnoloxías clave: aproveitando a capacidade de disrupción 
da aplicación de Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais TFE 
(nanotecnoloxías, biotecnoloxías, materias avanzados e sistemas 
de fabricación avanzados), tecnoloxías da Información e da 
Comunicación TIC e Tecnoloxías Futuras e Emerxentes FET.

Innovación e ciencia aberta, apostando por un modelo de  
ciencia aberta que fomente unha sociedade participativa no 
ámbito cientifico-tecnolóxico a través da promoción da cultura da 
innovación, sensibilizado sobre o potencial impacto da innovación na 
creación de valor, a mellora dos servizos e, por tanto, no progreso 
das empresas e da sociedade en xeral.

Excelencia e internacionalización: a contribución da investigación 
universitaria e a competitividade do sitema galego de I+D+I 
susténtase na excelencia, que á súa vez, permitirá que Galicia 
sexa recoñecida internacionalmente nas prioridades estratéxicas 
establecidas na RIS3.

Xeración de coñecemento e creación de valor: o reforzo da 
conexión entre o mundo da ciencia, a investigación e a empresa 
maximiza a xeración de coñecemento para ofrecer valor engadido, 
especialmente para as pemes galegas, creando á súa vez retorno, 
en termos de competitividade, ao ecosistema galego.
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O Plan Galicia Innova 2020 asume dous obxectivos estratéxi-
cos transversais que rexerán a configuración dos programas 
e das medidas que o conforman:

dO avance na especialización, priorizando ámbitos estratéxicos 
en Galicia como elemento crucial para abordar os novos retos eco-
nómicos, sociais e ambientais que nos últimos anos están a acele-
rar o fenómeno da globalización.
A cooperación entre o mundo da ciencia, a investigación e a em-
presa configúrase como un factor clave para a orientación da 
actividade de I+D+I. Esta colaboración axilizará os procesos de 
transferencia de coñecemento para dar lugar a solucións innovado-
ras capaces de resolver os retos sociais e as demandas do mercado 
derivados da globalización.

dO impulso do liderado das empresas, especialmente das pe-
mes, con a través de produtos e servizos de alto valor engadido.  O 
liderado nos procesos de xeración e absorción de coñecemento 
 –sustentado no desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías clave 
á xeración de produtos e servizos cada vez máis personalizados, 
á xestión e á comercialización – é crucial para abordar a transfor-
mación que necesita o sector empresarial galego, e en especial as 
pemes, de cara de cara a mellorar o seu posicionamento no merca-
do global.

Polo tanto, para aumentar a competitividade no mercado global é 
esencial acelerar a innovación e a transferencia dos resultados de 
investigación aos sectores produtivos, así como atopar e aplicar 
respostas idóneas e rápidas ás actuais necesidades.

A consecución destes obxectivos precisa dunha maior cohesión e 
integración do Sistema Galego de I+D+I para impulsar procesos 
de innovación aberta máis eficaces, de maior valor e alcance e enfo-
cados a maior adaptación ás particularidades dos axentes científicos, 
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tecnolóxicos e empresariais galegos e ao perfil de especialización 
estratéxica recollida na RIS3, aproveitando de forma máis efectiva, 
variada e interdisciplinaria todo o potencial de xeración de coñece-
mento e de transferencia de Galicia. De igual maneira, permite impul-
sar o potencial innovador das pequenas e medianas empresas. 

Neste senso, Galicia necesita unha maior e máis intensa integración 
das pemes innovadoras nas cadeas de valor e unha maior interac-
tuación coas empresas tractoras. De feito, nun contexto de innova-
ción aberta, a involucración intensa das pemes innovadoras facilita 
avances máis rápidos e disruptivos dos que poden desenvolver as 
grandes empresas en solitario.

Así, un sistema realmente cohesionado e eficiente, capaz de xerar 
procesos de innovación aberta, permite impulsar o potencial inno-
vador das pemes, xerando unha I+D+I máis transversal, rápida e de 
maior alcance. En concreto, vai permitir:

d1. Aumentar a creatividade de todo o ecosistema.

d2. Acelerar a innovación e potenciar a hibridación tecnolóxica e 

sectorial, permitindo proxectos máis audaces e con maior potencial.

d3. Reducir os custos dos procesos de innovación, tanto na fase de 

xeración de coñecemento como durante o seu desenvolvemento e 

acceso aos mercados.

d4. Facilitar o crecemento orgánico das empresas, permitíndolles 

ganar tamaño e capacidades para sustentar mellor os procesos de 

innovación.

Ademais, os procesos de especialización tecnolóxica e o rápido 
desenvolvemento das tecnoloxías facilitadoras dixitais clave 
está cambiando a forma de deseñar, producir, comercializar e xerar 
valor a partir de produtos e servizos relacionados. 
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Os avances nestas tecnoloxías están transformando non só os 
produtos e servizos, senón tamén os procesos e os modelos de ne-
gocio en todos os sectores, á vez que, en último termo, crean novas 
cadeas de valor e modifican as existentes. Este progreso tecnolóxi-
co dá lugar a unha interdependencia máis estreita entre a adopción 
das novas tecnoloxías e a capacidade de innovación dos sectores, 
en especial dos que son estratéxicos para a economía galega, coa 
conseguinte transformación de todo o tecido produtivo.

Neste contexto, é necesario que a Administración articule e impul-
se, en colaboración con todos os axentes clave, novos modelos 
de colaboración abertos capaces de cohesionar o sistema de 
innovación, á vez que fomentan a transformación para mellorar o 
impacto, a eficacia e a eficiencia das políticas públicas de I+D+I e a 
súa sostibilidade.

Para logralo, o Plan Galicia Innova 2020 promove un cambio cua-
litativo no fomento da innovación. A súa base é un novo enfoque 
conceptual que busca o máximo desenvolvemento do potencial do 
Sistema Galego de I+D+I, impulsando un modelo de innovación 
máis colaborativo capaz de salvar a distancia entre a ciencia e a súa 
aplicación práctica a través de redes de colaboración intelixentes.

O modelo de innovación interactivo vai máis aló da aceleración da 
transferencia do laboratorio ao mercado a través da difusión dos 
novos coñecementos científicos (modelo de innovación liñal). Cén-
trase, en cambio, nunha colaboración ampla e articulada, usando 
enfoques bottom-up e unindo estreitamente a todos os actores 
(usuarios/as finais, asesores/as, persoal investigador, empresas e 
outros) ao longo do proceso de I+D+I.

Este cambio de enfoque permite impulsar novos desafíos e ideas e 
moldear o coñecemento existente (práctico, científico, organizati-
vo, etc.) cara a solucións máis rápidas de poñer en práctica, xa que 
se involucra aos usuarios finais desde o principio, propiciando a 
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estimulación da innovación desde todos os bandos e ofrecendo 
oportunidades reais á axenda de investigación.

O principal instrumento para o desenvolvemento deste mode-
lo de   innovación que o Plan Galicia Innova 2020 formula é o 
programa de Hubs de Innovación Dixital (DIH), que permite 
agrupar, cohesionar e especializar os axentes do ecosistema 
de I+D+I nos ámbitos estratéxicos para Galicia –de acordo coa 
RIS3– a través de dinámicas de colaboración público-privada 
aberta, intelixente e áxil.

Os hubs de innovación son ecosistemas que crean, manteñen e 
expanden dinámicas rexionais de innovación; abren oportunida-
des para a investigación e a xeración de coñecemento; e activan, 
apoian e estimulan a adopción das novas tecnoloxías e a valori-
zación da innovación por parte das pemes, proporcionándolles 
apoios e servizos  avanzados para a creación de valor empresarial  
baseado no coñecemento e na innovación. 

Estes hubs son froito dunha visión consensuada cos axentes e deben 
contar, desde o seu deseño, coas empresas, de modo que son estas as 
que definen as necesidades e demandas ás que deben responder e as 
que aseguran un enfoque dirixido á valorización efectiva nos mer-
cados. É estratéxico contar coa participación tanto das pemes como 
das empresas tractoras que poidan trasladar os beneficios do hub ás 
cadeas de valor. Desta forma, favorecen de xeito claro a intensifica-
ción do coñecemento mutuo e a súa transferencia. 

As empresas non teñen un coñecemento suficiente dos recursos e 
oportunidades que ofrece o Sistema Galego de I+D+I para apoiar 
os seus procesos de innovación, polo que é imprescindible a súa 
integración nel apoiándose en dinámicas de innovación aberta  
altamente focalizadas e estruturadas como son os DIH.

O hubs de innovación apoianse en centros de competencias 
(CC), organizacións (institucións académicas, centros 
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tecnolóxicos e/ou empresas) que ofrecen infraestrutura tecnolóxica 
innovadora e capacidades ou competencias para a posta en valor 
da I+D+I. Deben ter un enfoque aberto e dirixido ao conxunto dos 
axentes relacionados e estar especializados na transformación de 
investigacións e  innovacións en oportunidades de negocio.

En definitiva, será clave a capacidade de orientar e empregar o 
coñecemento xerado mediante o desenvolvemento e a creación de 
hubs de innovación, de forma que:

dAs empresas provedoras de servizos de innovación poidan 
madurar as súas tecnoloxías e ampliar as súas aplicacións, abrindo 
novos mercados.

dO tecido empresarial obteña apoio para levar ao mercado novos 
produtos e servizos innovadores, tendo acceso á incorporación e ao 
aproveitamento das tecnoloxías máis novidosas para mellorar a súa 
competitividade e posicionamento no mercado global.

dOs centros de competencias estendan as súas actividades a proxec-
tos dirixidos ao mercado, abrindo modelos de negocio sostibles.

O obxectivo deste modelo é reforzar e avanzar na especialización 
intelixente de Galicia para aproveitar mellor as súas fortalezas e 
oportunidades, concentrando os recursos e infraestruturas en torno 
a tres ámbitos estratéxicos para Galicia: a industria 4.0, a aero-
náutica e a bioeconomía. 

Este proceso réxese polo principio de autosostibilidade a medio 
prazo para maximizar o seu impacto en termos de competitividade 
global. Ademais, os hubs galegos estarán conectados á Rede Eu-
ropea de Hubs de Innovación Dixital co obxectivo de compartir a 
estratexia de dixitalización que transforma a industria das rexións 
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da UE.

Por estes motivos, o Plan Galicia Innova 2020 establece como prio-
ridade avanzar cara a configuración de hubs de innovación coa pre-
visión de que estean en pleno funcionamento a partir do ano 2020.

Ademais, os hubs reforzarán a articulación e coordinación do mapa 
de axudas e servizos, adecuando os instrumentos xa existentes e 
desenvolvendo outros novos.

O Plan Galicia Innova tamén prestará unha atención especial á 
perspectiva de xénero.

No ano 2000, a Unión Europea comezou a poñer en marcha o 
Espazo Europeo de Investigación (ERA, nas súas siglas en inglés) 
como unha área unificada na que o persoal investigador, os coñece-
mentos científicos e as tecnoloxías circulasen libremente. Unha das 
cinco prioridades nas que se centra a axenda renovada do ERA é a 
igualdade na investigación, mediante o fomento da diversidade de 
xénero para impulsar a excelencia científica. 

No contexto de España, o Plan Estatal de Investigación Científica 
e Técnica e de Innovación 2017-2020 inclúe, no marco do seu reto 
sobre recursos humanos, o fomento da incorporación das mulleres 
á carreira investigadora. Isto materializase no Programa Estatal de 
Promoción do Talento e a súa Empregabilidade en I+D+I coa adop-
ción de medidas para corrixir os desequilibrios de xénero no acceso 
e na promoción das mulleres na carreira investigadora. 

Galicia conta co II Programa Galego de Muller e Ciencia 2016-
2020, aprobado polo pleno da Unidade de Muller e Ciencia para 
avanzar na incorporación efectiva dos criterios de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes no Sistema Galego de Cien-
cia, Tecnoloxía e Innovación. 

O fin último é conseguir un verdadeiro cambio de paradigma no 
mundo científico que permita alcanzar resultados tanxibles e 
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duradeiros aproveitando tanto o talento das mulleres como dos 
homes. O programa conta con tres eixes fundamentais, que o 
Plan Galicia Innova 2020 impulsará de forma coordinada:

dO primeiro deles busca un cambio institucional e organizativo 

para conseguir o compromiso das institucións implicadas no 
Sistema Galego de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación coa integra-
ción do principio de igualdade de oportunidades entre mulleres 
e homes. Así, consolidarase a integración da perspectiva de 
xénero como principio reitor do sistema e reducirase a influencia 
dos estereotipos de xénero, sensibilizando a sociedade, en parti-
cular no ámbito educativo, mediante actividades de divulgación 
e de fomento de vocacions científico-tecnolóxicas. 

dA través do segundo eixe, fomentarase a presenza equilibrada 

de mulleres e homes no sistema. Neste senso, reducirase a segre-
gación horizontal e vertical que se produce no contexto da I+D+I 
e mellorarase a visibilidade do traballo e a achega das mulleres a 
estes campos, impulsando a difusión de referentes femininos. 

dE, como terceiro eixe, buscarase a integración do principio de 

igualdade de oportunidades en cada fase da produción, trans-

ferencia e aplicación do coñecemento. Para isto, promoverase 
a inclusión da perspectiva de xénero nos procedementos de 
traballo e fomentarase a aplicación do  principio de igualdade no 
desempeño de funcións, na contratación e no desenvolvemento 
da carreira profesional.

3.0 Un territorio para Innovar
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3. I. Coñecemento 
excelente e 
transferible

Un territorio que se sitúa á vangarda a nivel global a través da 
especialización científico-tecnolóxica, a excelencia e a valori-
zación e transferencia do coñecemento xerado en Galicia.

Os rápidos e profundos cambios aos que se enfronta a sociedade 
supoñen un novo paradigma ao que dar resposta e a I+D+I é a 
ferramenta clave para abordalo.

COÑECEMENTO 
EXCELENTE E
TRANSFERIBLE

COÑECEMENTO 
EXCELENTE E
ESPECIALIZADO

Xerar coñecemento de vangarda 
e especializado, como base para a 
innovación social e empresarial, capaz 
de dinamizar a súa transferencia 
ao mercado e internacionalización 
e contribuír, de forma decisiva, á 
atracción de talento cara a Galicia.

VALORIZACIÓN
TRANSFERENCIA E
ORIENTACIÓN Á INDUSTRIA

Consolidar un sistema galego de 
xeración de coñecemento que 
aprende e se conecta á realidade 
do tecido produtivo para responder 
e adiantarse ás necesidades da 
sociedade, articulando modelos 
de colaboración entre axentes 
e dinamizando procesos de 
valorización e transferencia que 
maximicen a orientación a resultados.
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“Os países máis innovadores contan cun sistema equilibrado 
de I+D+I con alta calidade da investigación académica aberta á 
colaboración, un marco estable de financiamento para I+D e un 
capital humano de alta calidade”. 5

A xeración de coñecemento científico de calidade e excelen-
te, a apertura e orientación cara á obtención de resultados da 
investigación do sistema de educación superior e o reforzo da 
transferencia de coñecemento son elementos esenciais para 
maximizar o potencial de creación de valor de calquera territo-
rio a través de novos produtos, procesos e servizos capaces de 
resolver as necesidades da sociedade, reforzar a competitivida-
de das empresas e dinamizar a entrada e o posicionamento en 
novos mercados.

Ante os novos desafíos, a Unión Europea asume a necesidade 
de afianzar un crecemento guiado pola innovación. “A vantaxe 
competitiva de Europa depende da súa capacidade para 
promover novos modelos de crecemento a nivel rexional, 
dirixindo todas as capacidades ao desenvolvemento de sectores 
innovadores cun notable potencial de 
crecemento e valor engadido”. 6

As empresas necesitan orientarse cara á 
internacionalización, dado que o marco 
de competencia xa é global. Isto implica 
non só ao tecido produtivo senón tamén 
ao sistema de xeración de coñecemento. 
Dado que as empresas son as que teñen 
un maior coñecemento do mercado, deben 
promoverse dinámicas para que poidan 
influír na orientación da investigación 
en certos ámbitos.O enfoque da 
especialización intelixente xoga un papel 

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible

6.COMUNICACIÓN DA COMISIÓN AO 

PARLAMENTO EUROPEO, AO CONSELLO, AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEO E 

AO COMITÉ DAS REXIÓNS, DO 18 DE XULLO 

DE 2017. “REFORZAR A INNOVACIÓN NAS 

REXIÓNS DE EUROPA: ESTRATEXIAS PARA 

UN CRECEMENTO RESILIENTE, INCLUSIVO E 

SOSTIBLE” COM (2017) 376. 

5 . PROXECTO DE INFORME SOBRE A 

AVALIACIÓN DA APLICACIÓN DO HORIZONTE 

2020 Á VISTA DA SÚA REVISIÓN INTERMEDIA E 

DA PROPOSTA DO NOVENO PROGRAMA MARCO 

(2016/2147(INI)). PARLAMENTO EUROPEO.

COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN E 

ENERXÍA. ANO 2016.
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crucial na abordaxe destes desafíos, xa que se cimenta na ciencia 
e na tecnoloxía de última xeración como elementos tractores da 
transformación dos sectores actuais, así como da eclosión de 
novas tecnoloxías.

Neste sentido, o Plan Galicia Innova 2020 asume o obxectivo de 
situar o territorio galego á vangarda da xeración de coñecemento 
excelente e transferible, a través da especialización científico-
tecnolóxica, a excelencia, a valorización e a transferencia dos 
resultados de investigación xerados en Galicia. Concretamente, a 
intervención estruturarase arredor dos seguintes ámbitos:

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible

3.1.1.
COÑECEMENTO 
EXCELELENTE
E ESPECIALIZADO
Xerar coñecemento de vangarda 
e especializado como base para a 
innovación social e empresarial, 
coa capacidade de dinamizar a 
súa transferencia ao mercado e a 
internacionalización e contribuír, 
de forma decisiva, á atracción de 
talento cara a Galicia.

3.1.1. B. Consolidar estratexias 
de cooperación que permitan 
incrementar a capacidade de
I+D no ecosistema galego e o
posicionamento internacional.

3.1.1. D. Dinamizar a xeración de 
coñecemento TO de vangarda 
en ÁMBITOS ESTRATÉXICOS 
ámbitos estratéxicos para 
Galicia.

3.1.1. A. Desenvolver un capital 
humano e estruturas de investigación 
que permitan incrementar a xeración 
de coñecemento excelente e de 
vangarda.

3.1.1. C. Fortalecer os centros de 
coñecemento e investigación 
en relación coas prioridades da 
industria galega e a 
especialización (ris3).
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A globalización e os avances tecnolóxicos están a transformar a nosa 
forma de vida, o emprego, os  sectores industriais, os modelos de 
negocio e, en definitiva, a economía e a sociedade no seu conxunto. 

Ante este fenómeno, a Comisión Europea recomenda aos Estados 
e ás rexións “apoiar a aplicación das prioridades definidas nas 
estratexias de especialización intelixente, aumentando a calidade 
e a apertura da investigación  e do sistema de educación superior, 
garantindo un financiamento competitivo da investigación, 
reforzando a transferencia de coñecementos, vinculando a 
educación e a formación dos profesionais aos sistemas de 
innovación, etc.” 7

O Plan Galicia Innova 2020 aspira a lograr unha Galicia máis forte 
e competitiva ante as transformacións globais que se están a pro-
ducir, reforzando o proceso de especialización intelixente a través 
da xeración e explotación do coñecemento excelente e de tecno-
loxías disruptivas, especialmente en relación a aquelas activida-
des enraizadas no territorio que presentan un maior potencial de 
competitividade nun contorno global.

“A excelencia científica e a investigación básica deben continuar 
sendo unha prioridade central para 
afrontar os retos de futuro. Europa conta 
con recoñecidos centros de referencia a 
nivel mundial, pero necesita un maior 
número de centros e rexións excelentes”. 8

Galicia asumirá unha conceptualización 
integral da excelencia aplicada á ciencia 
e á innovación, sustentada nos principios 
de colaboración e competitividade,  
impacto e  transferencia de coñecemento, 
e capacidade para dinamizar redes de 
alcance global.

7. COMUNICACIÓN DA COMISIÓN AO 

PARLAMENTO EUROPEO, AO CONSELLO, AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEO E 

AO COMITÉ DAS REXIÓNS, DE 18 DE XULLO 

DE 2017. REFORZAR A INNOVACIÓN NAS 

REXIÓNS DE EUROPA: ESTRATEXIAS PARA 

UN CRECEMENTO RESILIENTE, INCLUSIVO E 

SOSTIBLE. COM (2017) 376 FINAL

8. PROXECTO DE INFORME SOBRE A 

AVALIACIÓN DA APLICACIÓN DO HORIZONTE 

2020 Á VISTA DA SÚA REVISIÓN INTERMEDIA 

E DA PROPOSTA DO NOVENO PROGRAMA 

MARCO (2016/2147(INI)). PARLAMENTO 

EUROPEO. COMISIÓN DE INDUSTRIA, 

INVESTIGACIÓN E ENERXÍA. ANO 2016.

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible
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Excelencia a nivel global en relación á dinamización de redes de 
excelencia e á  súa  capacida- de de innovación global. A creación 
dunha masa crítica a nivel territorial e a excelencia son esenciais 
para que calquera territorio sexa competitivo a escala mundial. 
Asúmese que “os entes locais e rexionais son o lugar adecuado 
para abordar os ecosistemas innovadores, creando os necesa-
rios vínculos entre as políticas da UE, a industria, os centros de 
investigación e os centros de educación superior, así como os 
cidadáns”. 10

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible

10. DICTAME DO COMITÉ EUROPEO DAS 

REXIÓNS. ESTRATEXIAS DE ESPECIALIZACIÓN 

INTELIXENTE (RIS3): REPERCUSIÓNS PARA AS 

REXIÓNS E A COOPERACIÓN INTERREXIONAL 

(2017/C 272/06).
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3.1. 1 . A. Desenvolver un 
capital humano e estruturas 
de investigación que permitan 
incrementar a xeración de 
coñecemento excelente e de 
vangarda.

Fomentarase a excelencia e a consolidación das unidades 
de investigación máis competitivas do Sistema Galego de 
I+D+I para dar resposta aos procesos de especialización que 
esixen as transformacións globais que se están a producir. 
Isto levarase a cabo a través das seguintes actuaciónsa nivel 
internacional:

d Promoción dos proxectos de excelencia para afianzar unha liña 
de traballo baseada en iniciativas de alto impacto nos ámbitos 
nacional e internacional lideradas de xeito individual por investi-
gadores ou investigadoras cunha traxectoria excelente consolidada 
ou emerxente (Starting Grant do ERC ou persoal

dConsolidación de grupos con potencial de crecemento, é dicir, que 
pola súa produción científica e actividade de I+D amosan potencial 
de crecemento ata converterse en grupos de referencia do  Sistema 
Galego de I+D+I.

dConsolidación de grupos de referencia competitiva, é dicir, grupos 
de investigación que son un exemplo de excelencia no sistema

dDesenvolvemento e reforzo de redes de investigación para pro-
mover a actividade colaborativa entre diferentes grupos científicos, 
co obxectivo de conformar novas capacidades e abordar con maior 
efectividade novos retos, ao tempo que se impulsa a presenza equi-
librada de mulleres e homes no sistema.

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible
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Impulsarase a excelencia, a consolidación de dinámicas 
de colaboración e a internacionalización como elementos 
para mellorar a xeración de resultados de alto impacto nos 
ámbitos de especialización asumidos na RIS3 de Galicia, a 
través de:

dFomento da agrupación e da agregación de capacidades 

científico-técnicas a través do impulso á creación e acreditación 
de centros de investigación singulares ou agrupacións estratéxi-
cas consolidadas.

dImpulso á realización de proxectos de grande impacto por 
parte das agrupacións estratéxicas e dos centros de investiga-
ción singulares que permitan fortalecer as súas capacidades 
científicas e consolidar dinámicas de colaboración con outros 
centros e unidades e co tecido empresarial. Isto relacionase di-
rectamente coa súa consideración como axentes tractores do Sis-
tema Galego de I+D+I, pola súa capacidade de mellorar a xera-
ción de resultados de alto impacto científico, social e económico 
e de reforzar o liderado internacional da investigación galega nos 
ámbitos de especialización asumidos na RIS3 de Galicia.

d Constitución da Rede de Centros Singulares de Investiga-

ción e Agrupacións Estratéxicas Consolidadas de Galicia, que 
permitirá facer visible o modelo de colaboración entre unidades 
científicas e a súa excelencia, así como recoñecer o labor daqueles 
centros ou unidades que destacan polos resultados e o impacto da 
investigación que realizan.

3.1.1. B. Consolidar estratexias 
de cooperación que permitan 
incrementar as capacidades de 
I+D no ecosistema galego e o 
posicionamento internacional.

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible
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d Establecemento do Programa de Excelencia de Centros Tecno-

lóxicos, que levará asociada unha análise do seu posicionamento, 
grao de excelencia e especialización, a partir do cal se definirá un 
itinerario de optimización específico sustentado na revisión dos 
instrumentos de planificación estratéxica de cada centro e a ela-
boración de plans operativos a curto e medio prazo. Estes instru-
mentos incorporarán a implantación de modelos organizativos e 
sistemas de xestión orientados á excelencia, á garantía da calidade 
total, á mellora continua e á satisfacción de usuarios, clientes e 
aliados; a acreditación e certificación por organismos internacio-
nais; as medidas de incorporación activa en redes internacionais 
de excelencia; e, por último, a capacitación técnica avanzada e a 
implantación de sistemas de seguimento e avaliación a través de 
indicadores de excelencia.

O Plan Galicia Innova 2020 potenciará a contribución da investiga-
ción científica e a xeración de coñecemento de vangarda nos ám-
bitos de especialización definidos na RIS3 Galicia. Isto permitirá 
avanzar na concentración e a conexión das capacidades científicas 
e tecnolóxicas de Galicia coa finalidade de maximizar a creación de 
valor no mercado e reforzar o impacto na competitividade em-
presarial, situando a Galicia como referente mundial nos ámbitos 
priorizados na RIS3.

3.1.1. C. Fortalecer os Centros
de coñFortalecer os centros 
de coñecemento e investigación 
en relación coas prioridades 
da industria galega e a 
especialización (RIS3).
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Apostarase polo fortalecemento dos centros de coñecemento e 
de investigación galegos apoiando a dotación e a actualización de 
equipamento avanzado e diferencial aliñado coas prioridades da 
industria galega e da especialización (RIS3).

Isto canalizarase principalmente a  través de contratos programa 
con organismos públicos de investigación e centros tecno-
lóxicos, co obxectivo de promover a excelencia científico-técnica, 
a consolidación das capacidades singulares e a competitividade a 
nivel estatal e internacional dos centros de coñecemento galegos. 
Estes contratos programa financian a adquisición de equipamento 
diferencial, a realización de investimentos singulares e a contrata-
ción e consolidación de persoal de I+D+I, avanzando cara ao equili-
brio de xénero nos equipos de investigación destes centros.

Do mesmo xeito, consolidarase a senda da especialización dos 
campus do Sistema Universitario Galego (SUG), iniciada co 
Campus do Mar e o Campus da Auga, liderados pola Universidade 
de Vigo (en Vigo e Ourense, respectivamente); o Campus Vida e 
o Campus Terra, impulsados pola Universidade de Santiago  de 
Compostela (en Santiago e Lugo, respectivamente); e o Campus 
Industrial, liderado pola Universidade da Coruña para a especiali-
zación do Campus de Ferrol.

En 2018, a Universidade da Coruña puxo en marcha dous novos 
campus especializados:
 
d O Campus Innova, centrado na innovación dixital, tecnolóxica e 

humanística. A súa especialización baséase en tres grandes áreas:

Innova TIC, centrada nas tecnoloxías da información e da co-
municación e, polo tanto, de carácter transversal sobre o resto 
de áreas de especialización, con aplicación en diferentes áreas 
sectoriais como a xestión empresarial da innovación e do coñe-
cemento: bio, saúde, dependencia, sociosanitaria, etc.
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Innova Tech, asociada á área da innovación e ás tecnoloxías da 
construción, á enxeñaría civil e á aeronáutica.
Innova Humanitas, vinculada á innovación no campo das huma-
nidades.

d O Campus Sostible, especializado en catro áreas de coñecemento:

Urbanismo, paisaxe e territorio, na que estes campos se comple-
mentan co medio ambiente e a enxeñaría ambiental.

Sostibilidade e innovación social, centrada nos ámbitos da per-
soa, da dependencia, da inclusión social, da responsabilidade e a 
innovación social e do envellecemento activo.

Sostibilidade económica, na que se abordan a economía verde, 
a xestión do cambio climático, a eficiencia enerxética, o uso dos 
recursos naturais e o transporte sostible.

Vida saudable, vinculada aos hábitos sans e ao deporte.

Pola súa parte, a Universidade de Vigo impulsa o Campus CREA 
S2i desde Pontevedra, centrado en disciplinas como a arte, a comu-
nicación e a creatividade, a innovación social e a xestión pública, o 
deporte, a saúde e o benestar, o medio ambiente e a natureza.

Finalmente, a Universidade de Santiago de Compostela, puxo en 
marcha  o Campus da Cidadanía, un novo contorno de especiali-
zación que aspira a converterse nun referente nacional e internacio-
nal no desenvolvemento da cultura docente e do labor investigador 
nas ciencias sociais e xurídicas, nas artes e nas humanidades. O seu 
obxectivo é converterse nun soporte fundamental para o desen-
volvemento da sensibilidade ética e moral de todas as persoas que 
realizan prácticas científicas, académicas e institucionais.
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3.1.1. D. Dinamizar a 
xeración de coñecemento 
de vangarda en ámbitos 
estratéxicos para Galicia.

Impulsarase o coñecemento punteiro en ámbitos clave para Galicia, 
reforzando o papel dinamizador da innovación sectorial desde a Ad-
ministración Pública. 

En primeiro lugar, contémplase fomentar a transferencia de coñece-
mento e a innovación na agricultura, na gandería, na silvicultura e 
nas zonas rurais. En concreto, promoveranse as iniciativas de I+D+I 
dirixidas á diversificación das actividades económicas e á creación de 
empresas innovadoras no rural; apoiarase o restablecemento, a con-
servación e a mellora dos ecosistemas relacionados coa agricultura e 
a silvicultura; e impulsarase o aproveitamento sostible do territorio, a 
conservación da biodiversidade, a valorización do patrimonio natural, 
a loita contra o cambio climático no ámbito rural e a conservación de 
recursos xenéticos agrícolas, gandeiros e forestais. 

As actuacións ligadas a estes obxectivos son as seguintes:

d Actividades de demostración e transferencia de coñecemen-

to e innovación dirixidas a agricultores, silvicultores e axentes 

da industria agroalimentaria e forestal para elevar a capacidade 
tecnolóxica e innovadora do sector primario. Os contidos destas 
demostracións centraranse na aplicación de novas tecnoloxías e 
técnicas específicas de produción e na difusión de información so-
bre recursos de innovación nos sectores produtivos da agricultura, 
a gandería, a industria agroalimentaria e a cadea forestal-madeira.

dPromoción da posta en marcha e a  execución de proxectos inno-
vadores por parte dos grupos operativos da Asociación Europea de 
Innovación (AEI).
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dServizos de asesoramento para a incorporación de prácticas in-

novadoras nos sectores agroalimentario e forestal que contribúan 
a mellorar a competitividade das explotacións a través da incorpo-
ración de novas tecnoloxías e sistemas de xestión 
e das TIC. Estes servizos estarán dirixidos ás per-
soas titulares de explotacións agrícolas, gandeiras 
e forestais e aos grupos operativos que lideren 
proxectos innovadores nos ámbitos mencionados 
anteriormente e que exerzan de catalizadores 
do investimento privado en proxectos de  I+D+I. 
Serán prestados tanto por profesionais externos 
como a través dos centros de formación e experi-
mentación agraria ou dos centros de investigación 
agraria e forestal.

dProxectos de innovación estratéxicos para o 

sector e proxectos piloto para o desenvolvemento 

e a aplicación de novos modelos de negocio, pro-

dutos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos ám-

bitos agrícola, alimentario e forestal, fomentando 
a cooperación entre axentes, a dinamización das 
cadeas de distribución, o posicionamento nos 
mercados locais e internacionais e a sostibilidade, 
entre outros aspectos.

Por outra banda, desde os centros de investigación 
da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, 
no período 2017-2020 levaranse a cabo proxectos 
e iniciativas singulares para o desenvolvemento de 
solucións innovadoras no sector primario:

Winetwork H2020, 
orientado a promover 
a investigación e o 
intercambio de información 
e coñecemento entre 
rexións vitivinícolas 
europeas.

Vitis Europa, centrado 
na especialización e 
I+D+I vitivinícola para 
a internacionalización 
das liñas de acción 
implementadas no marco 
dos proxectos WINETech e 
WINETECHPlus do programa 
SUDOE.

Interreg Wetwine, que 
promove a achega de 
solucións innovadoras á 
xestión de efluentes da 
industria vitivinícola para 
diminuír o seu impacto 
sobre o patrimonio natural 
cultural na zona SUDOE.

Interreg Plurifor, destinado 
ao desenvolvemento 
de plans e ferramentas 
innovadoras de xestión de 
riscos transnacionais sobre 
os espazos rurais forestais 
sensibles aos riscos bióticos 
e abióticos.
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No eido da pesca e da acuicultura, promoverase a consoli-
dación do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a 
transferencia de coñecemento para afianzar a sostibilidade da 
actividade en relación a:

d O desenvolvemento de novos procesos, produtos, sistemas, modelos 

de organización e servizos innovadores para a diversificación produtiva 

e a modernización das explotacións pesqueiras e acuícolas. A isto asocia-
rase a mellora da seguridade, así como o fomento do emprendemento 
innovador nos sectores da pesca e da acuicultura para que sexan máis 
dinámicos e competitivos a nivel nacional e internacional.

d A transformación e comercialización dos produtos da pesca e da 

acuicultura, con base no incremento do valor engadido e da calida-
de, no aproveitamento dos descartes e na valorización de residuos 
xerados.

d O desenvolvemento e implantación de solucións innovadoras 
para optimizar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático.

d A conservación dos recursos biolóxicos mariños, a redución do 
impacto da pesca e da acuicultura no océano e a protección e recu-
peración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños.

d A xestión sostible do medio mariño e dos seus recursos a 
través de programas de prevención, resposta e mitigación da 
contaminación mariña de orixe natural e antropoxénica; de plans 
de recollida e valorización de residuos; e de accións de mellora das 
capacidades para monitorizar, prever e eliminar o lixo mariño.

d O impulso de propostas para a mellora dos procesos de xestión 
na pesca e na acuicultura baseados en enfoques ecosistémicos.

d O fomento da innovación nos mercados e no consumo dos pro-
dutos da pesca.

d A promoción da innovación en termos de economía azul, em-
prendemento e innovación social na pesca.
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d A dinamización da actividade innovadora nos sectores marí-
timos a través da divulgación e transferencia de coñecementos e 
resultados de investigación susceptibles de ser introducidos no 
mercado. Todo isto, mediante labores de prospección e vixilancia 
tecnolóxicas, metodoloxías de xestión do coñecemento e estra-
texias de valorización de resultados.

No eido ambiental, fomentarase o desenvolvemento e a 
aplicación de solucións innovadoras e eficientes en materia 
de medio ambiente e territorio, economía circular e cambio 
climático. Nesta liña, desde a Administración galega partici-
parase, entre outras, nas seguintes iniciativas:

d Desenvolvemento de novos procesos técnicos e de xestión para 
a observación ambiental a través da modernización das Redes de 
Observación Meteorolóxica e Oceanometeorolóxica, das Redes de 
Calidade das Augas e da Rede de Calidade do Aire, principalmente.

d Fomento das comunidades de coñecemento e innovación no 
ámbito ambiental, como a Climate Kic Spain en Galicia, unha pro-
posta enmarcada na iniciativa europea EIT Climate KIC, a maior 
colaboración público-privada de Europa centrada na innovación 
para a adaptación e a mitigación do cambio climático, co impulso 
do Instituto Europeo de Innovación e Tecnoloxía (EIT) da UE. Ten 
a finalidade de integrar a formación, o emprendemento e a inno-
vación para conectar e transformar ideas e coñecemento sobre 
produtos e servizos economicamente viables co fin de axudar na 
mitigación do quecemento global e a adaptación ao cambio climá-
tico. No caso de Galicia, servirá para potenciar a innovación, a xera-
ción de valor engadido e a competitividade en sectores relevantes 
como a economía verde.

d Elaboración dun Mapa de coñecemento en cambio climático, 
que formará parte da Estratexia Galega de Cambio Climático e 
Enerxía 2050. Esta estratexia incorporará a consideración do cam-
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bio climático na xestión territorial e permitirá identificar a todos os 
axentes implicados nesta loita, así como definir as liñas de actua-
ción en observación, mitigación e adaptación ao fenómeno.

d Creación de solucións innovadoras para o prolongamento do 
ciclo vital dos produtos no marco da futura da Estratexia Galega de 
Economía Circular. Nese sentido, desenvolveranse novas solucións 
que permitan introducir e aplicar o criterio “multierre” (repensar, 
redeseñar, refabricar, reparar, redistribuír, reducir, reutilizar) en 
todo o proceso de elaboración, consumo e utilización dos produtos, 
partindo da escolla das materias primas e do deseño orientado á 
recuperación dos materiais.

d Desenvolvemento da Estratexia da Paisaxe Galega, que reco-
lle as medidas innovadoras definidas para o período 2017-2020 
co fin de protexer e preservar os elementos máis significativos e 
característicos das diferentes paisaxes de Galicia; ordenalos para 
contribuír á súa mellora, restauración ou rexeneración; e xestiona-
los desde unha perspectiva de uso sostible do territorio mediante 
iniciativas que guíen as transformacións inducidas polos procesos 
sociais, económicos e ambientais. 

d Desenvolvemento da Estratexia de Infraestrutura Verde de 
Galicia, coa finalidade de crear dunha rede de espazos naturais e 
seminaturais planificados estratexicamente para ofrecer unha am-
pla gama de servizos ecosistémicos. Con isto, búscase unha orde-
nación integral do territorio desde o punto de vista ambiental para 
asegurar a provisión de servizos de regulación, de abastecemento e 
culturais.

d Impulso de proxectos innovadores para un territorio rural 
intelixente. Isto supón apoiar a competitividade e a sostibilidade 
do rural, abrir novas oportunidades de mellora da xestión do terri-
torio e do uso dos recursos e optimizar o número e a calidade dos 
servizos á poboación, aumentando o impacto dos instrumentos 
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públicos a través da transformación dixital. Neste contexto, avan-
zarase no desenvolvemento e a implantación da Infraestrutura de 
Datos Espaciais para integrar o conxunto de datos xeográficos e os 
servizos interoperables de información xeográfica proporcionados 
polos distintos órganos da Administración Xeral de Galicia e das 
entidades instrumentais do sector público.

Sen saír do eido ambiental, o novo plan contempla tamén o apoio a 
outras iniciativas complementarias:

LIFE FOREST CO2, para o fomento dos sistemas forestais e a xestión sostible 
do monte como unha ferramenta para a mitigación do cambio climático a 
través da aplicación da normativa europea relativa á contabilidade de emisións 
e absorcións sobre o uso da terra e os cambios que se producen nel e na 
silvicultura (denominados UTCUTS ou LULUCF polas súas siglas en inglés).

PROXECTO LIFETEC, para o desenvolvemento de solucións dixitais de 
loita contra lumes forestais. O obxectivo deste proxecto é a redución do 
tempo de detección de incendios utilizando a experiencia no uso de radares 
meteorolóxicos para identificar diversos fenómenos. O reto consiste en aplicar 
o coñecemento sobre os indicios que se producen na atmosfera nos primeiros 
intres dun incendio e a capacidade dos radares para medir os cambios de 
refractividade atmosférica para desenvolver algoritmos de detección temperá 
de incendios forestais en calquera momento do día, especialmente en áreas 
remotas ou escasamente poboadas.

MARRISK, orientado a asegurar un crecemento intelixente e sostible das 
zonas litorais de Galicia e norte de Portugal mediante a investigación aplicada 
á avaliación dos riscos costeiros máis importantes nun escenario de cambio 
climático, co fin de mellorar a resiliencia dos sectores económicos tradicionais 
e doutros emerxentes como as enerxías renovables mariñas.

MYCOAST, co obxectivo de mellorar a capacidade para enfrontarse aos riscos 
costeiros na rexión atlántica mediante a cooperación entre os sistemas de 
observación e prognóstico e os usuarios finais das ferramentas. Os riscos 
que se afrontarán serán tanto os físicos, como inundacións ou erosión, como 
os que teñan que ver coa calidade das augas, a seguridade marítima ou a 
polución.
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Ademais, promoverase a I+D+I para  consolidar un modelo enerxé-
tico e industrial hipocarbónico, a través de novas tecnoloxías ener-
xéticas, bens de equiparación e servizos innovadores relacionados 
coa redución da emisión de gases de efecto invernadoiro, o aforro e 
a  eficiencia enerxética e a promoción das enerxías renovables.

Nestes ámbitos, colaborarase nas seguintes iniciativas:

No ámbito da saúde, impulsarase a imple-
mentación da xestión do coñecemento, 
non só desde a perspectiva do manexo da 
capacidade para crear, identificar, capturar, 
almacenar, clasificar, acceder, transferir e 
aplicar o coñecemento, senón contemplando 
tamén a contorna na que o coñecemento se 
vai implementar e quen vai utilizalo, é dicir, 
a organización e os recursos humanos. Neste 
senso, trátase de achegar solucións innova-
doras a través de liñas de actuación como:

dA Rede de Capacitación e Adestramen-

to Sanitario (REDE CASA),capaz de recrear 
escenarios que imitan contextos reais de 
actuación da forma máis fiel posible para 
facilitar a aprendizaxe, a práctica e a asimi-
lación de habilidades e coñecementos no 
coidado da saúde.

dO impulso do modelo transformador de 
xestión do coñecemento a través da explo-
ración de novos formatos (gamificación, 
webinars, entrevistas, debates, programas 
de TV, webseries...), novas canles (intranets, 
internet, aplicacións para móbiles, redes so-

LIFEDEMOWAVE, para demostrar 
a viabilidade do uso da enerxía 
das ondas (undimotriz) para 
na xeración eléctrica, coa orde 
prioridade de reducir as emisións 
de gases de efecto invernadoiro.

AQUALITRANS, dirixido a 
desenvolver modelos innovadores 
de xestión e operación de 
estacións de depuración de augas 
residuais (EDAR) baseados na 
optimización de recursos e no 
control de procesos mediante 
as TIC, mellorando así a súa 
viabilidade económica e ambiental.

BIOMASA-AP, co obxectivo 
de mellorar as capacidades 
dos centros de I+D de Portugal 
e España no uso da biomasa 
como recurso endóxeno, para 
aplicar métodos e tecnoloxías 
innovadoras en sectores 
tradicionals como o agrícola e o 
forestal.

CORE LNGAS HIVE, que aspira a 
desenvolver unha cadea loxística 
integrada, segura e eficiente para 
a subministración do gas natural 
licuado (GNL) –small scale e 
bunkering– como combustible no 
sector transporte, especialmente 
marítimo, na península ibérica.
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ciais...) e novos recursos educativos tecnolóxicos (realidade virtual, 
realidade aumentada, impresión 3D...).

dUn programa formativo para a implementación de proxectos de 

I+D+I impulsados a través da Plataforma de Innovación do Sergas.

dA busca de solucións innovadoras para avanzar na incor-
poración e a estandarización dos catro niveis de avaliación da 
formación –medindo os niveis de satisfacción, aprendizaxe, 
transferencia ao posto de traballo e impacto– que acheguen datos 
e indicadores  relevantes para a validación dos programas formati-
vos.

dA implementación dun sistema circular de potenciación do coñe-
cemento e do talento no Sistema Público de Saúde de Galicia, capaz 
de transformar o coñecemento tácito actual nun recurso explícito 
e accesible, o que facilitará a xestión dos fluxos de coñecemento 
experto entre profesionais e entre estes e os pacientes.

Este novo Sistema de Xestión do Coñecemento (XARE) poñerase en 
marcha a través dunha licitación de compra pública de tecnoloxía 
innovadora, no marco do Plan de Innovación en Saúde Código 
100. Constituirá o núcleo de produción, xestión e canalización do 
coñecemento cara a todos os actores participantes nos procesos da 
organización.

Á finalización deste proxecto, a Consellería de Sanidade dispoñerá 
dunha solución de software innovador no ámbito da xestión do 
coñecemento, que permitirá alcanzar os obxectivos identificados 
na liña de profesionais do Código 100. As principais vantaxes que 
achegará o sistema XARE son:

dPermitirá formular unha estratexia organizacional de alcan-
ce global para o desenvolvemento, adquisición e aplicación do 
coñecemento.

dOfrecerá a posibilidade de implantar estratexias asistenciais 
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orientadas ao coñecemento.

dPromoverá a mellora continua con énfase na xeración e utili-
zación do coñecemento.

dFacilitará a medición e avaliación dos logros obtidos coa apli-
cación do coñecemento.

dReducirá os tempos de desenvolvemento de solucións aos proble-
mas detectados mediante o uso do coñecemento organizacional.

dOptimizará os custos asociados á repetición de erros.

Ante os importantes cambios que está a experimentar a cidada-
nía, a innovación social supón unha oportunidade para ache-
gar solucións aos retos propostos, cun potencial de impacto cada 
vez maior na economía e na sociedade.

No pasado, os desafíos sociais eran percibidos como ameazas 
que limitaban o potencial da sociedade e dos axentes econó-
micos, ante os que o sector público reaccionaba con solucións 
unilaterais que a miúdo se limitaban a ser paliativas, parciais e 
insostibles a longo prazo. 

Na actualidade, é preciso enfocar as tendencias sociais como 
oportunidades para a innovación e o desenvolvemento de so-
lucións perdurables, capaces de crear novo valor e constituír ao 
mesmo tempo terreo aboado para o impulso económico, permi-
tindo tanto ao sector público como ao privado xerar beneficios 
transversais.

As iniciativas de innovación social permiten aproveitar a creati-
vidade da cidadanía, das organizacións, das comunidades locais 
ou das empresas, involucrando a máis persoas, articulando 
novas formas de participación dos individuos e desenvolvendo 
solucións máis flexibles. 

A capacitación das persoas e dos axentes socioeconómicos a ni-
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vel local e rexional e a xeración de procesos de cocreación permiten 
dar respostas máis axeitadas, integrando as necesidades efectivas 
no desenvolvemento de novas solucións e permitindo compartir 
e aproveitar a información, os coñecementos, os experiencias e os 
recursos que achegan.

Neste ámbito contémplase:

dDesenvolver as accións necesarias para implantar a Axenda 2030 

de Desenvolvemento Sostible aprobada polas Nacións Unidas en 
setembro de 2015, en coordinación coas actuacións que se impulsen 
de maneira transversal desde a Xunta de Galicia.

dAvanzar no proxecto CeMIT Innova a través de experiencias 
pilotos para compartir e desenvolver novas iniciativas de 
innovación social dixital. Estas iniciativas xorden da colaboración 
entre innovadores/as, usuarios/as e comunidades locais que 
utilizan as tecnoloxías dixitais para co-crear, co obxectivo de 
responder ás necesidades e desafíos concretos do territorio. 
Trátase, en definitiva, de actuacións colectivas e participativas nos 
ámbitos da inclusión, do medio ambiente, da educación, da saúde, 
da empregabilidade, etc.

dImpulsar a innovación social no sector saúde para cubrir as 
necesidades da cidadanía a través de procesos de co-creación 
orixinados en novas formas de participación para persoas a nivel 
individual, organizacións, comunidades locais e/ou empresas. Este 
tipo de procesos permitirá xerar solucións máis flexibles e axeitadas, 
integrando as necesidades efectivas no desenvolvemento de novas 
solucións e permitindo compartir e aproveitar a información, os 
coñecementos, as experiencias e os recursos que achegan.

dPromover servizos e ferramentas innovadoras e novos modelos 

de xestión e atención coordinada en materia de emerxencias.

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible
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“A investigación e a innovación benefícianse cando os científicos, 
as institucións de investigación, as empresas e a cidadanía poden 
acceder aos coñecementos científicos existentes, compartilos e 
empregalos, e cando resulta posible expresar oportunamente as súas 
expectativas e preocupacións sobre esas actividades”.10

De feito, cómpre destacar o enorme desafío que representa actual-
mente a ciencia aberta, un novo enfoque do proceso científico ba-
seado no traballo cooperativo e nas novas 
formas de difundir o coñecemento mediante 
o uso de tecnoloxías dixitais e novas ferra-
mentas colaborativas.

10. COMUNICACIÓN DA COMISIÓN AO 

PARLAMENTO EUROPEO, AO CONSELLO, AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEO E AO 

COMITÉ DAS REXIÓNS: “UNHA ASOCIACIÓN 

DO ESPAZO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 

REFORZADA EN POS DA EXCELENCIA E O 

CRECEMENTO”. COM(2012) 392 FINAL

3.1.2.
VALORIZACIÓN,
TRANSFERENCIA
E ORIENTACIÓN
Á INDUSTRIA
Consolidar un sistema galego 
de xeración de coñecemento 
conectado coa realidade 
do tecido produtivo para 
responder e adiantarse ás 
súas necesidades, articulando 
modelos de colaboración entre 
axentes e dinamizando procesos 
de valorización e transferencia 
que maximicen a orientación de 
resultados ao mercado.

3.1.2. B. Favorecer a protección
dos resultados de
investigación.

3.1.2. A. Impulsar a detección e 
avaliación de resultados
de investigación.

3.1.2. C. Dinamizar a valorización, 
desenvolvemento,
promoción e comercialización dos 
resultados de investigación. 

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible
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Este tipo de procesos permitirá xerar solucións máis flexibles e 
axeitadas, integrando as necesidades efectivas no desenvolvemento 
de novas respostas e permitindo compartir e aproveitar a 
información, os coñecementos, as experiencias e os recursos 
que achegan. “A ciencia aberta implica as transicións en curso na 
maneira que se realiza a investigación, os investigadores colaboran, 
o coñecemento é compartido, e a ciencia se organiza”.11

En xeral, para aumentar o impacto socioeconómico da 
investigación, é necesario reforzar os vínculos entre a ciencia e a 
sociedade e, en particular, a transferencia de coñecementos entre 
os organismos de investigación e o tecido produtivo, respectando 
ao mesmo tempo os dereitos de propiedade intelectual.

“Os ecosistemas para a co-creación xerarán 
a confianza, a visibilidade e a transparencia 
necesarias para unha transferencia de 11. OPEN INNOVATION, OPEN SCIENCE; OPEN THE 

WORLD – A VISION FOR EUROPE”, COMISIÓN 

EUROPEA. AÑO 2016

INNOVACIÓN 
DESENVOLVEMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL

Organismos de 
investigación

Tecido 
produtivo

Confianza                     Visibilidade                     Transparencia

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible
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coñecemento efectiva. Os ecosistemas de co-creación actuarán dese modo 
como imáns para a innovación e o desenvolvemento económico”.13

A transferencia de coñecemento é un concepto amplamente empregado 
para describir o conxunto de accións orientadas a facilitar o rendemento 
comercial no mercado das capacidades investigadoras e os resultados 
de investigación das actividades de I+D que realizan os organismos de 
investigación e as empresas.

“A transferencia de coñecemento converte a investigación pública nun re-
curso estratéxico para a transferencia e aplicación de investigación básica 
en produtos e servicios comercializables. Só se o coñecemento é absorbido 
pola empresa ou institución de investigación desexada pode beneficiar 
para aumentar a capacidade de innovación ou a eficiencia”. 12

Con todo, a transferencia de coñecemento corresponde só a unha etapa 
do proceso global de valorización, entendido como o conxunto de 
accións que permiten a achega de valor ás capacidades e resultados de 
investigación susceptibles de uso económico ou social co obxectivo de 
que resulten de interese para que empresas e outros organismos podan 
adquirilos a través de instrumentos de comercialización.

Neste contexto, será obxecto desta liña de actuación potenciar 
a valorización do coñecemento, incluíndo o aumento da 
transferencia de coñecemento dende grupos de investigación, 
centros tecnolóxicos, empresas e outras estruturas de 
dinamización da innovación para favorecer a diversificación 
empresarial e a transformación dos resultados da investigación científica e 
técnica en desenvolvemento económico e social sostible.

Para iso, a estratexia sustentarase na execución nunha combinación 
de medidas para acelerar o proceso de valorización e transferencia de 
coñecemento, mediante accións que faciliten a detección, avaliación, 
protección, valoración, desenvolvemento, promoción e comercialización 
dos resultados de investigación no mercado.

12. “OPEN INNOVATION AND KNOWLEDGE 

TRANSFER IN.THE EUROPEAN UNION”.

COMISIÓN EUROPEA. ANO 2014

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible
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3.1 Coñecemento Excelente e Transferible

INVESTIGACIÓN

Ciencia
  GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

  CENTROS TECNOLÓXICOS

  EMPRESAS

VALORIZACION
 Vixilancia de activos

valorizables

  Detección grupos
de investigación

  Avaliación do
seu potencial

COMERCIALIZACIÓN

DINAMIZACIÓN
TRANSFERENCIA

Protección
xurídica e
estratéxica

Mercado
  NOVAS EMPRESAS, 

PRODUTOS, SERVIZOS
OU TECNOLOXÍAS

TRANSFERENCIA
 Desenvolvemento

das solucións

 Promoción dos resultados 
da investigación
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3.1.2. A. Impulsar a
detección e
avaliación de resultados
de investigación

Dotarase a todo o Sistema Galego de I+D+I de instrumentos, 
modelos e metodoloxías homoxéneas para a detección, 
identificación e avaliación de resultados de investigación, 
tecnoloxías e patentes susceptibles de acometer procesos de 
valorización comercial.

A este respecto, promoverase a vixilancia de activos valorizables 
como un aspecto clave para o desenvolvemento do Plan Galicia In-
nova 2020. Isto farase mediante a elaboración e a continua actua-
lización do Mapa de Coñecemento de Galicia, unha ferramenta 
que permitirá identificar os grupos de investigación existentes, as 
súas liñas de investigación e servizos e os resultados asociados a 
estas actividades. Ademais, a medida que o mapa se vaia desenvol-
vendo, fará posible visualizar a rede de relacións existentes entre 
todos os axentes que forman parte do Sistema Galego de I+D+I, 
desde os centros de investigación ata as empresas.

Así mesmo, promoverase a análise e o estudo de viabilidade co-
mercial de resultados de investigación que presenten vantaxes 
competitivas. Farase mediante valoracións do potencial técnico, de 
mercado e financeiro que permitan non só avaliar as probabilida-
des de éxito da explotación dos resultados e minimizar os riscos, 
senón tamén impulsar o desenvolvemento de novos programas de 
investigación de alto impacto para o crecemento socioeconómico. 
Neste contexto, destacan:

dO novo Programa de Deseño e Implementación de Metodoloxía 

para a Detección, Identificación e Avaliación Preliminar de 

Resultados Científico-Tecnolóxicos no Sistema Galego de I+D+I. 

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible



103     PLAN GALICIA INNOVA 2020     

Esta iniciativa estará dirixida ás entidades de referencia en 
Galicia na xeración de coñecemento para a implantación dun 
proceso estandarizado, homoxéneo e consensuado en detec-
ción e preavaliación de potenciais tecnoloxías. Ten como princi-
pais obxectivos:

Dotar o Sistema Galego de I+D+I de instrumentos, modelos e 
metodoloxías efectivos para levar a cabo procesos de valori-
zación e transferencia tecnolóxica e comercial de resultados 
de investigación, tecnoloxías e patentes.

Implementar metodoloxías globais e estandarizadas de valo-
rización en todos os axentes produtores de coñecemento.

Coordinar os recursos de todos os axentes xeradores de co-

ñecemento para mellorar a detección de tecnoloxías poten-
ciais e os procesos de transferencia en Galicia, en termos de 
creación de valor económico e social.

Os axentes de transferencia de coñecemento e tecnoloxía do 
Sistema Galego de I+D+I disporán así dunha metodoloxía 
homoxénea e consensuada para poder levar a cabo avaliacións 
áxiles e efectivas da súa carteira tecnolóxica.

d O desenvolvemento do marco legal para a transferencia de 

resultados de investigación en saúde no sistema sanitario. O 
seu obxectivo será catalizar a  transferencia de coñecemento da 
actividade investigadora no ámbito da saúde cara ao mercado. 
Isto completarase coa edición de guías específicas para 
transmitir de maneira sinxela o procedemento establecido ao 
persoal investigador que desenvolve a súa actividade no Sistema 
Público de Saúde de Galicia.

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible
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3.1.2. B. Favorecer 
a protección
dos resultados de
investigación

Impulsarase a PROTECCIÓN do coñecemento xerado en 
Galicia para sentar as bases para dunha transferencia 
efectiva dos resultados de investigación, co obxectivo de 
desenvolver produtos e servizos de alto valor engadido e 
crear spin-off e novas empresas de base tecnolóxica (EBT).

Unha protección xurídica e estratéxica axeitada dos resultados 
de investigación xera ademais activos para a organización que 
lle permiten reforzar a súa capacidade de comercialización da 
I+D e, polo tanto, a súa sostibilidade. Por todo isto, impulsarase 
un programa de apoio ao fortalecemento da carteira de 
patentes e outras modalidades de protección que permita 
facer o mellor uso posible dos recursos, mellorando a súa xestión 
e rendibilidade, o principal obstáculo para que os prototipos 
dean lugar á produción en serie.

Neste senso, será fundamental facilitar os apoios necesarios 
para favorecer o salto entre o desenvolvemento dun produto 
innovador e a súa comercialización.

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible
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3.1.2. B. Dinamizar
a valorización, desenvolvemento,
promoción e comercialización
dos resultados de investigación.

Desenvolveranse instrumentos para impulsar a posta en 
valor do coñecemento a través de servizos de acompaña-
mento durante todo o proceso de comercialización dos 
resultados da investigación e instrumentos específicos de 
apoio para acelerar o salto entre o desenvolvemento dun 
produto innovador e a súa comercialización:

dA través do programa Ignicia intensificarase o apoio e o finan-
ciamento aos procesos de valorización e transferencia de tecno-
loxía necesarios para achegar os resultados da investigación dos 
centros de coñecemento ao mercado. Trátase dun programa in-
tegral que inclúe informes, asesoramento, investimento e segui-
mento a través da metodoloxía dos fondos de proba de concepto, 
que permiten verificar se unha idea é susceptible de ter éxito e 
diminuír así os riscos asociados á incerteza sobre o seu funcio-
namento en forma de produto ou servizo innovador.

d Así mesmo, darase continuidade ao Programa de Desenvolve-

mento Precomercial de Resultados de Investigación do Sistema 

Público de Saúde de Galicia (PRIS), que identifica e apoia proxec-
tos de investigación susceptibles de xerar resultados comerciali-
zables no ámbito da saúde. Inclúe asesoramento desde as etapas 
temperás, desenvolvemento e financiamento de plans de viabili-
dade.

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible
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 O programa persegue a xeración de emprego cualificado e o 
desenvolvemento económico a través de spin-off e acordos de 
licencia coa industria para promover o desenvolvemento de tec-
noloxías que supoñan beneficios para os pacientes e os sistemas 
sanitarios.

dEnmárcase tamén neste eixe a iniciativa Detecta-T, orientada 
á detección e avaliación de tecnoloxías novas e emerxentes para 
a súa posible implantación no sistema sanitario. Este programa 
proporciona a decisores e profesionais información relevante e en 
tempo sobre o impacto potencial destas tecnoloxias.

d Os hubs de innovación dixital permitirán impulsar a valori-
zación do coñecemento potenciando as relacións e conexións 
entre as universidades e os centros de coñecemento co tecido 
produtivo, proporcionando un marco de colaboración focalizado 
e fomentando a posibilidade de alianzas estables.

d Ademais, a través do convenio de colaboración entre GAIN e a 
Real Academia Galega impúlsanse os Premios á Transferencia de 

Tecnoloxía en Galicia.

d Por último, lanzarase un novo complemento retributivo auto-

nómico para o profesorado universitario estabilizado que realice 

actividades de transferencia de coñecemento. O fin último desta 
medida, de carácter pioneiro en España, é incentivar que as 
investigacións dos docentes revirtan na sociedade galega para 
favorecer así o progreso socioeconómico e mellorar o benestar 
da cidadanía.

3.1 Coñecemento Excelente e Transferible
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INNOVACIÓN E 
EMPRENDEMENTO

INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

Liderado empresarial
de solucións 
innovadoras de 
alto valor engadido 
para mellorar o 
posicionamento 
das empresas nos 
mercados globais

EMPRENDEMENTO
EMPRESARIAL 
INNOVADOR

Situar a Galicia como un 
territorio de referencia 
para idear, crear, acelerar 
e consolidar iniciativas 
empredendoras 
innovadoras capaces 
de xerar emprego e 
valor engadido para a 
sociedade e a economia 
galega

INNOVACIÓN  
NOS SERVIZOS 
PÚBLICOS

Avanzar cara a unha 
administración 
innovadora e aberta 
que  ofreza á cidadanía 
servizos de calidade, 
eficientes, eficaces 
e personalizados, 
adaptados ás 
necesidades actuais e 
futuras da cidadanía e 
das empresas galegas

3. 2. Innovación e 
Emprendemento
Un territorio de referencia para acelerar a xeración de solucións 
innovadoras e transformadoras enfocadas a responder aos 
retos aos se enfrontan as empresas e a sociedade galega. Mate-
rializarase en novos produtos, servizos ou modelos de negocio 
capaces de xerar crecemento, emprego e iniciativas empren-
dedoras en Galicia, ademais de mellorar a competitividade das 
empresas e administracións públicas nun contorno global.



108     PLAN GALICIA INNOVA 2020     

3. 2 Innovación e Emprendemento

As ideas necesitan un contorno que fomente a innovación para 
desenvolverse ata chegar a ser produtos ou servizos capaces de 
beneficiar a nosa economía e sociedade. Por este motivo, é preciso 
revolucionar o xeito de traballar conxuntamente entre o sector 
público e o privado –especialmente a través de cooperacións 
baseadas na innovación– e eliminar obstáculos para potenciar un 
mercado interior de competencias que fomente a rápida aplica-
ción das ideas no mercado.

Neste contexto, a Comisión Europea recomenda que os entes rexio-
nais se impliquen máis á hora de fomentar o investimento empre-
sarial en I+D e o establecemento de vínculos e sinerxías entre as 
empresas, os centros tecnolóxicos e de investigación e o sector da 
ensinanza superior. En particular, mediante o impulso do inves-
timento en novos produtos e servizos, da transferencia de tecno-
loxía, da innovación social e ecolóxica, das aplicacións de servizo 
público, do estímulo da demanda, da interconexión en rede, das 
agrupacións  e da innovación aberta, a través da especialización 
intelixente e o apoio á investigación tecnolóxica e aplicada.

Neste sentido –de xeito complementario ao exposto no anterior 
eixe de Coñecemento excelente e especializado–, impulsarase a 
implantación da Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible de 
Nacións Unidas. As actuacións neste eido levaranse a cabo en 
coordinación coas medidas activadas de forma transversal pola 
Xunta de Galicia, en especial en relación co Obxectivo de Desen-
volvemento Sostible (ODS), arredor de cuestións como a indus-
trialización inclusiva e sostible ou o aumento da investigación e 
tecnoloxía na industria.

O obxectivo do novo plan de converter Galicia nun territorio de 
referencia para acelerar a xeración de solucións innovadoras e 
transformadoras aos retos actuais canalizarase a través de tres 
grandes ámbitos:
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3. 2 Innovación e Emprendemento

“A economía europea necesita un cambio radical na dinámica 
empresarial, que permita avanzar cara a uns mercados mundiais 
de forte crecemento e intensivos en coñecementos con potencial 
para crear máis e mellores empregos”.13

A este respecto,  precísase realizar grandes esforzos para adap-
tarse aos desafíos e aproveitar as enormes 
oportunidades que brinda a nova era 
industrial. Os elementos que definen esta 
nova era industrial son a aceleración do 
ritmo das transformacións económicas, 
sociais e medioambientais, así como os 

13. COMUNICACIÓN DA COMISIÓN AO 

PARLAMENTO EUROPEO, AO CONSELLO 

EUROPEO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 

EUROPEO E AO COMITÉ DAS REXIÓNS “ESTADO 

DA UNIÓN POLA INNOVACIÓN» 2012 – 

ACELERAR O CAMBIO”; COM (2013) 149 FINAL

3.2.1.
INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL
Liderado en solucións 
innovadoras de alto valor 
engadido para mellorar o 
posicionamento das empresas 
galegas nos mercados globais

3.2.1. B. Mobilizar a adopción de 
tendencias a gran escala e  de 
tecnoloxías CLAVE para impulsar 
a transformación dos sectores 
produtivos de galicia

3.2.1. A. Espertar, motivar e 
incentivar o proceso innovador na 
empresa galega

3.2.1. C.  Apostar pola hibridación 
sectorial como elemento clave 
para a configuración
da economía galega do futuro
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3. 2 Innovación e Emprendemento

avances tecnolóxicos en ámbitos como a robótica, a internet 
das cousas, a intelixencia artificial, os sistemas enerxéticos e a 
bioeconomía.

“Debemos reforzar a capacidade de adaptación e innovación 
permanente do noso tecido empresarial facilitando o investi-
mento en novas tecnoloxías e asumindo os cambios introduci-
dos polo aumento da dixitalización e a transición a unha econo-
mía hipocarbónica e máis circular. Non obstante, as empresas 
deben facer canto estea na súa man por mellorar a base tecnoló-
xica, adaptar os modelos de negocio a situacións futuras, inte-
riorizar os principios de desenvolvemento sostible e integrar a 
innovación”.14

En efecto, desenvolver unha calidade de innovación que inclúa 
calquera cambio capaz de acelerar e mellorar a maneira na que 
as empresas conciben, desenvolven, fabrican e comercializan 
novos produtos e servizos, é clave á hora de lograr un mellor 
posicionamento fronte aos competidores.

“Co fin de acelerar a renovación do tecido económico de Europa, 
os responsables políticos deben centrar con urxencia os esforzos 
nunha das principais canles de tal renovación: o crecemento das 
empresas innovadoras”.15

A modo de exemplo, hoxe en día máis da 
cuarta parte do crecemento do valor enga-
dido na industria da automoción débese 
á integración das innovacións dixitais 
no deseño e na produción de vehículos. 
Non obstante, segue habendo debilidades 
estruturais que afectan á capacidade para 
innovar no contorno empresarial, ás que as 
pemes son particularmente vulnerables.

15. COMUNICACIÓN DA COMISIÓN AO 

PARLAMENTO EUROPEO, AO CONSELLO 

EUROPEO, AO CONSELLO, AO COMITÉ 

ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEO, AO COMITÉ 

DAS REXIÓNS E AO BANCO EUROPEO DE 

INVESTIMENTOS “INVESTIR NUNHA INDUSTRIA 

INTELIXENTE, INNOVADORA E SOSTIBLE. 

ESTRATEXIA RENOVADA DE POLÍTICA 

INDUSTRIAL DA UE”; COM (2017) 0479 FINAL

14. SOSTENIBLE. ESTRATEGIA RENOVADA DE 

POLÍTICA INDUSTRIAL DE LA UE”; COM (2017) 

479 FINAL16 
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3. 2 Innovación e Emprendemento

A primeira das grandes fraquezas é de carácter cultural e está 
relacionada coa limitada integración da idea de innovación 
empresarial como motor de crecemento e competitivida-
de. Por tal motivo, é preciso incentivar un cambio na mentalida-
de do empresariado e dos colectivos profesionais, de xeito que 
asuman de maneira natural a transformación necesaria para 
converterse en axentes de innovación.

A segunda eiva está relacionada coa falta de recursos econó-
micos para innovar. Por iso, é necesario fortalecer a capacida-
de do tecido empresarial para transformarse continuamente, 
facilitando o investimento en novas tecnoloxías e a adaptación á 
dixitalización, así como a transición cara a un modelo baixo en 
carbono e á economía circular.

Europa debe reforzar o contorno propicio para a evolución das 
súas empresas, garantindo que as innovacións disruptivas, non 
exentas de riscos, xeren novos mercados e liderado industrial en 
Europa, en lugar de fóra dela. Tamén é necesario tomar medidas 
para acelerar e mellorar a asimilación de tecnoloxías, sobre todo 
entre as pemes e as industrias tradicionais.

Neste contexto, será obxecto desta liña de actuación aumentar 
o número de empresas galegas que adoptan unha estra-
texia de innovación como parte da súa cultura corporativa, 
para mellorar a súa competitividade na contorna global.
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3.2.1. A .Espertar,  
motivar e incentivar
o proceso innovador
na empresa galega

Contribuirase á creación e fomento da cultura innovadora na 
empresa, mediante accións de sensibilización sobre as vantaxes 

da I+D+I e do reforzo das capacidades das empresas para o despre-
gamento de modelos de innovación integrais que sistematicen a 
innovación e a incorporen ás súas prácticas de xestión.

Para iso, configurarase un catálogo integral de instrumentos 
para a extensión da innovación no tecido empresarial baixo 
un enfoque integral (produtos-servizos, mercados, organización e 
novos modelos de negocio) mediante:

d O impulso do programa ReAcciona Innovación para activar a 
cultura da I+D+I nas pemes galegas e axudarlles a descubrir como, 
a través da aplicación de solucións innovadoras, poden mellorar 
ou transformar os seus procesos de produción e prestación de 
servizos, os seus modelos de organización e comercialización ou 
a forma de relacionarse cos seus clientes/as e provedores/as. Con 
este fin, proporcionaránselles servizos de asistencia e diagnose 
para a configuración de solucións personalizadas nestes ámbitos. 
Ademais, as pemes beneficiarias terán a posibilidade de obter 
apoio económico para a implantación destas solucións a través 
de programas como o Innova Peme ou os novos préstamos para a 
innovación (IFI Innova).

d Con este fin, proporcionaráanselles servizos de asistencia e 
diagnose para a configuración de solucións innovadoras personali-
zadas para cada peme que lles permitan mellorar a súa actividade, 
en termos de optimización de procesos, produtos ou servizos e 
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modelos organización e comercializaciónnestes ámbitos. Ademais, 
as pemes beneficiarias terán a posibilidade de obter apoio econó-
mico para a implantación das solucións innovadoras personaliza-
dasdestas solucións a través de programas como o Innova Peme ou 
os novos préstamos para a innovación (IFI Innova).

d De cara a reforzar as capacidades das empresas para potenciar 
a innovación, o Programa de bonos tecnolóxicos facilitaralles o 
acceso a servizos que lles permitan mellorar as súas capacidades 
científico-tecnolóxicas e consolidar relacións estables cos axentes 
de xeración, difusión e transferencia de coñecemento para a reso-
lución de problemas concretos. Desta forma incentívase a chegada 
de resultados de I+D ao mercado.

d Un novo mapa de apoios conxunto e coordinado entre a GAIN 
e o CDTI para optimizar a oferta de servizos de soporte a través da 
súa ampliación e a mellora do aliñamento oferta-demanda.

d O impulso á mobilización e aproveitamento por parte das en-
tidades galegas doutros recursos europeos, como son a captación 

de fondos de convocatorias específicas do programa Horizon 2020 

para o desenvolvemento de proxectos de I+D. Farase a través de 
axudas e servizos de apoio á preparación de propostas, do fortale-
cemento das sinerxías coas axudas europeas a través do financia-
mento de proxectos avalados polo Selo de Excelencia da UE e da 
extensión de actividades ou accións  de explotación de resultados 
dos proxectos.

A maiores, promoverase un ecosistema de innovación aberto, en 
rede e colaborativo apostando pola cooperación entre empresas e 
axentes científico-tecnolóxicos para acelerar a innovación capaz de 
dar resposta aos desafíos socioeconómicos do futuro. No proceso 
de diálogo previo á elaboración do Plan Galicia Innova 2020 con 
empresas, universidades e centros de coñecemento evidenciouse 
un amplo consenso sobre a necesidade de articular novos modelos 
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de colaboración abertos con todos os axentes clave para mellorar o 
acceso ás capacidades existentes, cohesionar o sistema de innova-
ción e mellorar o impacto, a eficacia, a eficiencia e a sostibilidade 
das políticas públicas de I+D+I. Facilitaránselles o acceso a tecno-
loxías innovadoras non dispoñibles no mercado para integrar nos 
seus procesos de innovación, xunto con capacidades de testeo, 
simulación e experimentación.

d Levarase a cabo a ampliación e consolidación do programa de 

Unidades Mixtas de Investigación, como modelo colaborativo entre 
empresas e centros de coñecemento con capacidade para atraver 
investimentos de grandes compañías na innovación galega.

d Darase continuidade á liña de axudas Conecta Peme para fo-
mentar a cooperación entre as pequenas e medianas empresas e os 
demais axentes do Sistema rexional Galego de Innovación, a través 
do apoio a proxectos de I+D+I orientados ao mercado.
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3.2.1. B. Mobilizar a adopción de
tendencias innovadoras a grande
 escala  e de tecnoloxías clave para
impulsar a transformación dos
sectores produtivos de Galicia.

Traballarase para acelerar a aplicación de tendencias e de tec-
noloxías clave no desenvolvemento de solucións avanzadas que 
garantan a integración de  servizos de alto valor engadido no eido 
empresarial, como son a industria 4.0, a dixitalización, a design-
driven innovation ou a biotecnoloxía.

En particular, no relativo a asegurar que Galicia aproveite os be-
neficios asociados ao novo concepto de industria 4.0, avanzarase 
na transformación dos procesos de fabricación, organización e co-
mercialización ao abeiro da Axenda de Competitividade Galicia 
Industria 4.0. 

Con este obxectivo articúlase un conxunto de medidas que buscan 
incidir en diferentes ámbitos que son converxentes e necesarios 
para impulsar esta transición estratéxica cara a un novo modelo 
industrial en Galicia, incorporando as tecnoloxías 4.0 ás empresas. 
Inclúen aspectos como o coñecemento das potencialidades existen-
tes, a formación do capital humano, a cooperación interempresarial 
ou a posta en marcha de proxectos específicos que permitan avan-
zar na implantación da industria 4.0. As medidas asociadas son:

d A elaboración do Mapa de Tecnoloxías e Capacidades en Indus-

tria 4.0 de Galicia ten que ser un instrumento clave para facilitar a 
identificación das oportunidades reais que estas tecnoloxías ofre-
cen ao tecido produtivo galego.

d O impulso a través dos hubs de Innovación Dixital. Vaise impul-
sar de forma importante a adopción de novas tecnoloxías por parte 
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das empresas a través das capacidades ás que terán acceso para para 
lanzar proxectos piloto, testar ou facer simulacións.

d Pola súa parte, a nova convocatoria do Programa Industrias do 

Futuro 4.0. (Fabrica Intelixente) oriéntase a proxectos de investi-
gación industrial, desenvolvemento experimental e innovación 
centrados en tecnoloxías industriais innovadoras, dentro da inicia-
tiva Industrias 4.0. Este programa ten por obxectivo o fomento do 
investimento privado para o financiamento da innovación a través 
do apoio a grandes proxectos empresariais de I+D+i de carácter 
estratéxico para o tecido industrial galego, centrados no desenvol-
vemento de tecnoloxías industriais clave para acadar un modelo 
produtivo innovador. Estes proxectos deberán estar en liña coas 
tendencias internacionais da fábrica do futuro, fábrica intelixente e 
da industria

d Á industria 4.0. O Programa de Capacitación en Industria 4.0 
permite ofrecer unha formación específica a traballadores e man-
dos intermedios de pemes galegas en tecnoloxías, procesos e me-
todoloxías deste ámbito, mentres que o Programa Emprega Xuven-

tude dirixido a empresas da Industria 4.0 fomenta á contratación 
xuvenil para atender as necesidades das empresas cara aos novos 
perfís profesionais nos sectores especificamente vinculados.

dA posta en marcha de obradoiros á dixitalización Industria 4.0, 
concebidos como espazos de encontro entre empresas para explo-
rar solucións tecnolóxicas e vías de colaboración que dean lugar a 
proxectos de implementación de ferramentas dixitais colaborati-
vas sectoriais ou a oportunidades de hibridación intersectorial.

dActivación de axudas a proxectos de dixitalización da industria. 

Impúlsase a mellora da capacidade das empresas para avanzar na 
súa incorporación á industria 4.0. a través da posta en marcha de 
proxectos orientados á conectividade empresarial e a intelixencia 
artificial, do tipo comunicación cliente-proveedor ou similar.
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dA posta en marcha do programa Comercio 4.0, co obxectivo 
de dotar o tecido comercial de recursos para afrontar os retos  
permita dar resposta aos retos que afronta o tecido comercial de 
dixitalización, expansión e sostibilidade. Trátase de achegalos 
a fórmulas como os establecementos omnicanle, con presenza 
física e online, dotados coas últimas tecnoloxías, conectados e 
capaces de anticiparse ás necesidades dos clientes. 

En relación á dixitalización, cómpre destacar que as innovacións 
dixitais constitúen un factor fundamental para o crecemento do 
valor engadido dos sectores produtivos, redefinindo os modelos 
empresariais e de produción. A este respecto:

dIniciaranse en marcha actuacións de innovación tecnolóxica 

nos sectores produtivos para potenciar o desenvolvemento de 
novos mercados e o fortalecemento das capacidades competi-
tivas das empresas galegas, con base en proxectos de innova-
ción e modernización tecnolóxica que contribúan á xeración 
de novas oportunidades. En concreto, buscarase dinamizar o 
tecido galego das TIC a través da aplicación das súas tecnoloxías 
en sectores tradicionais e estratéxicos para Galicia, aumentar a 
capacidade tecnolóxica e a produtividade das pemes e favorecer 
o emprego e a xeración de riqueza en Galicia. Para lograr estes 
obxectivos, as empresas contarán cos servizos de apoio do Cen-
tro Demostrador TIC de Galicia

dDaráselle continuidade ao Programa ReAcciona TIC, co obxec-
tivo de impulsar a modernización e a innovación tecnolóxica do 
tecido empresarial de Galicia. Esta actuación reforzará a incor-
poración efectiva e continua das TIC nos sectores produtivos e 
permitirá ás pemes avanzar na introdución de solucións dixitais 
innovadoras que contribúan reforzar a súa competitividade po-
ñendo ao seu alcance solucións dixitais innovadoras, vinculadas 
ao seu negocio.
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dTamén se manterá o financiamento de proxectos de moderniza-
ción tecnolóxica nas lonxas galegas, co obxectivo de mellorar a súa 
xestión no relativo á comercialización, á trazabilidade e á seguri-
dade alimentaria, así como aumentar a eficiencia enerxética e a 
seguridade e optimizar as condicións de traballo. Para iso, contém-
planse accións como a modernización da infraestrutura tecnolóxi-
ca das lonxas e melloras no sistema de descarga de capturas, poxa 
e emisión dos documentos precisos para a comercialización, así 
como na actividade contable, entre outros aspectos.

dImpulsarase a dixitalización do sector agroalimentario como 
unha oportunidade clave para o futuro do seu desenvolvemento, 
competitividade e sostibilidade futura, permitindo profundizar 
afondar en aspectos como a agricultura de precisión, a trazabi-
lidade, a relación reforzada co consumidor ou a alimentación 
funcional.

No relativo á promoción da innovación mediante a biotecnoloxía, 
destaca a continuidade da estratexia específica de impulso ao 
sector aprobada en 2016, unha folla de ruta con actuacións previs-
tas ata 2020 para maximizar o potencial do tecido empresarial bio, 
impulsar o seu posicionamiento como referente a nivel europeo, 
desenvolver a súa capacidade para exercer un papel tractor sobre 
os sectores máis tradicionais e atraer o interese doutras empresas 
e entidades de fóra de Galicia. As súas metas son a creación de 30 
novas empresas bio, un aumento nun 20% na facturación do sector 
e a xeración de 300 novos empregos cualificados.

Finalmente, no eido concreto da Innovación non tecnolóxica pro-
moverase o Programa de Deseño para a Innovación, que se sus-
tenta na aplicación do deseño como un elemento facilitador para 
a innovación centrada no usuario, fundamental para o desenvol-
vemento de produtos e servizos máis innovadores, fáciles de usar 
e rendibles para o mercado. Así,  por unha banda impulsaranse 
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actividades destinadas a dotar o tecido empresarial das ferramen-
tas necesarias para estimular a introdución do deseño de forma 
transversal nos procesos de creación e/ou mellora de produtos ou 
servizos. Por outra, activarase unha liña de apoio a proxectos pilo-
to de aplicación do deseño no desenvolvemento de produtos novos 
ou mellorados, procesos e servizos, co obxectivo de mellorar o po-
sicionamento das pemes galegas nos mercados actuais e impulsar 
o seu acceso a  outros novos.

3.2.1. C. Apostar pola
hibridación sectorial como
elemento clave para a
configuración da economía
galega do futuro.

Impulsarase o desenvolvemento de sinerxías entre a I+D+I e as 
capacidades produtivas actuais para xerar novos nichos de opor-
tunidade que sustenten a diversificación sectorial como elemento 
clave para a configuración do modelo económico do futuro.

En particular, promoverase a diversificación dos sectores tractores 
e os seus sectores auxiliares a través do uso intensivo das tecno-
loxías facilitadoras esenciais (TFE) para obter novos procesos e 
produtos de alto valor engadido que permitan explorar novos mer-
cados baseados na hibridación, no coñecemento e na innovación.

Neste senso, avanzarase na Civil UAVs Initiative, que aposta polo 
desenvolvemento dun polo tecnolóxico aeroespacial de referencia 
europea en Galicia, co fin de impulsar a diversificación de indus-
trias tradicionais vinculadas a sectores tractores cara a actividades 
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de alta tecnoloxía, concretamente asumindo o papel de provedores 
do sector aeronáutico e aeroespacial.

O dos avións non tripulados é un dos sectores de maior crecemento a 
nivel mundial e supón unha oportunidade estratéxica para o Goberno 
galego de mellorar os servizos públicos a través do uso de UAV. 

A nivel estatal, a aposta por este sector articúlase a través do Plan 
Estratéxico para o Desenvolvemento do Sector Civil dos Drons 
2018-2021.

En Galicia, mediante unha iniciativa pioneira, púxose en marcha 
en 2015 a Civil UAVs Initiative para a utilización de sistemas aéreos 
non tripulados no ámbito civil aplicados á mellora da prestación 
dos servizos públicos. Esta iniciativa, que conta cun investimento 
total de preto 150 millóns de euros ata 2020, desenvólvese a través 
dos seguintes eixos:

dLanzamento, a través dun investimento de 10 millóns de euros 
do Centro de Investigación INTA-Xunta (CIAR) en Rozas. O plan es-
tatal para o sector inclúe o CIAR como unha das tres infraestrutu-
ras coas que conta España para situarse nunha posición vantaxosa 
fronte a outros socios europeos.

dDesenvolvemento dun ambicioso programa de I+D que permiti-
rá activar e impulsar o polo tecnolóxico. Esta fase está a mobilizar 
un investimento total de 115 M€ e conta con socios tecnolóxicos 
industriais de referencia, especializados en sistemas aéreos non 
tripulados, que foron seleccionados a través dun procedemento de 
compra pública precomercial a nivel internacional.

dExecución dun proceso de compra pública innovadora (CPI) 
que permitirá obter solucións innovadoras nun prazo de 18 meses 
para a prestación dunha serie de servizos propios a través do uso 
de UAV. Esta fase esta a mobilizar un investimento total de 24M€.
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A Civil UAVs Initiative promove a incorporación de empresas e 
doutros axentes tecnolóxicos e de coñecemento galegos ao polo. 
A meta é situar a Galicia no 2020 como un referente europeo en 
aviación non tripulada en ámbitos como o salvamento marítimo, a 
xeolocalización ou a xestión de recursos naturais.

Para a consolidación do Polo Tecnolóxico Aeroespacial de Gali-

cia desenvolveranse infraestruturas,  instrumentos e iniciativas 
que permitirán ir consolidando un tecido tecnolóxico e  industrial 
especializado.

Neste contexto, o Parque Tecnolóxico e Industrial de Rozas é unha 
infraestrutura do polo que ten como obxectivo converterse nun ac-
tivo clave, acollendo empresas e outras organizacións que centren 
a súa actividade neste sector.

Por outra banda, a Business Factory Aeronautics de Galicia será a 
peza central do programa de incubación en aeronáutica. Promo-
vida pola Xunta e os seus socios tecnolóxicos e industriais, dará 
apoio a empresas de nova creación e en fase de crecemento no 
sector, dotándoas de oficinas, laboratorios de experimentación e 
apoio estratéxico e financeiro.
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“O emprendemento é un importante motor de crecemento econó-
mico e creación de emprego: xera novas empresas e empregos, abre 
novos mercados e favorece novas competencias e capacidades”. 16

De feito, non centrar os esforzos de desenvolvemento económi-
co –e por tanto, de emprendemento– nin os investimentos nos 
puntos fortes de cada rexión impide aproveitar as oportunidades e 
tendencias emerxentes e, en definitiva, tomar medidas para impul-
sar o crecemento.

“Preto do 50% das novas empresas fracasan durante os cinco 
primeiros anos desde a súa posta en marcha. Se os emprendedo-
res europeos han de ser capaces de facilitar o crecemento que se 

3.2.2.
EMPRENDEMENTO 
EMPRESARIAL
INNOVADOR
Situar a Galicia como un territorio 
de referencia para idear, crear, 
acelerar e consolidar iniciativas 
de emprendemento innovador 
capaces de xerar emprego e valor 
engadido para a sociedade e a
economía galega.

3.2.2. B. Garantir o acceso ao 
mercado global das solucións 
innovadoras xurdidas no ecosistema 
de emprendemento innovador
de Galicia.

3.2.2. A. Desenvolver un sistema 
de infraestruturas, recursos e
servizos de apoio integral ao
emprendemento innovador.

3.2.2. C. Consolidar un marco 
integral de apoio financeiro e 
fiscal para dar soporte á creación 
e consolidación de proxectos e 
iniciativas emprendedoras.
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espera deles, hai que dedicar máis recursos a axudarlles durante 
os seus primeiros anos de vida. Nese sentido, é necesario crear 
ecosistemas que lles permitan crecer”.17

Por unha banda, as persoas e equipos emprendedores necesitan 
servizos de apoio prestados por profesionais que coñezan os seus 
mercados, que poidan ofrecerlles unha axuda vital e que contri-
búan a aumentar de forma significativa a súa taxa de éxito. O seu 
labor é dar soporte na adquisición de competencias en xestión 
á marxe da formación científica e na creación de redes cos seus 
homólogos e con posibles provedores e clientes. 

Doutra banda, é importante aumentar a calidade e a rendibilidade 
dos proxectos de empresas emerxentes. Neste sentido, o acceso a 
financiamento é fundamental para que as iniciativas emprende-
doras –tanto as incipientes como as consolidadas– poidan crecer 
e innovar.

Un compoñente importante dun bo ecosistema empresarial é a 
existencia de axentes de investimento que proporcionen o capital 
semente e de primeiras roldas  de financiamento das iniciativas 
emprendedoras. Eses axentes utilizan amplas redes de contactos 
e ofrecen un valioso coñecemento sobre o mercado e o desen-
volvemento do “diñeiro intelixente”, como o capital risco. Neste 
sentido, a existencia de instrumentos financeiros é crucial para 
estimular investimentos que reduzan o risco de fracaso.

Neste contexto, será obxecto desta liña de actuación activar 
aqueles factores que permitan mellorar o proceso empren-
dedor, tanto desde o punto de vista do reforzo das capacida-
des necesarias para contribuír ao éxito do emprendemento 
como desde a perspectiva do reforzo de 
recursos económicos que posibiliten as 
súas distintas fases. 16 E 17. PLAN DE ACCIÓN SOBRE 

EMPRENDEMENTO 2020: “RELANZAR O 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN EUROPA” COM 

(2012) 795 FINAL.
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Para iso, a estratexia sustentarase nunha combinación de medidas 
para reforzar os servizos de aceleración de proxectos de empren-
demento innovador –en particular nas etapas temperás– e para 
mellorar o acceso destes ao financiamento a través da creación e 
consolidación de ecosistemas que lles permitan conectar cos seus 
homólogos, potenciais investidores/as, provedores/as e clientes/as.

Un dos instrumentos imprescindibles para impulsar o investi-
mento privado en actividades de I+D+I é o sistema de incentivos 
fiscais. De feito, están a converterse nunha das ferramentas máis 
importantes para a promoción dos investimentos innovadores no 
contexto dos países da OCDE, polo que se fai necesario implemen-
tar medidas para o seu fomento.

3.2.2. A. Desenvolver un 
sistema de infraestruturas,
recursos e servizos de
apoio integral ao
emprendemento innovador

Articularase unha carteira global de servizos de promoción de 
valores emprendedores, capacitación e asesoramento para trans-
formar unha idea innovadora en realidade.

Reforzarase o desenvolvemento dunha carteira integral de servi-
zos, recursos e infraestruturas que se adecúen de forma persoali-
zada ás necesidades específicas e ao nivel de madurez da solución ou 
iniciativa innovadora (spin-off, spin-out ou start-up), desenvolvendo 
un esquema orgánico de servizos que preste un apoio integral e estru-
turado de incubación, aceleración, excelencia e internacionalización.

3. 2 Innovación e Emprendemento
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Neste sentido, continuaranse promovendo un conxunto de axudas 
económicas dirixidas a apoiar o emprendemento feminino a través 
da posta en marcha (liña Emprende e ITEF), a mellora (liña Inno-
va) e a reactivación (liña Activa) de iniciativas empresariais consti-
tuídas por mulleres, incentivando a creación de emprego feminino 
por conta propia e por conta allea. A isto sumaranse medidas com-
plementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar 
e laboral (axuda complementaria Concilia), así como para facilitar 
o acceso a servizos específicos de acompañamento, asesoramento 
e titorización co obxecto de facilitar a implantación e consolidación 
dos seus proxectos empresariais (axuda complementaria Dual).

Por outro lado, implantarase novos recursos e servizos de 
experimentación avanzada (Fab Labs) para o prototipado e 
demostración experimental de produtos innovadores, destinados 
a creadores/as, persoas e equipos emprendedores e empresas. Isto 
implicará o deseño, configuración e posta en marcha dun espazo 
dotado de capacidades produtivas avanzadas (sectorial ou trans-
versal) co fin de abrir o acceso a empresas, emprendedores/as, 
makers e persoas interesadas na experimentación de novos produ-
tos, desde o prototipado ata a produción de primeiras series curtas 
comercializables, pasando por demostradores experimentais para 
o cliente/mercado.

Ademais, no marco da Estratexia Retorno 2020, as axudas ao fo-
mento do retorno emprendedor permitirán apoiar o autoemprego 
e a creación de empresas por parte de persoas emigrantes retorna-
das e dos seus descendentes. Isto compleméntase coas bolsas de 
excelencia para a mocidade exterior, que teñen como obxectivo 
atraer cada ano a galegos e galegas que viven fóra para que rema-
ten aquí a súa formación co fin de traballar e fixar definitivamente 
a súa residencia en Galicia.

En liña co enfoque da especialización intelixente, consolidarase un 
sistema atractivo e sinérxico de infraestruturas e recursos que 
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contribúan ao nacemento, incubación, aceleración e consolidación 
de iniciativas empresariais de carácter innovador en sectores estra-
téxicos e de futuro para Galicia (os contemplados na RIS3).

As medidas de aceleración da innovación adican un apoio intensi-
vo na etapa de nacemento empresarial, prestando soporte espe-
cífico á evolución desde ideas incipientes a prototipos ou desde 
os prototipos ata produtos listos para o mercado a través dunha 
programación temporal inferior á habitual nestes procesos. Inclúe-
se aquí un mix de instrumentos baseado en tres piares principais: 
servizos especializados de capacitación, asesoramento, mentoring 
e brokerage con axentes de investimento; infraestruturas en cen-
tros de coworking e de competencia empresarial; e financiamento 
a través de produtos de capital semente.

Neste marco, potenciarase a creación e consolidación de acele-
radoras/incubadoras de proxectos innovadores de carácter 
vertical especializadas en sectores estratéxicos para Galicia 
(aeroespacial, agroalimentación, biotecnoloxía, naval, TIC, etc.), 
co obxectivo de incentivar a participación da industria e, especial-
mente, de grandes empresas tractoras. Estas aceleradoras estarán 
relacionadas co ecosistema dos hubs de innovación dixital.

En particular, en relación ao sector das tecnoloxías da información 
e das comunicacións, desenvolveranse programas de apoio ao 
emprendemento TIC, a través de iniciativas en colaboración con 
axentes do sector derivadas do Pacto Dixital de Galicia. En concre-
to, brindarase apoio á aceleración da innovación dixital a través do 
centro de emprendemento  Galicia Open Future, posto en marcha 
en colaboración con Telefónica, ou do Connecting for Good Galicia, 
impulsado xunto con Vodafone, para o desenvolvemento de inicia-
tivas emprendedoras de innovación social dixital en ámbitos como 
a educación, a saúde e a participación cidadá, por exemplo.
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3.2.2. B. Garantir o acceso ao
mercado global das
solucións innovadoras  
xurdidas no ecosistema
de emprendemento innovador
de Galicia

Impulsarase a adquisición dunha primeira experiencia de valor 
no mercado para maximizar as oportunidades de éxito na futura 
comercialización.

Para iso, promoveranse modelos de colaboración público-privada. 
En particular, potenciarase o reforzo do papel da Administración 
Pública como impulsora da innovación empresarial, traballando 
desde o lado da demanda a través da compra pública de innova-
ción (CPI).

A este respecto, fomentarase a mellora da competitividade do tecido 
produtivo galego atraendo fondos para a I+D+I empresarial median-
te o papel da Administración como cliente lanzador ou de referencia.

Cliente público como cliente lanzador ou de referencia. Me-
diante a CPI, a Xunta impulsa o desenvolvemento de novos merca-
dos innovadores a través da adquisición de produtos ou servizos 
innovadores capaces de contribuír á resolución dos desafíos aos 
que se enfronta Galicia en áreas de interese xeral. 

Os proxectos desenvolvidos nesta área que se contemplan no Plan 
Galicia Innova 2020 son:
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No marco da CIVIL UAVs Initiative:

dProxecto Primare- Inspeccións Intelixentes Avanzadas. Baixo a 
modalidade de compra pública de tecnoloxía innovadora, abran-
gue a procura, identificación e desenvolvemento de solucións 
innovadoras que permitan automatizar servizos de valor engadido 
para os axentes do sector agrogandeiro mediante o uso de medios 
aéreos non tripulados e outros sistemas tecnolóxicos.

dSolucións para a seguridade marítima da frota pesqueira galega 

e das actividades de seguimento da súa actividade. Desenvolverase 
unha iniciativa que permita dotar os organismos responsables do 
control da frota pesqueira dun servizo optimizado para:

Mellorar a seguridade dos buques mediante un sistema de mo-
nitorización continua.

Realizar o seguimento da actividade pesqueira e do cumprimen-
to das condicións de traballo da frota.

dSolucións para a automatización de mostraxes oceanográficas 

mediante vehículos non tripulados: O resultado será un servizo 
mellorado de mostraxe e recollida de datos a disposición dos orga-
nismos públicos responsables do control das distintas masas de 
auga. Este servizo, baseado no uso de vehículos autónomos aéreos 
e acuáticos, ten tres obxectivos específicos:

Abaratar significativamente os custos dos actuais programas de 
monitorización da calidade das augas (Directiva Marco da Auga, 
Directiva da Estratexia Mariña, control das zonas de produción 
de moluscos, etc.).

Optimizar a periodicidade da toma de mostras e datos, mello-
rando o control e chegando, se fose necesario, á monitorización 
continua.
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Incrementar sensiblemente as posibilidades de realizar as acti-
vidades de control nas augas marítimas en condicións meteoro-
lóxicas adversas.

d Solucións para inventarios forestais avanzados que permitan 

mellorar o aproveitamento sustentable e a loita contras as pragas. 

Permitirán inventariar os montes por especies, avaliar franxas de 
seguridade anti-incendios e facer seguimento do estado fitosanita-
rio da vexetación e da loita contra pragas.

dXestión e seguridade de operacións de UAV no espazo aéreo. 

Consiste nun programa conxunto de I+D para a creación de equi-
pos, tecnoloxías e sistemas que, embarcados en avións non tripu-
lados ou integrados en infraestruturas de terra, permitan mellorar 
a resposta aos retos de seguridade e xestión do tráfico aéreo destes 
dispositivos. Estes equipos deben abordar a resolución de riscos 
comúns na operación das aeronaves non tripuladas como os rela-
cionados co manexo das continxencias en voo.

No ámbito da saúde, potenciarase o rol do sistema sanitario de Gali-
cia como validador de novas solucións innovadoras a través da CPI. 
Búscanse novos produtos ou servizos que contribúan á resolución 
dos desafíos relacionados co aumento da poboación galega maior de 
65 anos e a dispersión demográfica, a través de proxectos como:

dCódigo 100. Plan de innovación sanitaria centrado no paciente 
que recolle e optimiza a experiencia e as boas prácticas adquiridas 
a través dos programas InnovaSaúde e H2050.

As súas liñas de actuación prioritarias son:

Novas terapias e dispositivos, servizos e protocolos que res-
pondan ás principais prioridades asistenciais e sociosanitarias 
de Galicia.

Proxectos destinados a un maior empoderamento dos 
pacientes.
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Iniciativas que incrementen as competencias dos profesionais, 
modernicen o sistema e fomenten unha cultura innovadora.

dEMPATTICS (Empowering Patients for a better Information and 
Improvement of the Communication Systems). Esta iniciativa de 
compra pública precomercial ten como obxectivo o desenvolve-
mento de tecnoloxías para incrementar a adherencia aos tratamen-
tos e facilitar a xestión e o autocoidado dos pacientes, a través de 
ferramentas capaces de axudalos a desenvolver actitudes máis sau-
dables e mellorar a súa comunicación cos profesionais da saúde.

En definitiva, con este tipo de iniciativas de CPI búscase promover 
un modelo de innovación centrado nun reto común e capaz de 
integrar a todos os membros do ecosistema, creando vínculos e 
sinerxías entre o sector público e o sector empresarial e a fomen-
tando a participación dos usuarios e usuarias finais.

3.2.2. C. Consolidar un marco
integral de apoio financeiro
e fiscal para dar soporte á creación
e consolidación de proxectos e
iniciativas emprendedoras
innovadoras

Promoveranse instrumentos de financiamento e acceso ao inves-
timento para as persoas emprendedoras  con potencial para crear 
iniciativas de negocio, crecer e consolidarse.

A este respecto, como novidade, porase a disposición dos em-
prendedores e emprendedoras un conxunto de instrumentos 
financeiros innovadores que non ten por obxectivo substituír a 
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concesión de axudas –necesaria en diversos ámbitos–, senón comple-
mentala prestando apoio, por outras vías de intervención, a proxectos 
que contribúan á consecución dos obxectivos marcados pola UE.

Nesta liña sitúanse os Préstamos IFI Innova, orientados a mello-
rar a posición competitiva das microempresas e das pemes de base 
tecnolóxica, constituídas preferentemente por mozos e mozas 
emprendedores e vinculadas aos obxectivos da Estratexia de Espe-
cialización Intelixente de Galicia (RIS3).

Así mesmo, continuarase apostando polos fondos de capital 
risco postos en marcha en Galicia nos últimos anos. É o caso do 
fondo XesInnova, que presta apoio aos emprendedores e empren-
dedoras desde o inicio dos seus proxectos ata a súa transformación 
nunha empresa atractiva e con perspectiva de rendibilidade a lon-
go prazo. Diríxise preferentemente a iniciativas de negocio vincu-
ladas ás novas tecnoloxías en áreas de especialización intelixente 
para Galicia: biotecnoloxía, telecomunicacións, enerxías renova-
bles e medio ambiente.

No mesmo plano, o Fondo Tecnolóxico I2C seguirá a dar soporte 
a proxectos empresariais cun marcado carácter innovador dis-
ruptivo, con especial atención a aqueles que resulten da valoriza-
ción do coñecemento xerado polos diferentes axentes do Sistema 
Galego de I+D+I, nas áreas da sanidade, o comercio electrónico, a 
educación, a seguridade, a bioalimentación, a enerxía e as TIC.

Para reforzar o papel dos incentivos fiscais como unha ferra-
menta importante para o impulso dos investimentos en I+D+I, 
implementarase un programa completo de fomento aos 
incentivos fiscais á innovación. Este incluirá desde accións 
de promoción e información práctica a servizos específicos de 
asesoramento e capacitación, co obxectivo de que as pemes ga-
legas poidan coñecer e beneficiarse, de xeito efectivo, do sistema 
estatal de incentivos fiscais.
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A Administración Pública ten que adaptarse ás transformacións sociais 
e, en xeral, a todo tipo de cambios que permitan mellorar a súa relación 
coa cidadanía. Neste sentido, é o seu deber desenvolver e optimizar os 
mecanismos necesarios para poder satisfacer as necesidades relacio-
nadas co benestar social, ao tempo que se posiciona como impulsor da 
innovación sobre o sector empresarial para impulsar a súa competitivi-
dade, xerando así crecemento e emprego de calidade.

A Administración Pública non pode permanecer allea aos problemas 
e necesidades da cidadanía, pero ademais debe ser capaz de antici-
parse aos grandes retos sociais e actuar como un axente de dinami-
zación a través da prestación de servizos avanzados –tanto no seus 
contidos e na súa calidade como en relación aos canais que utiliza, 
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3.2.3. 
INNOVACIÓN
NOS SERVIZOS 
PUBLICOS
Avanzar cara a unha 
administración innovadora
e aberta que ofreza á
sociedade servizos de
calidade, eficientes, eficaces
e personalizados, adaptados
ás necesidades actuais e
futuras da cidadanía
e das empresas galegas.

3.2.3. B. Avanzar cara unha prestación de 
servizos públicos de calidade, eficientes 
e eficaces a través da aplicación da 
innovación.

3.2.3. A. Consolidar unha Administración dixital 
innovadora, capaz de proporcionar novos 
servizos públicos avanzados que aseguren a 
cobertura das necesidades actuais e futuras da 
cidadanía.

3.2.3. C. Impulsar a CPTI como 
ferramenta clave para permitir ás 
administracións públicas traccionar a 
innovación 
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nomeadamente a dixitalización–, a eficiencia e a mellora continua. 
No plano empresarial, debe exercer como cliente lanzador a través 
da compra pública de innovación.

En consecuencia, é necesario promover a prestación de servizos pú-
blicos avanzados de alta calidade como un activo esencial para 
impulsar o rendemento de Galicia en materia de innovación.

É clave ir avanzando cara a unha administración dixital innovadora 
que aprende e se conecta á realidade da sociedade para responder e 
adiantarse ás necesidades e expectativas da cidadanía e das empre-
sas. Aproveitar o potencial das TIC desde a perspectiva da Adminis-
tración debe contribuír a todos estes obxectivos mediante enfoques 
que, ademais, primen a transparencia, a reutilización, o emprego 
responsable dos datos no seu poder como activo, a interoperabilida-
de e o emprego de dispositivos móbiles.

3.2.3. A. Consolidar unha
administración dixital
innovadora capaz de
proporcionar novos servizos
públicos avanzados que
aseguren a cobertura das
necesidades actuais e futuras
da cidadanía.
 
Impulsarase a aceleración da dixitalización dos servizos públicos  
para simplificar  os trámites e garantir unha atención personalizada, 
próxima e adaptada.

Para iso, avanzarase na implantación da Axenda Dixital de Gali-
cia 2020 a través de:
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d Plan de Administración e Goberno Dixitais.

dNovos servizos innovadores á cidadanía nos ámbitos da asis-
tencia sociosanitaria avanzada, o transporte, a xustiza e o patrimo-
nio, entre outros.

3.2.3. B. Avanzar cara a
unha administración que
ofrece servizos públicos
de calidade, eficientes e
eficaces a través da
aplicación da innovación.

Promoverase un papel exemplarizante a través da aplicación da 
innovación para mellorar a calidade dos servizos públicos, espe-
cialmente os sanitarios.

Este rol non só se enfocará sobre a eficiencia na prestación dos ser-
vizos, senón tamén sobre a resposta ás necesidades da cidadanía. 

Desenvolverase un plan de mellora da calidade dos servizos 
públicos, que servirá de marco institucional para acadar a máxi-
ma satisfacción dos usuarios e usuarias co funcionamento da 
Administración.

Ademais, impulsarase o liderado galego no desenvolvemento 
de solucións no ámbito do envellecemento activo, da vida 
saudable e do aumento da autonomía persoal. Neste eido,  re-
forzarase a o impacto de programas como Innova Saúde e Hospital 
2050 a través de iniciativas dirixidas a:
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dManter e consolidar a Galicia como rexión de referencia  en 

innovación para o envellecemento a nivel europeo, no marco do 
Partenariado Europeo de Innovación en Envellecemento Activo e 
Saludable (EIP on AHA) e doutras redes europeas. Galicia seguirá 
a participar no intercambio de boas prácticas con outras rexións 
europeas e intensificará os seus esforzos para exportar a súas me-
llores experiencias co fin de posicionarse como referente.

d Fomentar a cooperación e crear sinerxías con outras rexións de 

referencia no marco do EIP on AHA para levar a cabo iniciativas 
conxuntas de promoción da saúde e da mellora do enfoque innova-
dor na atención á cidadanía.

d Impulsar o modelo de innovación da “cuádruple hélice”, que 
inclue as institucións gobernamentais a nivel autonómico e local, 
a academia, a industria e a sociedade para aproveitar as capacida-
des das universidades galegas, dos institutos de investigación, dos 
centros tecnolóxicos e das empresas galegas e clústeres no ámbito 
da saúde. Esta acción está ligada ao impulso da innovación social 
que se abordará máis adiante.

d Consolidar o posicionamento internacional de Galicia no eido 
da saúde a través da participación activa en programas relevantes 

da Unión Europea.

Neste mesmo eido da saúde, darase continuidade a proxectos que 
demostraron unha elevada capacidade para resolver retos estraté-
xicos para Galicia:

dCÓDIGO MÁIS, orientado a dinamizar a cooperación no ecosiste-
ma transfronteirizo arredor das seguintes liñas de actuación:

Avance na consolidación dun ecosistema innovador que agluti-
ne os principais actores do sector da saúde de Galicia e do Norte 
de Portugal.
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Xeración de conexións internacionais desde este ecosistema 
innovador.

Valorización de proxectos de I+D relacionados coa saúde e 
promoción de iniciativas  capaces de atraer grandes proxectos 
empresariais.

Optimización de servizos a través da innovación social.

dTITTAN, dirixido a establecer unha rede de intercambio de co-
ñecemento a nivel europeo para potenciar a innovación e a trans-
ferencia de tecnoloxía no eido da saúde, especialmente sobre o 
envellecemento. As súas tres liñas de actuación son:

Intercambio de boas prácticas para potenciar a adopción de des-
envolvementos tecnolóxicos que teñen a súa orixe fóra dos sis-
temas sanitarios, mediante compra pública innovadora e outras 
fórmulas de innovación desde a demanda dos servizos de saúde. 

Intercambio de boas prácticas sobre como potenciar a trans-
ferencia dos resultados de investigación xerados nos sistemas 
sanitarios cara ao exterior.

Impulso da concienciación da cidadanía sobre o valor do desen-
volvemento tecnolóxico na xestión do envellecemento.

Estas actuacións completaranse co impulso e dinamización do 
Living Lab do Hospital de Ourense para a creación de novos 
produtos adecuados ás necesidades reais da sociedade. O living lab 
estará aberto a proxectos de innovación dos profesionais sanitarios e 
a iniciativas externas procedentes de universidades, centros tecnoló-
xicos, empresas, etc. que busquen un espazo para cocrear, explorar, 
experimentar e testar as suas propostas nun contorno real. 

Ademais, fomentarase o desenvolvemento de proxectos de innova-
ción impulsados por empresas, usuarios/as e profesionais do propio 
sistema sanitario para promover a mellora continua deste e conse-
guir substituír procesos pouco eficientes. Isto farase a través dun 
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modelo de innovación aberta, a Plataforma de Innovación, que 
avaliará as ideas recibidas e converterá en proxectos aquelas que su-
poñan unha mellora substancial na prestación dos servizos de saú-
de. A Plataforma de Innovación conta con sete nodos de innovación 
–un en cada estrutura organizativa de xestión integrada (EOXI)–, 
creados como ferramentas para facilitar e promover a achega e a 
posta en marcha de ideas por parte dos profesionais sanitarios.

Finalmente, reforzarase a identificación, priorización e avalia-
ción das tecnoloxías sanitarias. A clasificación de determinadas 
tecnoloxías como obsoletas suporá un importante beneficio  para 
os/as pacientes e o sistema sanitario, xa que permitirá retirar aque-
las menos efectivas e seguras.

3.2.3. C. Impulsar a compra
pública innovadora como
ferramenta clave, para
permitir ás administracións
públicas traccionar a
innovación xestionando de
xeito estratéxico os seus
procesos de compra.

Avanzarase nun novo marco de relación da Administración cos 
axentes do Sistema Galego de Innovación a través da CPI. 

A compra pública innovadora é unha actuación administrativa 
orientada a potenciar o desenvolvemento de mercados innovado-
res desde o lado da demanda, a través do instrumento da contrata-
ción pública.
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A implementación da CPI permite o financiamento para imple-
mentar, con maior eficiencia, solucións innovadoras que permiten 
prestar servizos públicos máis adecuados ás necesidades reais da 
cidadanía e ás tendencias  socioeconómicas. Esta fórmula garante 
un uso máis eficiente dos fondos públicos, ao tempo que permite 
xerar un efecto tractor sobre os sectores produtivos e as empresas 
con capacidade de innovación. Como resultado, a Administración 
actúa facilitando a comercialización de novos produtos e servizos, 
substituíndo as axudas convencionais a proxectos de I+D+I por 
incentivos que actúan desde a demanda e se sitúan directamente 
no mercado.

En resumen, a CPI persegue os seguintes obxectivos:

dMellora dos servizos públicos mediante a incorporación de 
bens ou servizos innovadores.

dFomento da innovación empresarial.

dimpulso á internacionalización da innovación empregando o 
mercado público local como cliente de lanzamento ou referencia.

En consecuencia, o Plan Galicia Innova 2020 potencia o programa 
Innpulsa CPI, dirixido a incentivar a actividade innovadora das 
pemes galegas e a prestar servizos públicos de maior calidade á 
cidadanía. A súa meta é consolidar a comunidade como un refe-
rente no uso da compra pública innovadora, xerando un contorno 
facilitador e impulsando a súa integración de forma horizontal no 
deseño das políticas e na práctica administrativa.

O Innpulsa CPI contempla catro grandes obxectivos para ofrecer 
servizos de maior calidade, ao tempo que facilita a innovación e 
internacionalización do tecido empresarial galego:

dDar a coñecer a CPI entre o sector privado, como unha oportuni-
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dade para que as pemes galegas desenvolvan produtos e servi-
zos innovadores que lles permitirán incrementar a súa competi-
tividade e capacidade de chegar a novos mercados.

dIdentificar novas necesidades nos distintos ámbitos da Admi-
nistración que requiren de solucións innovadoras.

dDesenvolver accións estratéxicas que sitúen a Galicia como 
territorio pioneiro no uso da CPI.

dFormar ao persoal da Xunta de Galicia e doutras administra-
cións (deputacións, concellos, universidades) no uso da CPI para 
contar con organizacións públicas innovadoras orientadas á 
cidadanía e con capacidades para anticiparse ao mercado.

De forma específica, no novo marco da Lei 9/2017, de 8 de 
novembro, de Contratos do Sector Público, impulsaranse ex-
presamente os proxectos que utilicen o novo procedemento 
de Asociación para a Innovación (AEI), deseñado para os 
casos concretos nos que resulte necesario realizar actividades 
de investigación e desenvolvemento respecto de obras, servizos 
e produtos innovadores, para a súa posterior adquisición pola 
Administración. Este mecanismo constitúe un instrumento que 
reforza as oportunidades para as empresas máis innovadoras.

A CPI e a AEI abren para as start-ups e as pemes innovadoras 
novas formas de relación coa Administración Pública, a través 
das cales poder desenvolver os seus proxectos empresariais, 
de forma que esta se constitúe como un instrumento capaz de 
fomentar un contorno favorable para poñer en valor as capacida-
des innovadoras.
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3. 3.  Talento
e capacidades  
en I+D+I
Persoas creativas, imaxinativas e colaborativas capaces de 
liderar a creación en Galicia de produtos e servizos innova-
dores atractivos para o mercado global

O talento é a pedra angular do desenvolvemento da sociedade 
do coñecemento. Alcanzar unha contorna que demande, valore e 
produza coñecemento e dotarse dun capital humano altamente 
cualificado nas universidades, nos organismos e centros de investi-
gación, nas empresas e na Administración son factores necesarios 
para que todo o sistema de I+D+I eleve ao máximo as súas capaci-
dades de innovación coa finalidade de alcanzar maiores niveis de 
desenvolvemento social e competitividade económica.

Os cambios sociais, económicos, tecnolóxicos e ambientais que se 
están a producir nos últimos anos caracterízanse pola súa rapidez 
e simultaneidade e están adquirindo un carácter sistémico e global. 
Faise, por tanto, necesario empoderar a sociedade a través de 
coñecementos, capacidades e valores que lle permitan descu-
brir as posibilidades ilimitadas de transformación que xorden des-
de a innovación, liderar a resolución dos retos aos que se enfronta e 
maximizar as oportunidades que se derivan do escenario actual.

Por outra banda, a formación e o desenvolvemento das capacida-
des non poden estar illados das necesidades sociais e empresariais. 
Ademais,  débense ter en conta as oportunidades de orientación e 
incorporación do persoal investigador ao mercado.

Neste sentido, o Plan Galicia Innova 2020 asume o obxectivo de 
consolidar en Galicia unha sociedade con capacidades para 
liderar a transformación a través da I+D+I. Isto materializarase 
no impulso das vocacións científico-tecnolóxicas; das aptitudes 
para abordar con éxito procesos de emprendemento innovador;  
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das carreiras investigadoras competitivas a nivel internacional; 
da capacidade para atraer e reter o talento nas universidades, nos 
centros tecnolóxicos e de investigación e no tecido empresarial ga-
lego; e do liderado na creación de produtos e servizos innovadores 
atractivos para o mercado global. 

Concretamente, a intervención estruturarase arredor dos seguintes 
ámbitos:

3.3.1.
APOIO ÁS  
VOCACIÓNS
CIENTÍFICO-
TECNOLÓXICAS

Espertar o interese e a 
motivación da mocidade 
pola ciencia e a innovación, 
potenciando habilidades como 
a imaxinación, a creatividade e 
o espírito emprendedor, son as 
claves para o desenvolvemento 
dunha carreira profesional no 
ámbito científico-tecnolóxico.

3.3.1.  B. Avanzar na 
implantación do currículo 
científico-tecnolóxico no 
sistema educativo.

3.3.1. A. Potenciar as vocacións, 
habilidades e competencias nas 
áreas da ciencia, a tecnoloxía, 
a enxeñaría e a matemáticas 
(STEM) desde idades temperás.

3.3.1.  C. Fomentar o espírito 
emprendedor e a orientación á 
innovación.

3.3.1.  D. Consolidar a 
implementación da Estratexia 
de Integración das TIC na 
práctica educativa.

3.3.1.  E. Impulsar a innovación 
aplicada ao modelo de 
aprendizaxe. 

3. 3 Talento e  Capacidades  en I+D+I
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A implantación da Iniciativa Emblemática de Europa 2020 “Unión 
pola Innovación” fixouse como metas a creación de 3,7 millóns de 
postos de traballo e o aumento do PIB anual en preto de 800.000 
millóns de euros en Europa entre 2010 e 2025. Para iso, necesitan-
se polo menos un millón de novos postos de traballo vinculados á 
investigación.18

Por outra banda, a Comisión Europea afirma que Europa, “necesita 
persoas cunha boa formación en TIC que non só sexan capaces 
de utilizar estas tecnoloxías, senón que tamén poidan innovar e 
liderar a súa aplicación. Sen elas, Europa non terá éxito á hora de 
adaptarse a esta transformación dixital”.19

Non obstante, tan só un 9,3% dos matriculados no Sistema Universitario 
Galego (SUG) cursou en 2016-2017 carreiras do ámbito científico-tecno-
lóxico, entendendo como tales matemáticas, física, química, enxeñaría 
informática e enxeñaría de telecomunicacións.

“As sociedades baseadas no coñecemento necesitan facer que a 
educación e as carreiras no ámbito científico resulten atractivas 
para a xente nova, a fin de que os cidadáns cientificamente alfabe-
tizados poidan participar activamente ao longo da súa vida no des-
envolvemento e permitirlles optar por unha carreira científica”.21
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18. COMUNICACIÓN DA COMISIÓN AO PARLAMENTO 

EUROPEO, AO CONSELLO, AO COMITÉ ECONÓMICO 

E SOCIAL EUROPEO E AO COMITÉ DAS REXIÓNS, DO 

6 DE OUTUBRO DE 2010, INICIATIVA EMBLEMÁTICA 

DE EUROPA 2020: UNIÓN POLA INNOVACIÓN COM 

(2010) 546

19 E 21 NOVA AXENDA DE CAPACIDADES PARA 

EUROPA: “TRABALLAR XUNTOS PARA REFORZAR 

O CAPITAL HUMANO, A EMPREGABILIDADE E A 

COMPETITIVIDADE”. COM (2016) 381 FINAL



143     PLAN GALICIA INNOVA 2020     

3. 3 Talento e  Capacidades  en I+D+I

ITALENTO E 
CAPACIDADES
EN I+D+I

ESPERTAR VOCACIÓNS 
CIENTIFICO-
TECNOLÓXICAS

Espertar o interese e a 
moticación dos máis novos 
pola ciencia e a innovación, 
potenciando habilidades 
como a imaxinación, a 
creatividade e o espírito 
emprendedor, claves 
para o desenvolvemento 
dunha carreira profesional 
no ámbito científico-
tecnolóxico

XERACIÓN, ATRACCIÓN, 
RETENCIÓN E RETORNO 
DE  TALENTO I+D+I

Promover a incorporación, 
a atracción e a retención en 
Galicia de persoas capaces 
de liderar e desenvolver 
actividades de I+D+I, tanto 
no ámbito científico como 
empresarial, que permitan 
asegurar a sostibiidade e 
garantir a competitividade 
do ecosistema a medio e 
longo prazo

EMPREGABILIDADE 
E CAPACITACIÓN 
INTEGRAL

Asegurar unha capacitación 
integral das persoas 
especializadas en 
actividades de I+D+I (persoal 
investigador, tecnólogos, 
persoal técnico e outros 
profesionais) que reforce a 
absorción do coñecemento, 
a empregabilidade e 
dinamice a capacidade do 
sistema de I+D+I galego

A elección de estudos e os resultados que alcanza o alumnado 
do ámbito STEM20 son resultado dun proceso dinámico e com-
plexo que depende de múltiples factores 
(capacidade autopercibida e motivación 
da persoa, contorna familiar, prestixio e 
utilidade social das profesións científico-
tecnolóxicas e contorna educativa).21

A educación e a formación deberían 
dotar a cidadanía dunha ampla gama de 

20. STEM POLAS SÚAS SIGLAS EN INGLÉS 

DE CIENCIAS (SCIENCE), TECNOLOXÍA 

(TECHNOLOGY), ENXEÑERÍA (ENGINEERING) E 

MATEMÁTICAS (MATHS).

21. “ESTUDO SOBRE OS FACTORES INFLUÍNTES 

NA ELECCIÓN DE ESTUDOS CIENTÍFICOS, 

TECNOLÓXICOS, ENXEÑERÍAS E MATEMÁTICAS 

EN GALICIA”. XUNTA DE GALICIA-EVERIS AN 

NTT DATA COMPANY. ANO 2015.
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capacidades que lle abra as portas á realización e ao desenvol-
vemento persoal, á inclusión social, a un papel colectivo activo 
e ao emprego. Entre elas, cabe citar as capacidades en cálculo e 
idiomas, así como as capacidades transversais e competencias 
clave como as habilidades dixitais, o espírito empresarial, o 
pensamento crítico, a resolución de problemas e a capacidade de 
aprender a aprender. 

A adquisición destas aptitudes constitúe o fundamento para 
desenvolver outras superiores e máis complexas, que son nece-
sarias para impulsar a creatividade e a innovación.

Ademais, cómpre traballar na redución da influencia dos 
estereotipos de xénero sobre a elección das materias científi-
cas e tecnolóxicas. O obxectivo será promover unha escolla do 
futuro académico e profesional libre de sesgos de xénero, am-
pliando así a participación das nenas e mozas nestes campos 
de coñecemento.

Todos estes aspectos inflúen en toda a traxectoria vital a través 
de mecanismos de aprendizaxe formal ou informal que come-
zan desde a infancia. Os efectos positivos a longo prazo da mo-
tivación e da educación temperás sentan as bases duns sólidos 
coñecementos e destrezas para aprender, emprender, investigar 
ou innovar.
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3.3.1. A. Potenciar as
vocacións, habilidades e
competencias nas áreas
da ciencia, a tecnoloxía,
a enxeñería e a matemáticas
(STEM) desde idades 
temperás.

Liderar esta motivación implica promover que os rapaces e rapa-
zas novos xoguen, experimenten e desenvolvan as súas propias 
cualidades e capacidades desde idades temperás. Isto permiti-
rá reforzar seu o interese polo ámbito científico-tecnolóxico, e 
incrementará o seu empoderamento para saír da súa zona de 
confort e que vaian ir máis aló ao longo das diferentes etapas da 
súa madurez persoal e profesional. 

Dedicarase un esforzo especial ás nenas e mozas, mediante 
accións de sensibilización dirixidas á sociedade en xeral e, en 
particular, ao ámbito educativo. 

De igual forma, será clave favorecer a implicación das familias 
para activar o seu rol como axentes prescriptores deste tipo de 
profesións.

Promoveranse experiencias lúdicas, atractivas e inmersivas 
como o Club Ciencia, desafíos STEM e as Semanas STEM 
para que a mocidade poida descubrir as posibilidades de aplica-
ción da ciencia e da tecnoloxía e incrementar o seu coñecemento 
sobre as oportunidades derivadas destes ámbitos.

Por outra banda, poñeranse en marcha espazos para a crea-
ción e experimentación científico-tecnolóxica destinados 
a rapaces e rapazas, familias e docentes. O seu obxectivo será 
desenvolver a creatividade e a innovación partindo da filosofía 
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de “aprender facendo” para mellorar a autopercepción da capaci-
dade e a motivación para cursar estudos STEM.

De forma específica, promoveranse iniciativas que permitan 
impulsar as vocacións tecnolóxicas, reforzar a capacita-
ción dos profesionais TIC e fomentar a incorporación dos 
titulados e tituladas galegos no mercado tecnolóxico para 
satisfacer as súas necesidades actuais e futuras.

Por último, actuarase sobre a persistencia da fenda de xénero 
nos estudos STEM. No curso 2016-2017 tan só o 29,1% das per-
soas matriculadas en carreiras STEM foron mulleres22, mentres 
que na elección de estudos posteriores á ESO a porcentaxe de 
mozas que optan polo Bacharelato científico-tecnolóxico foi 
do 33%, fronte ao 46% no caso dos mozos. Tras esta etapa, só o 
6% das mozas elixiron estudos de enxeñaría,o que contrasta co 
34% no caso dos mozos.23 En consecuencia, configurarase un 
programa de iniciativas específicas para romper coa fenda 
de xénero nos estudos STEM, reforzando a visibilidade de 
referentes femininos, sobre todo no eido educativo, personaliza-
dos en mulleres que desenvolven con éxito a súa carreira profe-
sional no eido científico-tecnolóxico. Neste contexto enmárcase 
o programa Girl STEM, que fomentará o atractivo vocacional 
das carreiras científico-tecnolóxicas entre as mozas, a través de 
mentoring con mulleres referentes de recoñecido prestixio.
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22. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 

E DEPORTE (CURSO 2016-2017; DATOS 

PROVISIONAIS).

23. “ESTUDO SOBRE OS FACTORES INFLUÍNTES 

NA ELECCIÓN DE ESTUDOS CIENTÍFICOS, 

TECNOLÓXICOS, ENXEÑERÍAS E MATEMÁTICAS EN 

GALICIA”. XUNTA DE GALICIA-EVERIS AN NTT DATA 

COMPANY. ANO 2015.
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3.3.1. B. Avanzar na
implantación do
currículum científico- 
tecnolóxico
no sistema educativo.

Este obxectivo lograrase a través da Estratexia Galega para a 
Educación Dixital-Edudixital 2020. Nela contémplase a crea-
ción do Bacharelato de excelencia en ciencias e tecnoloxía; a incor-
poración de novas materias de libre configuración como Robótica, 
Programación ou Identidade Dixital; a extensión dos kits de robó-
tica, programación e impresión 3D a todos os centros da ESO; e a 
integración noutros sistemas educativos (estatais ou estranxeiros) 
para desenvolver accións no ámbito STEM e mellorar a competen-
cia en linguas estranxeiras.

3.3.1. C. Fomentar o
espírito emprendedor
e a orientación
á innovación.

O Plan EduEmprende incorporará programas específicos para 
dotar aos docentes das ferramentas e competencias necesarias de 
cara a motivar e sensibilizar ao alumnado de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional no 
espírito emprendedor (Atrévete, Actúa) na creatividade (Idea), 
no desenvolvemento dunha primeira experiencia de creación de 
iniciativas empresariais (Avanza). Isto completarase con espazos 
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e asesoramento axeitados para a posta en marcha de proxectos 
empresariais en centros educativos que conforman a Rede Galega 
de Viveiros de Empresa en Centros Educativos (FP Emprende), en 
especial entre as nenas e mozas co obxectivo de promover a carrei-
ra científico-tecnolóxica entre as mulleres.

3.3.1. D. Consolidar a 
implementación
da estratexia de integración
das TIC na práctica
educativa. 
 
Levarase a cabo a transformación das aulas tradicionais en 
dixitais, coa implicación de toda a comunidade educativa. A rápi-
da transformación da economía implica que case todos os postos 
de traballo requiran agora un certo nivel de competencias dixitais, 
requisito que se estende á participación na sociedade en xeral. 
Ademais, as novas tecnoloxías desempeñan unha función clave na 
implantación de novos métodos de aprendizaxe e ensinanza.

Nos vindeiros anos avanzarase no despregamento do libro dixi-
tal nos centros educativos galegos, mellorarase a conectividade 
destes e incrementarase a súa dotación de equipamento para que 
o profesorado e o alumnado desenvolvan a actividade educativa 
nun contorna virtual de aprendizaxe. A previsión é alcanzar os 300 
centros co libro dixital e máis de 20.000 alumnos beneficiados no 
curso 2020-2021.

3. 3 Talento e  Capacidades  en I+D+I
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3.3.1.E. Impulsar a
innovación aplicada
ao modelo de
aprendizaxe.

Buscarase unha maior personalización da educación e a súa adap-
tación ás necesidades e ritmos de cada alumno ou alumna con 
base na incorporación das TIC. Os avances conseguidos no marco 
dconseo programa de educación dixital para Galicia configuran 
unha contorna propicia e proporcionan novas oportunidades para 
o alumnado e novas metodoloxías docentes, acordes coa transfor-
mación educativa, que demanda contornas virtuais de aprendizaxe 
e contidos dixitais adecuados.

Así, avanzarase no desenvolvemento e posta en funcionamento de 
novos servizos e contidos dixitais innovadores no marco do 
programa ABALAR- Edixgal. Isto incluirá solucións que permitan 
transformar o proceso de xeración de contidos educativos dixitais 
ou relacionadas coa atención e soporte ao profesorado, ao alumna-
do e ás familias.

Como se expuxo anteriormente, o propio persoal docente xoga un 
papel esencial para estimular as vocacións temperás e empoderar 
ao alumnado como protagonista activo do seu proceso de apren-
dizaxe e elección. Neste senso, desenvolveranse plans de forma-
ción específicos para o profesorado asociados ás novas dota-
cións de recursos no ámbito STEM e aos novos contidos e enfoques 
metodolóxicos de aprendizaxe na contorna dixital.

Ademais, fomentarase a innovación pedagóxica nos centros a través 
de programas educativos que desenvolvan as competencias clave e 
os elementos transversais –como os valores– en calidade de eixes do 
currículo. O Plan Proxecta desenvolverá programas baseados na 
motivación e no traballo activo, cooperativo e en rede do alumnado e 
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do profesorado, a través das ferramentas necesarias para o reforzo das 
competencias tecnolóxicas e a súa traslación á práctica empresarial. 

A chave reside na aprendizaxe mediante proxectos interdiscipli-
nares, centrados na experiencia práctica do alumnado sobre a súa 
contorna inmediata. Deste xeito, as actividades levadas a cabo no 
centro incluirán elementos do currículo de diversas materias, áreas, 
ámbitos ou módulos. Os proxectos interdisciplinares introducidos 
nas programacións dos centros constitúen unha ferramenta perfec-
ta para a abordaxe de problemas científico-tecnóloxicos e a proposta 
de solucións, o reforzo de competencias STEM e o afondamento en 
competencias como a creatividade na resolución de problemas.

A maiores, impulsaranse iniciativas e proxectos innovadores no 
ámbito da Formación Profesional para maximizar a potencialidade 
dos centros cara á innovación tecnolóxica e didáctica e o empren-
demento. Entre outras accións, canalizarase a través de FP Innova, 
que inclúe o desenvolvemento e recoñecemento a proxectos de inno-
vación tecnolóxica ou científica e iniciativas de innovación didáctica.

Para facilitar o intercambio de coñecementos e o traballo en rede 
crearase a Rede de Centros eSTEM.gal, que aglutinará aqueles 
centros cunha especial motivación polo desenvolvemento científi-
co-tecnolóxico en Galicia.

Finalmente, co obxectivo de reforzar o prestixio e a utilidade social 
das profesións científico-tecnolóxicas, o impulso do talento e o 
fomento da cultura científica e a innovación, desenvolveranse pro-
gramas de cooperación interinstitucional co resto de axentes 
do ecosistema científico-tecnolóxico de Galicia.

A través deste principio de colaboración, consolidaranse as iniciati-
vas xa existentes, como os convenios da GAIN coa Tecnópole para 
o patrocinio da maior feira científica de Galicia (Galiciencia) e das 
Aulas Tecnópole, co Instituto de Cultura, Ciencia e Tecnoloxía 
(ICCT) para o impulso de iniciativas de divulgación da activida-
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de investigadora ao tecido social e empresarial e coa Fundación 
Eduardo Pondal para o desenvolvemento das Aulas Científico-
Tecnolóxicas Isidro Parga Pondal.

En paralelo, desenvolveranse novas iniciativas como o programa 
Diverciencia, impulsado pola Axencia Galega de Innovación en 
colaboración cos centros de coñecemento para espertar o interese 
da mocidade pola ciencia a través de actividades de carácter lúdico 
e formativo, e o programa Piteas, impulsado pola Fundación Barrié 
en colaboración coa Xunta e a USC para ofrecer ao profesorado 
ideas e ferramentas científicas e pedagóxicas que melloren o traba-
llo colaborativo e metodoloxías activas para o desenvolvemento do 
talento persoal e colectivo.

Por último, dinamizarase un programa específico para a visibi-
lización de referentes, persoas que pola súa traxectoria no ám-
bito científico-tecnolóxico poidan servir de inspiración aos máis 
novos e novas para o desenvolvemento dunha carreira profesional 
neste ámbito.

3.3.2.  
XERACIÓN, 
ATRACCIÓN,
RETENCIÓN E
RETORNO DE
TALENTO EN I+D+I
Promover a incorporación, 
atracción e retención en 
Galicia de profesionais con 
capacidade para liderar e 
desenvolver actividades 
de I+D+I, tanto no ámbito 
científico como empresarial, 
que permitan asegurar a 
sostibilidade e garantir 
a competitividade do 
ecosistema a medio e
longo prazo.

3.3.2. B. Incentivar a incorporación do 
persoal investigador ou persoal para 
liderar ou xestionar a I+D+I no sistema 
rexional.

3.3.2. A. Favorecer a iniciación de 
carreiras investigadoras.

3.3.2. C. Garantir a consolidación da
carreira profesional do persoal 
investigador.
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O talento das persoas é a clave do desenvolvemento de calquera 
ecosistema de I+D+I, por riba dos recursos económicos e das 
infraestruturas. Ante esta realidade, é fundamental asegurar que 
Galicia conte cun conxunto amplo e diversificado de persoas ca-
pacitadas en investigación e innovación, que mellora e se adapta 
constantemente ás necesidades cambiantes da contorna global.

“A UE e os seus Estados membros deberían reforzar a súa capa-
cidade de atraer aos mozos e mozas e formalos como investiga-
dores, ofrecendo carreiras de investigación internacionalmente 
competitivas”.24

Deste xeito, ademais de promover a motivación de mozos e 
mozas para emprender carreiras científicas, é necesario procurar 
que os que as iniciaron conserven o entusiasmo e teñan a posibi-
lidade de realizarse nelas grazas ao pleno desenvolvemento das 
súas capacidades.

Será fundamental aumentar a mobilidade do persoal investigador 
a todos os niveis, non só entre países, senón tamén entre o sector 
público e o privado, xa que é un elemento que estimula fortemen-
te a aprendizaxe e o desenvolvemento de novas competencias, así 
como un factor clave para a cooperación entre o mundo académi-
co, os centros de investigación e a industria en distintos países.

Así mesmo, ademais de reforzar a capacidade para xerar talento 
investigador, requirirase potenciar as condicións que permitan 
atraer e reter en Galicia os/as mellores profesionais da I+D+I, 
como unha aposta pola creación dun ecosistema de excelencia 
no tecido científico-tecnolóxico e empresarial de Galicia.

Neste contexto, o obxecto desta liña de 
actuación será reforzar e ampliar a exce-
lencia da base científica para asegurar a 
sostibilidade do Sistema Galego de I+D+I 
a medio e longo prazo.
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24. COMUNICACIÓN DA COMISIÓN AO 

PARLAMENTO EUROPEO, AO CONSELLO, AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEO 

E AO COMITÉ DAS REXIÓNS “INICIATIVA 

EMBLEMÁTICA DE EUROPA 2020: UNIÓN POLA 

INNOVACIÓN” COM (2010) 546 FINAL.
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As actuacións centraranse en promover carreiras profesionais 
atractivas para os investigadores e as investigadoras, con forma-
ción de alto nivel e mobilidade entre países; reforzar a colabora-
ción entre o sector público e o privado; e mellorar o acceso aos 
programas de investigación e innovación da UE. Estas medidas 
abarcarán todo o ciclo de vida da carreira investigadora, isto é, 
desde a iniciación na formación de persoal novo ata a súa incor-
poración ao mercado laboral e a consolidación da súa carreira 
profesional co obxectivo de acadar unha presenza equilibrada de 
mulleres e homes no Sistema Galego de I+D+I.

Ademais, promocionarase o desenvolvemento de carreiras in-
vestigadoras en colectivos específicos e en ámbitos de referencia 
para Galicia. Por exemplo, a través de programas específicos de 
formación sobre metodoloxías e procedementos para potenciar 
a actividade investigadora no eido da enfermería, en colabora-
ción co Instituto de Salud Carlos III.

3.3.2.A. Favorecer
a iniciación de
carreiras
investigadoras.

Buscarase a formación en investigación de capital humano alta-
mente cualificado en todas as ramas de coñecemento vinculadas 
ás áreas de especialización de Galicia.

A este respecto, e dado que a formación do persoal investigador 
nas etapas iniciais representa un paso fundamental na configu-
ración da política científica en xeral e da carreira investigadora 
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en particular, impulsarase un programa de apoio á etapa pre-
doutoral. Este programa terá como obxecto incentivar a contra-
tación de persoal na etapa anterior ao doutoramento para que, 
mediante procesos formativos estables, adquiran as habilidades 
propias do persoal investigador. Ademais, permitirá aumentar a 
dimensión dos recursos humanos do Sistema Galego de I+D+I.

Así mesmo, promoveranse programas de apoio ao douto-
ramento industrial coa vocación de darlles aos estudantes a 
oportunidade de desenvolver proxectos de I+D+I en contornas 
empresariais. Isto contribuirá a solventar a deficiente conexión 
detectada pola RIS3 Galicia entre o coñecemento xerado polo 
ecosistema de I+D e os mecanismos de transferencia de tecno-
loxía punteira á contorna empresarial local e internacional. 

En ambos os dous programas, incentivarase especialmente a 
participación feminina co obxectivo de acadar unha presenza 
equilibrada de mulleres e homes no Sistema Galego de I+D+I.

Ademais, promocionarase o desenvolvemento de carreiras 
investigadoras en colectivos específicos e en ámbitos de 
referencia para Galicia. Por exemplo, a través de programas 
específicos de formación sobre metodoloxías e procedementos 
para potenciar a actividade investigadora no eido da enfermería, 

en colaboración co Instituto de Salud Carlos III.
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3.2.2. B. Incentivar a
incorporación ao
sistema de persoal
investigador ou de
profesionais capaces
de liderar e
xestionar a I+D+I.

A través do apoio na etapa postdoutoral para complementar a súa 
formación e facilitar o inicio dunha traxectoria investigadora en 
Galicia.

O programa de apoio á etapa posdoutoral incrementará a 
incorporación de persoal investigador ao Sistema Galego 
de I+D+I. O primeiro paso é fomentar a mobilidade internacional 
para mellorar a súa formación. A continuación, contribúe á súa 
reincorporación nos axentes que conforman o sistema. Final-
mente, apoia a continuación da súa traxectoria investigadora na 
institución á que retorna. Neste sentido, contémplanse medidas de 
soporte ao perfeccionamento na súa formación e ao establecemen-
to dunha liña de investigación propia que lle permita nun futuro 
consolidar a súa traxectoria.

Por outra parte, promoveranse accións de integración do per-
soal investigador no Sistema Público de Saúde de Galicia, así 
como actuacións de coordinación para masa crítica estable de in-
vestigadores/as altamente cualificados/as que poidan desenvolver 
a súa actividade científica ao máximo nivel de competitividade no 
marco do sistema sanitario. Traballarase para acadar a implicación 
dos profesionais e responsables do Sistema Público de Saúde de 
Galicia na realización das melloras necesarias para a obtención da 
acreditación HR Excellence in Research nos institutos de investiga-
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ción sanitaria. Isto acreditaraos como entidades con políticas de 
recursos humanos de investigación comprometidas coas direc-
trices fixadas a nivel europeo pola Carta europea do investigador 
e o Código de conducta para a contratación de investigadores.

A maiores, continuarase coas accións de capacitación e incorpo-
ración de tecnólogos/as e xestores/as de apoio á investigación. 
Neste eido destaca o programa Principia, dirixido a fomentar a 
contratación en empresas e centros de coñecemento galegos de 
persoal para a realización de actividades de I+D+I aliñadas coas 
prioridades establecidas na RIS3 Galicia. Estas contratacións, 
que deben ter unha duración mínima dun ano, constitúen un 
avance na carreira destes/as profesionais e estimulan a demanda 
no sector público e privado de persoal suficientemente cualifica-
do para acometer proxectos de I+D+I de alto impacto.

A estes sumarase un programa de intercambio de profesio-
nais entre centros tecnolóxicos, empresas e administra-
cións, O seu obxectivo será facilitar a hibridación nas áreas de 
especialización de Galicia grazas ao establecemento de nexos 
entre disciplinas científico-técnicas e a articulación dunha estru-
tura estable de colaboración que lles permita a estas entidades 
mellorar as súas competencias e o seu posicionamento interna-
cional na xeración de solucións de I+D+I de alto valor engadido.

3. 3 Talento e  Capacidades  en I+D+I
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3.3.2. C. Garantir a
consolidación
da carreira profesional
do persoal investigador.
 
A prioridade establecida é que ningún/ningunha investigador ou 
investigadora galego/a que demostre un elevado nivel de excelencia 
teña que abandonar Galicia en busca de mellores oportunidades. 
Isto complétase co obxectivo de lograr unha presenza equilibrada de 
mulleres e homes tanto nas distintas áreas de coñecemento como nos 
postos de responsabilidade.

En primeiro lugar, impulsarase un programa de apoio á consolidación 
de persoal investigador nas universidades galegas.

Así mesmo, co fin de potenciar a ciencia excelente en Galicia, darase-
lle continuidade ao programa Oportunius, destinado a promover a 
captación, recuperación e retención de persoal investigador beneficia-
rio dunha bolsa ERC. Estes científicos e científicas excelentes contan 
con axudas complementarias ao financiamento europeo a través dun 
contrato de investigador/a distinguido/a para facilitar o desenvolve-
mento da súa carreira ou de recursos económicos para apoiar a súa 
actividade investigadora. 

O Oportunius contempla ademais o impulso do persoal científico cun-
ha traxectoria consolidada que superara a primeira fase no proceso de 
avaliación do ERC. A estes científicos e científicas ofrécelles apoio eco-
nómico e servizos de formación, asesoramento e revisión de propos-
tas para aumentar as garantías de éxito nas seguintes convocatorias.

Finalmente, o programa inclúe o apoio aos investigadores/as cun alto 
potencial e unha carreira investigadora prometedora para que partici-
pen nas convocatorias do ERC.

3. 3 Talento e  Capacidades  en I+D+I
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Adicionalmente, ponse en marcha o programa Talento Sénior, 
unha nova iniciativa de captación de persoal de I+D+I de traxectoria 
consolidada para incorporalo a empresas, universidades e centros 
tecnolóxicos e de investigación galegos, de forma complementaria ao 
programa Principia, orientado a menores de 35 anos.

“Aínda que Europa alberga un conxunto grande e diversificado de 
recursos humanos capacitados en investigación e innovación, ten que 
renovalo, melloralo e adaptalo constantemente ás necesidades do 
mercado laboral, que cambian rapidamente”. 25

Unha contorna en plena transformación como na que nos atopamos 
esixe a adquisición continua de destrezas que sustenten a capacidade 
de adaptarse con maior rapidez para lograr manter a competitividade 
a nivel nacional e internacional.

“Nun contexto económico global en rápida evolución, as capacidades 
determinan, en gran medida, a competitividade e o talento para impulsar 
a innovación. Son un factor de atracción do investimento e un catalizador 
no círculo virtuoso do crecemento e a creación de emprego, ademais do 
papel fundamental que desempeñan para a cohesión social”. 26

É, polo tanto, necesario conseguir que  as persoas que lideran os 
procesos de I+D+I desenvolvan as capacidades e adquiran os coñe-
cementos esenciais para permitir que Galicia se manteña á vangarda 
no desenvolvemento de novos produtos, servizos, ideas e tecnoloxías 
nun mundo globalizado.

Unha comunidade investigadora ben formada, motivada, dinámica 
e creativa constitúe o elemento esencial para a mellor ciencia e para a 
innovación baseada na investigación máis produtiva. 

Maximizar a capacidade de crear e transformar 
dos/das profesionais galegos/as esixe, ademais 
de potenciar as competencias básicas para a 
investigación e a innovación, o desenvolvemen-

 25 E 26. NOVA AXENDA DE CAPACIDADES 

PARA EUROPA: TRABALLAR XUNTOS 

PARA REFORZAR O CAPITAL HUMANO, A 

EMPREGABILIDADE E A COMPETITIVIDADE”. 

COM (2016) 381 FINAL
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to doutras capacidades transversais como a cultura emprendedora, as 
habilidades e coñecementos para a xestión, etc.

Neste eido, poñerase en marcha un programa de capacitación 
integral para persoal investigador que pretende ir máis alá da for-
mación técnica para abordar procesos de innovación e de mellora da 
especialización. Terá, en cambio, un enfoque integral que facilitará o 
desenvolvemento das capacidades en relación ás diferentes responsa-
bilidades que poida chegar a asumir cada profesional ao longo de toda 
súa traxectoria profesional no eido da investigación. Estruturarase 
arredor dos seguintes ámbitos:

dCompetencias transversais, coa finalidade de desenvolver prin-
cipalmente o pensamento crítico, a resolución de problemas, a crea-
tividade e o traballo en equipo, así como capacidades interculturais 
e de comunicación. Innovación e emprendemento, a través de 
metodoloxías e técnicas que potencien a súa capacidade de xeración 
e maduración de ideas, así como metodoloxías e técnicas para a posta 
en marcha de novas iniciativas empresariais.

dPropiedade intelectual, valorización e transferencia de tecnoloxía.

dLiderado, dirección e xestión, co obxectivo de dotar ao persoal cien-
tífico de capacidades para asumir a dirección de grupos de investiga-
ción e a xestión de proxectos e centros.

dMentorización, a través da transmisión dos coñecementos, ferra-
mentas e técnicas profesionais necesarios para afrontar con éxito un 
proceso de mentoring para persoal investigador júnior.

A modernización do sistema universitario asóciase á mellora dos mo-
delos de gobernanza e a maiores graos de autonomía, acompañados 
de sistemas de rendición de contas e de xestión máis eficientes.

Neste sentido, coa finalidade de reforzar a capacitación do persoal 
do ámbito universitario para abordar esta transformación, poñerase 
en marcha un programa formativo para a xestión estratéxica e 
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operativa de centros e unidades de investigación do Sistema 
Universitario de Galicia, cunha dobre orientación:

dFormación en xestión estratéxica, enfocado a directores/as de 
centros de investigación e outras  estruturas de apoio á I+D e tamén a 
coordinadores/as de grupos e unidades de investigación líderes na súa 
disciplina científica e con potencial para asumir nun futuro a direc-
ción dun centro.

dFormación en xestión operativa, dirixido a xestores/as de grupos 
de investigación universitarios con axudas do Programa de Consoli-
dación da Secretaría Xeral de Universidades e técnicos/as e xestores/as 
de unidades de investigación ou estruturas de soporte á investigación 
das universidades, fundacións universitarias, etc.

Por outra banda, Galicia aposta por reforzar a especialización dos per-
fís técnicos e profesionais vinculados ás actividades de transferencia 
de tecnoloxía e xestión da innovación. Lanzarase a este efecto un pro-
grama de cualificación para xestores e xestoras de innovación, 
valorización e transferencia de tecnoloxía, que pretende dotar de 
ferramentas e coñecementos aos diferentes perfís profesionais que 
requiren as universidades, os centros tecnolóxicos e de investigación 
e as empresas para ser competitivos a nivel global. Estará sustentado 
na definición de competencias específicas e diferentes itinerarios de 
formación, adestramento e cualificación en relación a tres perfís pro-
fesionais concretos:

dPrograma para expertos/as en xestión de transferencia de tecno-

loxía. Dotará de formación e acreditación europea aos profesionais 
para investigar, identificar e avaliar as posibilidades de aplicación 
dunha tecnoloxía concreta a un determinado produto comercial. O 
seu obxecto é o desenvolvemento dun perfil competencial que se 
corresponda coa figura dun xestor ou xestora de transferencia tecno-
lóxica. Despregarase a través un itinerario formativo focalizado na 
propiedade intelectual, na comercialización tecnolóxica, na xestión de 
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proxectos tecnolóxicos e na negociación, entre outros aspectos.

dPrograma para expertos/as en xestión de programas europeos de 

I+D+I. Ten a finalidade de conformar perfís profesionais especializados 
e con categoría de experto/a na promoción e xestión de actividades 
de investigación, desenvolvemento e innovación no marco de progra-
mas europeos. Enfocarase en transmitir coñecemento especializado 
sobre os organismos, estruturas, iniciativas e convocatorias europeas 
no eido da I+D+I, así como en facilitar competencias e ferramentas de 
soporte á dirección e xestión estratéxica de proxectos europeos; habi-
lidades directivas; e identificación de estruturas, técnicas e mellores 
prácticas para a participación en convocatorias e desenvolvemento de 
proxectos de I+D+I no marco da UE.

dPrograma para xestores/as de I+D+I. Ofrecerá competencias e 
ferramentas necesarias para a identificación, desenvolvemento, 
xestión e liderado de proxectos de innovación no sector empresarial. 
Este programa focalizarase principalmente en tres áreas de traballo: 
promoción da innovación orientada á identificación de oportunidades 
de mellora, xestión de proxectos (orzamento, viabilidade e planifica-
ción) e análise, valorización e comercialización de resultados a través 
de metodoloxías sistemáticas e normalizadas.

A formación completarase en estancias e intercambios con centros de 
referencia a nivel nacional e internacional, que permitirán consolidar 
os coñecementos prácticos adquiridos e crear redes de colaboración 
que suporán valiosas oportunidades para dinamizar as actividades 
I+D+I en Galicia.
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Un modelo de gobernanza e avaliación orientado á acción e 
ao impulso de Galicia como territorio innovador e capaz de 
dar soporte aos procesos de orientación estratéxica e xes-
tión das políticas e iniciativas de investigación e innovación, 
así como á coordinación do ecosistema de I+D+I galego.

3. 4.  Gobernanza,
avaliación e promoción
da cultura innovadora

GOBERNANZA, 
AVALIACIÓN 
E PROMOCIÓN 
DA CULTURA 
INNOVADORA

GOBERNANZA 
LIDERADO E 
COORDINACIÓN

Liderado empresarial de 
solucións innovadoras de 
alto valor engadido para 
mellorar o posicionamento 
das empresas nos mercados 
globais

AVALIACIÓN 
E IMPACTO 
DA I+D+I

Implementar un modelo 
de avaliación que ofrezca 
unha visión integral da 
execución das actuacións 
desenvoltas e a medición do 
impacto efectivo acadado 
para garantir a consecución 
dos obxectivos estratéxicos 
asumidos e  mellorar a partir 
da aprendizaxe

PROMOCIÓN 
DA CULTURA 
INNOVADORA

Proxectar e divulgar os 
avances conseguidos no 
marco do Plan, o impacto 
e beneficios da I+D+I ao 
conxunto da sociedade 
galega contribuído 
ao desenvolvemento 
dun modelo de ciencia 
aberta colaborativa e ao 
posicionamento de Galicia 
como referente en I+D+I 
no panorama nacional e 
internacional
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3.4.1.
GOBERNANZA, 
LIDERADO E 
COORDINACIÓN
Desenvolver un modelo de 
gobernanza sustentado nos 
principios de liderado e
colaboración para maximizar 
o impacto dos diferentes 
instrumentos e iniciativas do
Plan Galicia Innova 2020.

3.4.1. B. Actualización e 
desenvolvemento de novos 
instrumentos de promoción da 
innovación (normativa, modelos de 
financiamento colaborativo, etc.).

3.4.1. A. Optimización e aliñamento 
dos modelos de gobernanza 
e xestión dos diferentes 
instrumentos de planificación.

3.4.1. A. Optimización e
aliñamento dos modelos
de gobernanza e xestión
dos  diferentes instrumentos
de planificación.

A Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da inno-
vación de Galicia establece en relación coa gobernanza do Plan Ga-
lego de Investigación e Innovación que lle corresponde á Axencia 
Galega de Innovación (GAIN) fomentar e vertebrar as políticas 
de innovación nas administracións públicas galegas e apoiar e 
impulsar o crecemento e a competitividade das empresas galegas 
a través do impulso de estratexias e de programas de innovación 
eficientes, sen prexuízo das competencias doutros organismos 
e doutras entidades nestas materias, e, en todo caso, en estreita 
colaboración con eles. Así, serán funcións da Axencia Galega de 
Innovación no referente á gobernanza do Plan: 
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d Actuar como organismo de promoción, xestión e execución 
do Plan Galego de Investigación e Innovación e asumir a súa 
coordinación, o seu seguimento e mais a súa avaliación.

d Coordinar as actividades e os programas de investigación 
que os distintos organismos e consellerías realicen no cum-
primento do  Plan galego de investigación e innovación e deter-
minar as actuacións de apoio e de asistencia técnica relacionadas 
coas citadas actividades.

Igualmente, para unha adecuada articulación dunha gobernanza ó 
mesmo tempo eficaz, representantiva e sinxela, compre estruturar 
un modelo cun enfoque multinivel capaz de representar e integrar 
adecuadamente os diferentes axentes públicos e privados. Este 
enfoque cobra especial importancia polo amplo número de orga-
nismos executores do plan e a indispensable estreita colaboración 
interna entre os distintos departamentos da Xunta de Galicia, así 
como, pola necesaria implicación e representación dos demais 
axentes do Sistema Galego de Innovación no desenvolvemento dos 
marcos colaborativos priorizados no plan.

Por outra banda, o Plan Galicia Innova 2020 constitúe o principal 
marco instrumental para a consecución dos obxectivos que a Estra-
texia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3) establece no 
horizonte 2020. Por este motivo, debe estar estreitamente relaciona-
do co marco de gobernanza da RIS3, así como cos seus mecanismos 
de xestión e seguimento, de maneira que é preciso conseguir unha 
adecuada coordinación e integración entre ambos os dous. Ao mes-
mo tempo, o Plan Galicia Innova 2020 contempla a debida coordina-
ción e integración co Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020.

Por último, a gobernanza do plan ten que ser compatible coa dos 
organismos públicos a nivel administrativo e coa dos restantes 
axentes do Sistema Galego de Innovación para garantir a coordina-
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ción e evitar duplicacións innecesarias na xestión de estratexias e 
programas autonómicos de innovación.

Neste marco, o Consello Reitor da Axencia Galega de Innova-
ción será o órgano responsable da execución do plan e da coordi-
nación das actividades e dos programas de I+D+I que os distintos 
organismos realicen no marco deste. O Consello Reitor integra 
todas as consellerías da Xunta de Galicia, garantindo a represen-
tación, colaboración e coordinación transversal entre todos os 
departamentos autonómicos encargados da execución do plan.

A realización das accións do plan corresponderalles aos depar-
tamentos da Xunta e aos axentes que en cada caso determine o 
propio plan.

A GAIN realizará o seguimento e a avaliación periódica do nivel de 
cumprimento dos seus obxectivos, para o que contará coas achegas 
do Consello Asesor en Investigación e Innovación de Galicia.

Esta entidade, en calidade de órgano colexiado de participación 
e consulta dos axentes do Sistema Galego de I+D+I nos asuntos 
relacionados coa investigación, transferencia, valorización e 
innovación –tal e como establece o artigo 20 da Lei 5/2013, do 30 
de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia–, 
asume as seguintes funcións no marco da gobernanza do plan:

dAnalizar e avaliar os informes de seguimento da execución do 
plan en relación co nivel de cumprimento dos obxectivos previs-
tos nel.

dRealizar recomendacións dirixidas aos axentes do Sistema Ga-
lego de I+D+I e á Axencia Galega de Innovación para lograr unha 
mellor consecución destes obxectivos establecidos no Plan galego 
de investigación e innovación.
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3.4.1.B. Actualización
e desenvolvemento
de novos instrumentos
de promoción da innovación
(normativa, modelos de
financiamento colaborativo, etc.)

Procederase á revisión da Lei 5/2013 para adaptar o modelo de 
gobernanza aos actuais marcos estratéxicos e de planificación, 
implementados con posterioridade á dita norma –en concreto, 
a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia– e ao novo 
marco das políticas de I+D+I europeos. 

Igualmente, será actualizada para adaptala aos novos marcos de 
colaboración público-privada, aos novos modelos de financiamento 
colaborativo e ás novas ferramentas de apoio e impulso da I+D+I.

3.4.2.
AVALIACIÓN
E IMPACTO
DA I+D+I
Implementar un modelo de 
avaliación que ofreza unha
visión integral sobre a execución
das actuacións desenvoltas e 
a medición do impacto efectivo
acadado para garantir a 
consecución dos obxectivos 
estratéxicos asumidos e
mellorar a partir da aprendizaxe.

3.4.2. A Fortalecemento da 
capacidade institucional
para o desenvolvemento dos 
procesos de seguimento, 
control e avaliación.
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3.4.3 Fortalecemento da 
capacidade institucional para
o desenvolvemento dos
procesos de seguimento,
control e avaliación.

Para ser eficaz, o Plan Galicia Innova 2020 debe estar necesaria-
mente orientado á consecución de resultados. Esta orientación 
require fixar as metas a alcanzar e os indicadores cuantitativos e 
cualitativos de evolución, todos eles aliñados cos elementos clave 
establecidos e a articulación estratéxica na que se inscriben.

Neste contexto, o plan contará cun sistema de seguimento e ava-
liación que permita obter unha visión integral da execución 
das accións desenvolvidas, a medición do impacto efectivo acada-
do e o grao de consecución das metas propostas, así como o nivel 
de eficiencia e eficacia.

Ademais, como principal marco instrumental para a consecución 
dos obxectivos fixados pola Estratexia de Especialización Inteli-
xente de Galicia 2014-2020 (RIS3), o sistema de seguimento do plan 
integrarase co da RIS3 e servirá de apoio principal para o avance 
desta. Para logralo, o proceso de avaliación da RIS3 incluirá a do Plan 
Galicia Innova 2020 como parte dos seu desenvolvemento.

O sistema de seguimento do plan concíbese como un proceso con-
tinuo que permite a recompilación de datos sobre a súa execución, 
proporcionando información sobre a aplicación dos instrumentos, 
actuacións e medidas. Debe asegurar un enlace claro entre os in-
dicadores e a realización das actividades, as metas e os obxectivos 
estratéxicos. Neste  senso, ten que priorizar elementos de medición 
sinxelos e, dentro do posible, xa en uso. Ademais, debe basearse 
nun conxunto limitado de indicadores para facilitar o seguimento 
directo do plan, e ter en conta o aspecto de xénero.

3. 4 Gobernanza, avaliación e promoción
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3. 4 Gobernanza, avaliación e promoción

Para acadar estes fins, fortalecerase a capacidade institucional, 
implantándose un modelo de xestión específico da función de 
seguimento.

En definitiva, a avaliación do Plan Galicia Innova 2020 constitui-
rá un proceso coherente e integrado no cadro de mando da 
RIS3. Isto ten como obxectivo permitir a toma de decisións sobre 
o grao de alcance das prioridades estratéxicas fixadas nela e as 
políticas públicas asociadas, así como valorar o impacto do plan 
nos seus fins.

As metas do plan

Como marco instrumental para articular e reforzar a política de 
I+D+I galega de cara á consecución dos obxectivos estratéxicos que 
a RIS3 establece no horizonte do 2020, así como os contemplados 
no Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020, o Plan Galicia Innova 
2020 asume as seguintes metas:

d 10.400 persoas empregadas en I+D, con máis de 1.000 empresas 

desempeñando actividades innovadoras por un valor superior aos 
600 millóns de euros.

d 120 M€ en retornos procedentes do Horizon 2020, o que supón in-
crementar un 40% o conseguido no anterior programa marco da UE.

d Unha porcentaxe de investimento en actividades de I+D+I do 
15% sobre a cifra total de negocio das empresas innovadoras.

Valores obxetivo

d Incrementar nun 11% o persoal empregado en actividades de 
I+D con respecto a 2016. 

Valor de referencia (2016): 9.367

Valor obxectivo (2020): 10.400
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d Aumentar nun 15% o número de empresas con actividades 
innovadoras con respecto as 2016:

Valor de referencia (2016): 900

Valor obxectivo (2020): 1.035

d Sumar un 20% máis ao gasto empresarial en actividades inno-
vadoras respecto a 2016:

Valor de referencia (2016): 504M€

Valor obxectivo (2020): 1.605M€

d Incrementar nun 15% o volume de negocio por produtos no-
vos ou mellorados respecto as 2016:

Valor de referencia (2016): 13,7%

Valor obxectivo (2020): 15%

d Aumentar nun 40% os retornos procedentes de proxectos 
europeos en Horizon 2020:

Valor obxectivo (2020): 120M€

d Acadar o 1,7% de gasto sobre o PIB:

Valor de referencia (2016):0,87%

Valor obxectivo (2020): 1,87%



170     PLAN GALICIA INNOVA 2020     

Indicadores de execución

Estes indicaodres miden os resultados concretos e directos da apli-
cación dos instrumentos do plan Galicia Innova 2020. Representan 
a medición dos recursos que se mobilizan para a cosecución das 
metas do plan e dos obxetivos estratéxicos de RIS3:

dNº total de axudas/proxectos concedidos.

dNº de axudas /proyectos concedidos segundo o tipo de beneficiario.

dOrzamento total concedido (en €)

dOrzamento total concedido a pemes (en €)

dInvestimento total mobilizado por peme (en €)

O Plan Galicia Innova 2020 márcase como obxectivo realizar no 
seu período de vixencia un investimento público de 980 millóns de 
euros e inducir un financiamento privado relacionado de 795 M€. 
En consecuencia, o plan establece a meta de mobilizar alomenos 
1775 M€ no período 2017-2020 para consolidar un modelo de 
crecemento e progreso sostible e inclusivo ante as transformacións 
globais que estamos a vivir.

Cadro de mando asociado

Aproveitarase o desenvolvemento da metodoloxía Innobench 
para a autoavaliación do grao de innovación das empresas galegas 
e a identificación da súa posición competitiva relativa respecto 
doutras empresas, co obxectivo de desenvolver un cadro de mando 
integral da innovación en Galicia. Este permitirá medir, a diferen-
tes niveis, a consecución dos resultados e o impacto das accións 
levadas a cabo sobre a innovación empresarial, así como valorar 
diferentes aspectos cualitativos relacionados.

3. 4 Gobernanza, avaliación e promoción
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3.4.3. A. Comunicación
e transparencia
activa

O plan ten como obxectivo manter un marco de relación conti-
nuada cos axentes do Sistema Galego de Innovación, as adminis-
tracións e o conxunto da sociedade. Con base na comunicación 
e a transparencia activa, búscase darlle continuidade ao proceso 
participativo levado a cabo no proceso de elaboración do plan e 
continuar implicando así a todos os actores.

O plan concíbese como unha ferramenta de impulso de marcos 
colaborativos entre os axentes e actores da cuádruple hélice, 

3. 4 Gobernanza, avaliación e promoción

3.4.3.
PROMOCIÓN 
DA CULTURA
EMPRENDEDORA
Proxectar e divulgar os avances 
conseguidos no marco do plan 
e o impacto e beneficios da 
I+D+I en Galicia ao conxunto da 
sociedade galega para contribuír 
ao desenvolvemento dun modelo 
de ciencia aberta colaborativa 
e ao posicionamento de Galicia 
como referente en innovación 
no panorama estatal e 
internacional.

3.4.3. B. Promoción de  
Galicia como rexión
innovadora.

3.4.3. A. Comunicación e 
transparencia activa.
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condición necesaria para alcanzar os obxectivos de cambio dos 
modelos produtivo e de innovación. Por este motivo, considérase 
imprescindible a involucración da sociedade non só na fase de 
definición e elaboración do plan, senón ao longo de todo o seu 
período de vixencia. 

Neste senso, é necesario realizar un adecuado esforzo para co-
municar a información relativa á execución e aos resultados do 
plan, así como manter un grao de implicación e de diálogo que 
lles permita aos axentes retroalimentar os procesos de xestión 
do plan. Isto fará posible un seguimento adecuado e a incor-
poración dos cambios oportunos para garantir unha adecuada 
eficiencia das políticas públicas.

Faranse públicos, con periodicidade anual, informes de execu-
ción e de impacto do Plan Galicia Innova 2020, que sirvan 
de base para un diálogo continuado cos axentes do Sistema de 
Innovación de Galicia, incluíndo á sociedade en xeral, sobre a 
evolución das actividades do plan e o grao de consecución dos 
seus obxectivos. 

Por outro lado, difundirase, tamén con periodicidade anual, o 
Informe Innobench. Este recompilará as conclusións sobre 
o desempeño innovador das empresas galegas participantes, 
permitindo desta forma ter unha visión de conxunto e valorar 
a evolución. A publicación do informe actuará como cadro de 
mando colectivo e instrumento de apoio para a reflexión perma-
nente, así como para activar a necesidade de cambio e as vías 
para acadalo.

3. 4 Gobernanza, avaliación e promoción
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3.4.3. B. Promoción
de Galicia como
territorio innovador.

Consolidarse como territorio innovador é clave para mellorar 
a competitividade das empresas, favorecer o crecemento sosti-
ble e xerar postos de traballo de calidade. Esta meta non pode 
implicar só a uns poucos axentes de forma illada, senón que 
debe necesariamente ser froito dunha interacción continuada 
de todo o Sistema Galego de Innovación. Isto inclúe ao conxunto 
de redes de axentes públicos, institucionais e privados, a través 
de dinámicas de innovación aberta que rendibilicen os recursos, 
coñecementos e infraestruturas de soporte á I+D+I e que garan-
tan unha cooperación permanente entre eles en actividades de 
innovación. 

Estas dinámicas implican necesariamente á cidadanía, que debe 
desempeñar un papel activo –ao mesmo nivel que os outros 
axentes–, dado que un sistema de innovación exitoso só é viable 
nunha sociedade aberta e comprometida coa innovación.

Un forte clima social innovador é, en consecuencia, imprescindi-
ble para proporcionar o contorno adecuado e impulsar as dinámi-
cas de innovación necesarias para crecer, crear postos de traballo 
de calidade e xerar benestar, ao tempo que se poñen as bases para 
anticiparse e resolver os retos sociais que se presentan.

Galicia posúe talento, recursos, ámbitos de coñecemento e sec-
tores produtivos que lle permiten acceder a importantes opor-
tunidades para desenvolver todo o seu potencial de innovación. 
É preciso que a sociedade tome conciencia dos beneficios que 
a innovación pode achegarlle e das grandes oportunidades que 
ten para desenvolver todo o seu potencial neste eido, de forma 
que o valore e impulse. Desta maneira, a cidadanía pode asumir 
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de forma activa o papel creativo que lle corresponde e xogar un 
rol dinámico e impulsor.

Porase en marcha o programa de sensibilización social “Ga-
licia, un territorio para innovar”, que terá como obxectivo 
mellorar a consciencia da cidadanía sobre o potencial creativo 
e innovador de Galicia. Isto contribuirá a impulsar un clima de 
innovación entre persoas, institucións e empresas que incentive 
a iniciativa e a xeración de novas ideas e formas de facer para 
resolver de maneira creativa os retos que se lles presentan. 

Con este programa. Galicia aspira a posicionarse como un 
territorio de referencia no sur de Europa, aberto e estimulante, 
no que xerar ideas e innovar; desenvolver talento e proxectos 
empresariais; emprender; e atopar socios e aliados para crear 
novos produtos, servizos e maneiras de facer, especialmente nos 
ámbitos prioritarios para Galicia. 

Para a consecución destes obxectivos, activaranse ademais dous 
programas complementarios que incidirán en senllos aspectos 
clave para desenvolver a capacidade innovadora da sociedade 
galega: o fomento da cultura científica  e a promoción da cultura 
innovadora nas pemes.

O Programa de fomento da cultura científica mellorará a 
capacidade da sociedade para entender o método científico e o 
proceso de xeración de coñecemento, valorar o traballo do per-
soal investigador e comprender a importancia e a repercusión 
da ciencia en todos os ámbitos da vida, así como o seu impacto 
no crecemento económico. Prestarase unha especial atención ao 
estudantado desde os niveis básicos de educación e ás mulle-
res, para garantir o equilibrio de xénero nos ámbitos científico e 
tecnolóxico.

O Programa de promoción da cultura innovadora nas 
pemes busca aumentar a consciencia nestas empresas sobre 

3. 4 Gobernanza, avaliación e promoción
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a necesidade de incorporar a innovación como factor clave de 
competitividade. O obxectivo é que lle outorguen á I+D+I o valor 
estratéxico que realmente ten e dotalas dos coñecementos ade-
cuados para enfocar e desenvolver este proceso nun contorno 
de innovación aberta, a través de competencias e ferramentas 
específicas. Isto permitiralles xestionar a I+D+I nas súas diferen-
tes dimensións, é dicir, os recursos financeiros, as metodoloxías 
para a identificación e aplicación das tecnoloxías e os recursos 
humanos capacitados.

Ademais, daraselle continuidade á iniciativa “Con G de gana-
dores”, orientada a difundir a cultura da innovación entre todos 
os galegos e galegas a través de iniciativas e proxectos concretos. 
Este blog recolle experiencias de I+D+I deseñadas e realizadas 
en Galicia. Os casos de éxito relatados son historias inspiradoras 
sobre a capacidade que ten a innovación para cambiar as cou-
sas, sobre todo cando a iniciativa emprendedora e o traballo en 
equipo están detrás.

3. 4 Gobernanza, avaliación e promoción
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O PLAN GALICIA INNOVA 2020 
MOBILIZARÁ MÁIS DE 1775 

MILLÓNS DE EUROS NO PERÍODO 
2017-2020 PARA CONSOLIDAR, 
A TRAVÉS DA I+D+I, UN MODELO 
DE CRECEMENTO E PROGRESO 

SOSTIBLE E INCLUSIVO ANTE 
AS TRANSFORMACIÓNS 

GLOBAIS QUE CARACTERIZAN O 
ESCENARIO ACTUAL.

4.0  A estimación de mobilizaciónde recursos
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O Plan Galicia Innova 2020 mobilizará máis de 1775 mi-
llóns de euros no período 2017-2020 para consolidar, a tra-
vés da I+D+I, un modelo de crecemento e progreso sostible 
e inclusivo ante as transformacións globais que caracteri-
zan o escenario actual.

O Plan Galicia Innova 2020 vai canalizar os estímulos á inno-
vación da da Administración galega durante os vindeiros anos, 
coa meta de crear unha economía máis competitiva, sostible e 
capaz de integrarse nas redes internacionais de coñecemento e 
de xeración de valor, con especial énfase na Unión Europea. É 
un plan colectivo que aúna esforzos para conseguir obxectivos 
compartidos.

En total, o Plan Galicia Innova 2020 contempla un investimento 
público de 980 millóns de euros, que aspiran a mobilizar 795 
M€ de capital privado  en I+D+I. Isto tradúcese nun total de 1775 
M€ destinados a crear unha Galicia máis competitiva e innova-
dora e unha sociedade con maior capacidade para resolver os 
retos que afronta.

O fin último deste esforzo investidor é Galicia se teña posicio-
nado en 2020 como un territorio de referencia en Europa para 
innovar, no que as ideas se transformen nunha actividade pro-
dutiva que repercute no benestar social e na proxección profe-
sional dos seus cidadáns e cidadás.

4.0  A estimación de mobilizaciónde recursos
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Experiencias

José Carballo

“Debemos seguir
avanzando para gañar
en axilidade, flexibilidade
e eficiencia”

1. Que elementos facilitadores da innovación atopan en 
Galicia para desenvolver un modelo de éxito?
Galicia dispón de multitude de axentes que apoian e facilitan a 
innovación. Por unha banda, están as tres universidades gale-
gas cos seus centros de investigación asociados que, ademais 
de formaren os profesionais do futuro, promoven de maneira 
directa investigacións avanzadas. Temos tamén os seis gran-
des centros tecnolóxicos (AIMEN, ANFACO, CTAG, Gradiant, 
Enerylab e ITG), que se encargan de axudar ás empresas para 
que todos estes avances cheguen á cadea produtiva; as distin-
tas administracións públicas que axudan de múltiples formas, 
pero ademais está xurdindo unha comunidade de startups moi 
activas e destacadas que son grandes aliadas das empresas para 
levar a cabo proxectos innovadores, para o cal contan coa axuda 
de aceleradores como os Telefónica Open Future.

CONSELLEIRO DELEGADO DE FINSA
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2. Que papel ten a Xunta no tocante a facilitar a innovación 
en Galicia?
A Xunta ten un triplo papel no labor de facilitar a innovación. 
Por unha banda, a través do GAIN e do IGAPE, facilita o finan-
ciamento deste tipo de proxectos ao canalizar fondos europeos, 
estatais e autonómicos a modo de subvencións. Por outra banda, 
encárgase de poñer en contacto os diferentes actores para que 
a innovación chegue ao sector produtivo porque, normalmente, 
as empresas precisamos doutros colaboradores expertos nestas 
técnicas e tecnoloxías novas que nos axuden a levar os proxectos 
a bo porto. Neste sentido, os Hubs de innovación que se están a 
promover prometen ser de grande axuda. E por último, pero non 
menos importante, a través de centros de investigación foménta-
se a innovación e o desenvolvemento de altísimo nivel. No noso 
caso, temos a gran sorte de contar na comunidade coa XERA 
(Axencia da Industria Forestal).

3. Como se ven os froitos da colaboración público-privada?
O principal froito da colaboración público-privada percíbese en 
que ambas as dúas partes somos conscientes das vantaxes que 
esta relación supón, tanto para o sector produtivo como para 
a Comunidade. Para as empresas, todo o que sexa axudalas a 
seren máis competitivas nun mundo cada vez máis globalizado 
é necesario e benvido. Ao mesmo tempo, isto redunda en benefi-
cios para a sociedade, xa que supón non só manter, senón crear 
novos postos de traballo, moitos deles cualificados e de calidade, 
ao tempo que se fortalece a economía local. Ademais, esta acti-
vidade innovadora exerce certo efecto tractor que atrae, pola súa 
vez, máis innovación, o que crea unha espiral aínda algo feble 
pero que esperamos que siga crecendo cada vez máis.



183     PLAN GALICIA INNOVA 2020     183     PLAN GALICIA INNOVA 2020    

Experiencias

4. Cales son as principais vantaxes para desenvolver I+D+I 
en Galicia respecto doutros lugares?
En termos xerais e comparándonos co resto de comunidades, 
non creo que haxa grandes diferenzas. Si é certo que pola nosa 
situación xeográfica estamos preto do Porto, que se converteu 
nun gran polo de atracción do coñecemento e do talento, o cal 
está dando lugar a diversas colaboracións. Con todo, cando nos 
centramos en ámbitos concretos, como é o da madeira, si hai 
vantaxes respecto do resto de España: por unha banda, está o 
volume de empresas cuxa actividade se centra neste sector e, 
por outra —e en gran parte debido a iso—, o feito de que haxa 
centros de investigación específicos como é o PEMADE.

5. E os principais retos de cara ao 2020?
Nos últimos anos estase a producir un cambio na demanda, que 
tende a lotes de fabricación cada vez máis pequenos, cunha data 
de entrega máis axustada e un grao de personalización maior. 
Isto, obviamente, afecta aos procesos produtivos. Para poder 
seguir sendo competitivos e atender as necesidades dos nosos 
clientes co nivel de servizo e calidade que sempre nos caracteri-
zou, debemos seguir avanzando para gañar en axilidade, flexi-
bilidade e eficiencia. Todo iso supón tres grandes retos dentro 
da empresa: a capacitación das persoas, unha transformación 
organizativa e a adopción de tecnoloxías innovadoras.
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Experiencias

Gabriel Gómez

“Quen gaña a partida
é quen primeiro chega 
cunha innovación ao 
mercado”

 1. En que está a traballar Marine Instruments na actualida-
de e como logrou situarse internacionalmente?
Marine Instruments segue unha estratexia de consolidación e 
crecemento no seu negocio principal, a pesca industrial do atún, 
así como de diversificación en sectores relacionados, como a 
acuicultura ou o offshore. No caso das boias satelitais para a pes-
ca do atún, estamos a traballar na súa hidroacústica, de maneira 
que poidamos mellorar a súa selectividade e eficacia, é dicir, 
que sexan capaces de discernir mellor a especie de atún e o seu 
tamaño. Por outra banda, estamos traballando nun software que 
sexa capaz de analizar todas as variables que afectan ao compor-
tamento do peixe (correntes, temperatura, clorofila) para, deste 
xeito, sermos quen de ofrecer unha análise preditiva daquelas 
zonas de pesca que presentan unha maior probabilidade de 
éxito. Tamén traballamos dende hai tres anos no desenvolve-
mento dun dron específico, un dron lixeiro de á fixa, que sirva de 
ferramenta de apoio na pesca de atún a banco libre. Este tipo de 
pesca realízase sobre exemplares maduros e a probabilidade de 

XERENTE XERAL DE MARINE INSTRUMENTS
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pesca accidental ou de inmaturos é moi reducida, de forma que 
fomentamos unha pesca máis sostible. Finalmente, seguimos 
a apostar polo desenvolvemento e a utilización do monitoreo 
electrónico como ferramenta de control, de xeito que poidamos 
garantir a sostibilidade dos recursos pesqueiros para xeracións 
futuras. No caso da acuicultura, estamos a traballar con empre-
sas líderes do sector do lagostino vannamei para —combinan-
do os coñecementos en hidroacústica e a bioloxía específica 
desta especie— poder estimar a súa biomasa e o seu compor-
tamento, o que nos permitirá mellorar a toma de decisións nas 
granxas camaroneiras. En todas as áreas estamos a estudar e 
investigar o uso transversal da intelixencia artificial e do big 
data na toma de decisións.
 

2. Que papel representan as empresas privadas como Mari-
ne Instruments no panorama innovador galego?
O rol que desempeñan as empresas privadas coma a nosa no 
panorama innovador galego é cada vez máis importante, malia 
que, lamentablemente, aínda sexamos demasiado poucas can-
do nos comparamos con outras comunidades autónomas ou 
outras rexións europeas. Cómpre un cambio; as empresas teñen 
que abrazar a innovación como a única forma de garantir a súa 
supervivencia a longo prazo nunha contorna VUCA (volatilida-
de, incerteza, complexidade e ambigüidade). Mais esta respon-
sabilidade de innovar non pode ser externalizada a terceiros; 
ten que residir na propia empresa, que é quen, ao cabo, coñece 
mellor os seus procesos internos, os mercados e as necesidades 
dos seus clientes. As entidades públicas, os centros tecnolóxi-
cos, as universidades, etcétera, representan un papel importan-
tísimo, son esenciais para transferirlle coñecemento avanzado 
á industria. Pero insisto: a responsabilidade e a decisión de 
innovar teñen que residir nas propias empresas.

Experiencias
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 3. Como se ven os froitos da colaboración público-privada?
Os froitos empézanse a ver, pero é necesario intensificar o 
traballo. Vivimos nun período no que as mudanzas se suceden 
a unha velocidade cada vez máis rápida; é unha etapa excitante 
que permite que empresas pequenas sexan capaces de revolu-
cionar sectores completos e competir cara a cara con multina-
cionais establecidas dende hai anos, pero para iso cómpre que 
se sincronicen os esforzos neste tipo de colaboracións público-
privadas e que se compasen mellor os tempos. Os mercados 
non agardan e, as máis das veces, quen gaña a partida é quen 
primeiro chega cunha innovación ao mercado, aínda que non 
sexa a máis óptima, a máis eficaz ou a mellor na súa execución. 
 

4. Cales son as principais oportunidades en I+D+I para 
Galicia (en xeral ou no seu sector en particular)? E os prin-
cipais retos de cara ao 2020?
Galicia é unha rexión cunha longa tradición industrial unida 
ao mar. Sería unha mágoa esquecer ese legado, xa que actual-
mente o desenvolvemento da economía azul presenta unhas 
oportunidades moi importantes. Nós levamos o mar incrustado 
no noso ADN, empezando xa polo nome da nosa empresa, e a 
nosa intención é seguir desenvolvendo solucións tecnolóxicas 
que nos permitan unha explotación máis eficaz e sostible dos 
recursos marítimos.
Do mesmo xeito que a xente fala da Internet das cousas, das 
cidades intelixentes ou da industria 4.0, a nós gústanos falar de 
océanos intelixentes (smart oceans). Dentro deste eido, o desen-
volvemento de todo tipo de drons, ben sexan aéreos, marítimos 
ou submarinos, a crecente dispoñibilidade de largo de banda 
satelital en calquera recuncho do océano, e o uso do big data e 
da intelixencia artificial son algúns dos principais retos aos que 
nos enfrontaremos nos anos vindeiros.

Experiencias
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Mabel Louza

“Galicia representa neste 
momento un polo en 
descubrimento temperán
de fármacos en Europa”

1. En que están a traballar vostede e o seu equipo na actuali-
dade?
O grupo de investigación BioFarma da Universidade de San-
tiago de Compostela é de natureza interdisciplinar e traballa 
no ámbito do descubrimento temperán de fármacos. Dende os 
seus comezos, a visión do grupo BioFarma foi a de se especia-
lizar en levar a cabo unha investigación que se alimente de boa 
ciencia sobre mecanismos moleculares e celulares da enfermi-
dade, coa perspectiva de aplicar este coñecemento á descuberta 
de novos fármacos.

2. Que papel representan a USC e os centros investigadores 
universitarios no panorama innovador galego?
A tradución e aplicación da investigación biomédica cara aos 
pacientes.

3. Como se ven os froitos da colaboración público-privada 
no sector BioFarma?

CATEDRÁTICA E COORDINADORA DO GRUPO BIOFARMA
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No noso indicador máis importante, que son doce novas entida-
des químicas que chegaron a ensaios clínicos en colaboracións 
e codesenvolvementos. 
O grupo de investigación BioFarma leva máis de vinte anos po-
ñendo en marcha accións público-privadas en colaboración coa 
industria farmacéutica e biotecnolóxica que lle permitiron ser 
partícipe dos modelos de innovación aberta que se implantaron 
no sector de descubrimento de fármacos ao longo dos últi-
mos anos e que deron lugar a un incremento desta interacción 
público-privada.
Debido a esta interacción, o grupo BioFarma beneficiouse de 
avances tecnolóxicos cos que implantar nos seus laboratorios 
estratexias de cribado de fármacos que antes eran dominio das 
compañías farmacéuticas. A incorporación de equipos automa-
tizados de alto rendemento permitiunos abaratar competitiva-
mente os custos dos ensaios, o que supuxo que varias compa-
ñías farmacéuticas e biotecnolóxicas externalizasen ao grupo 
BioFarma algunhas etapas iniciais do proceso de descubrimen-
to de fármacos, feito que se engloba dentro dos paradigmas 
básicos do modelo de innovación aberta.

4. Cales son as principais oportunidades en I+D+I para 
Galicia?
Galicia representa neste momento un polo en descubrimento 
temperán de fármacos en Europa (ten unha das plataformas de 
altas capacidades na Rede ERIC europea EU-OPENSCREEN e 
acordos de codesenvolvemento con catro compañías farmacéu-
ticas de alcance mundial: Lilly, GSK, JNJ e AZ).

5. E os principais retos de cara ao 2020? 
A sustentabilidade con modelos innovadores de codesenvolve-
mento coa industria en Galicia.

Experiencias
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Carme Pampín

“Galicia conta cun gran potencial 
de desenvolvemento, o que 
incrementa o número de axentes 
activos no ecosistema”

1. Que elementos facilitadores da innovación atopan en Galicia 
para desenvolver casos de éxito?
Un dos elementos facilitadores da innovación que atopamos en Ga-
licia no ámbito da biotecnoloxía baséase na potente rede científica 
con talento innovador que se xera dende as universidades e que está 
a representar un papel moi importante na creación de novas inicia-
tivas no ámbito biotech, xa que o 35 % das empresas biotech galegas 
son spin-off das universidades e centros de investigación da nosa 
comunidade. 
Tamén cómpre salientar a transferencia de tecnoloxía ao tecido 
empresarial, que consta de máis de 200 empresas biotecnolóxicas e 
usuarias de biotecnoloxía que desenvolven o seu traballo en amplos 
campos de aplicación biotecnolóxica e destacan pola súa alta espe-
cialización, a súa capacidade de xeración de coñecemento e know-
how e o seu elevado potencial de internacionalización. 
E, en terceiro lugar, atopamos en Galicia un sistema de financiamen-
to e apoio que dinamiza a innovación no sector da biotecnoloxía 
e axuda á innovación en todas as súas etapas, afianzando o tecido 
empresarial xa existente en canto a facturación e emprego. 

DIRECTORA EXECUTIVA DE GALCHIMIA E PRESIDENTA DE BIOGA
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2. Que papel ten a Xunta no tocante a facilitar a innovación en 
Galicia? 
A Xunta de Galicia ten un papel moi salientable na facilitación da in-
novación en Galicia, fundamentalmente a través da Axencia Galega de 
Innovación (GAIN), que é a entidade de referencia para a innovación 
empresarial no sector da biotecnoloxía. A través de todo un catálogo 
integral de incentivos para o proceso innovador nas empresas en eco-
sistemas de innovación aberta, aposta pola colaboración entre empre-
sas e axentes científico-tecnolóxicos con convocatorias como Conecta 
Peme ou as Unidades Mixtas. Tamén representa un papel importante 
na adopción de tendencias do sector a través da posta en marcha da 
Estratexia de Impulso á Biotecnoloxía para 2016-2020, na cal o mapa 
de accións desenvolve iniciativas enfocadas a impulsar a innovación 
neste eido e a mellorar a coordinación interinstitucional dos instru-
mentos de apoio á innovación para acadar os obxectivos.

 
3. Como se ven os froitos da colaboración público-privada?
No noso sector, os froitos da colaboración público-privada reflíctense 
nos últimos 2 anos nun maior número de empresas creadas, maior 
facturación das empresas actuais e xeración de emprego cualificado. 
A alianza entre o sector privado e a Administración Pública é un pun-
to de inflexión para mellorar as condicións de financiamento para 
as empresas e os proxectos biotech a través de organismos rexionais 
como GAIN ou Xesgalicia, e mesmo nacionais, como o CDTI; así 
como para establecer colaboracións que teñan a capacidade de vali-
dar e situar novos produtos no mercado. 

4. Cales son as principais vantaxes para desenvolver I+D+I en 
Galicia respecto doutros lugares?
A vantaxe principal é que Galicia conta cun gran potencial de des-
envolvemento, o que incrementa o número de axentes activos no 
ecosistema. Esta vantaxe débese en boa medida ao potencial uni-
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versitario, que xera talento cualificado para o sector e é un referente 
internacional. 
Outra vantaxe de Galicia fronte a outras rexións é a forte colabora-
ción das empresas e grupos de investigación de referencia con outras 
redes europeas, por mor do elevado nivel científico e investigador 
existente en Galicia que comentamos anteriormente. A existencia 
de programas de apoio á colaboración con grandes empresas, como 
por exemplo as Unidades Mixtas, xera unha cooperación duradeira e 
altamente innovadora entre organismos de investigación e empresas 
para desenvolveren de forma conxunta e coordinada actividades de 
I+D+I aliñadas cos retos estratéxicos do sector. 
E un terceiro factor competitivo é a posición de Galicia entre as pri-
meiras comunidades autónomas con maior número de empresas con 
actividade biotech e maior bioemprendemento, o que atrae incenti-
vos para o investimento e fondos de capital risco. Ao ano, realízanse 
en Galicia varias operacións de préstamos concedidos para o sector 
da biotecnoloxía por entidades públicas (Enisa, Xesgalicia, etc.) que 
reforzan o papel dos proxectos e das iniciativas da nosa rexión e a 
sitúan entre as máis competitivas do panorama nacional.

 
5. E os principais retos de cara ao 2020? 
Os principais retos de cara ao 2020 son acadar os obxectivos estable-
cidos na Estratexia de Impulso á Biotecnoloxía ata o 2020, aumentar 
o número de empresas biotech, o persoal cualificado no sector e un 
maior volume de negocio. 
Ademais, os axentes do sector biotech están a traballar coa Administra-
ción na creación dun biopolo que actúe como localización estratéxica, 
agrupe recursos e sitúe todas as entidades nun espazo común e un 
enclave, fomentando unha maior visibilidade dentro e fóra de Galicia; 
e que isto leve á ampliación e xeración de relacións en I+D+I entre a 
industria biotech e usuarios de biotecnoloxía, así como da capacidade 
para atraer investimento privado. Este sería o gran reto de futuro orien-
tado ao crecemento e consolidación da innovación en Ciencias da Vida.  
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Os casos de éxito que se relatan 
aquí son historias inspiradoras 
sobre a capacidade que ten a I+D+I 
para cambiar as cousas, sobre todo 
cando a iniciativa emprendedora e 
o traballo en equipo están detrás
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Nesta ciberfactoría 
fabrícanse barcos 
intelixentes

A cuarta revolución industrial é un desafío para 
todos os sectores. No caso concreto do naval, é es-
pecialmente evidente que a adaptación ás transfor-
macións tecnolóxicas constitúe a única vía para a 
competitividade. Para iso naceu a Unidade Mixta de 
Investigación coa que Navantia e a Universidade da 
Coruña deseñan xa o estaleiro do futuro. Unha gran 
fábrica robotizada, con simulacións virtuais, que 
reinventará a construción de barcos.

Unha mañá de 1755, o San Fernando partía de Cádiz rumbo a Vera-
cruz (México) para escoltar cos seus 64 canóns a unha das frotas 
que levaban mercurio desde España para extraer prata en América. 
Era o primeiro navío construído no Arsenal de Ferrol. Detrás viñe-
ron outros 150 buques durante a segunda metade do século XVIII, 
a gran estrea do sector naval en Galicia, ata que a irrupción da 
máquina de vapor deixou desfasadas as técnicas e a organización. 
Entre 1804 e 1825 só se botaron dúas goletas.

Desde entón, a adaptación aos cambios tecnolóxicos vén sendo o 
maior reto para a empresa naval. Sucedeu o mesmo en cada unha 
das tres revolucións industriais. Sobreviviu a elas, pero, como 
explican en Navantia, herdeira deses grandes estaleiros públicos 
galegos, non estivo sempre “á fronte da revolución”.

As novas tecnoloxías, o persoal capacitado para dominalas e as 
enerxías limpas moven a cuarta revolución que vive hoxe a indus-
tria europea.

Outra oportunidade para Navantia, que esta vez traballa coa Uni-
versidade da Coruña (UDC) na Unidade Mixta de Investigación 
(UMI) para desenvolver o estaleiro 4.0 ou estaleiro do futuro. Unha 
ciberfactoría que aproveite o saber facer acumulado en 300 anos 
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e aforre tempo e custos para competir co resto de países europeos 
e asiáticos e lanzar a fragata F110, o proxecto estrela da Armada 
Española para renovar a súa frota ata o ano 2060.

A de Navantia e a UDC é unha das 24 Unidades Mixtas de Inves-
tigación apoiadas pola Consellería de Economía, Emprego e In-
dustria, a través da Axencia Galega de Innovación (Gain). A través 
dun investimento de máis de dous millóns de euros achegado 
conxuntamente polos promotores da UMI e a Xunta, esta iniciativa 
responde ao obxectivo do programa público de impulsar colabo-
racións estratéxicas entre empresas e centros de coñecemento en 
áreas de innovación aliñadas coa Estratexia de Especialización 
Intelixente de Galicia (RIS3 Galicia).

O NAVAL MIRA Á AUTOMOCIÓN

A automatización é aínda excepcional no sector. “Mentres que en 
fábricas de coches como a de PSA en Vigo existe un robot por cada 
catro persoas (1.400 en total), nos estaleiros actuais só existen, no 
mellor dos casos, uns poucos”, contan Carlos Merino, presidente do 
Comité de Dirección da UMI, e José Daniel Pena, secretario e inves-
tigador principal. A necesidade de mellorar a eficiencia é “clara”.

Unha das actuacións “máis prometedoras” da UMI é, segundo os seus 
responsables, a análise co Centro Tecnolóxico de Automoción de Ga-
licia (CTAG) para replicar a cadea da automoción e sacar unha liña de 
fabricación e montaxe por bloques e sub-bloques para a futura fragata.

A imaxe dunha cadea de montaxe no naval permite facerse unha 
idea de como será a columna vertebral do estaleiro 4.0. O cerebro 
formarano as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) 
para xestionar de forma integral todas as fases da construción 
dun buque. Isto inclúe unha rede de intercambio de datos “masivo 
e permanente” cos provedores e cos clientes, que dispoñerán de 
información continua da evolución dos proxectos sen importar a 
distancia á que estean.

Ganadores
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O XEMELGO VIRTUAL

O punto de partida do buque será unha maqueta dixital. Nela 
estarán representadas en 3D todas as pezas –cada compoñente, os 
tubos, os cadros de mando…– para detectar posibles erros e corri-
xilos de forma sinxela antes de executar os traballos na práctica. 
“A mellor forma de conseguir a optimización da sustentabilidade 
competitiva é co modelado e a simulación virtual de procesos e 
produtos nas instalacións actuais”, apuntan os máximos responsa-
bles da UMI.

Tamén os empregados terán un xemelgo virtual na maqueta. Xo-
gan, segundo os expertos, o papel máis importante porque “teñen 
que dominar as tecnoloxías e facer posible a colaboración” entre 
o mundo real e o virtual “nun contexto extraordinariamente com-
plexo”. “A formación é o factor clave para que as persoas asuman o 
reto da cuarta revolución industrial”, coinciden Merino e Pena.

Á mellora dos procesos produtivos tradicionais e á aplicación das TIC, 
a UMI de Navantia e a Universidade da Coruña engadiu unha terceira 
liña de investigación non prevista inicialmente para dar resposta ás 
esixentes características das fragatas F110: a incorporación de tecno-
loxías disruptivas, innovacións que rompen con todo o anterior.

Hai, segundo os responsables da unidade, avances tamén “prome-
tedores” nas áreas de produto, ciberseguridade ou vehículos autó-
nomos con aplicacións tan prácticas como a redución ao mínimo 
posible dos cables nun buque.

UN EQUIPO DE 100 PERSOAS

No deseño do estaleiro do futuro traballan medio centenar de 
enxeñeiros de Navantia, 30 profesores e investigadores da UDC e 17 
enxeñeiros contratados a cargo da UMI, grazas aos recursos ache-
gados pola empresa e a Xunta. O equipo complétase con varios ex-
pertos do CTAG, da Universidade de Vigo e das empresas Siemens 
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e Scio IT. Unhas 100 persoas en total baixo a dirección de Navantia 
e coa UDC encargada da xestión diaria. “Entendemos que o sector 
da construción naval ten que volver reinventarse e, neste sentido, 
cremos firmemente que o estaleiro 4.0. non é unha alternativa ou 
opción, senón que é o único camiño para conseguir a sustentabili-
dade competitiva”, afirman os impulsores da UMI.
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O médico de cabeceira 
das vides

A información é o mellor antídoto contra as in-
certezas propias do traballo no campo, sobre todo 
as relacionadas coa meteoroloxía. No caso dos 
viñedos, o tempo pode supoñer o triunfo dunha 
colleita ou botala a perder. A nova empresa Monet 
Viticultura, nacida da man de tres investigadores, 
pon a tecnoloxía ao servizo da prevención e do 
control en tempo real para coidar a uva, a orixe da 
calidade do viño.

Cando en abril de 2015 o Salón Profesional do Viño en Ferrol (Fe-
vino) entregou a Peter Sisseck o enésimo premio da súa carreira, 
este recoñecido experto, enólogo de cabeceira en todo o mundo, 
agradeceuno coa revelación do que é o segredo para que un viño 
sexa grande: “viña, viña, viña e viña”.

“Ás veces o potencial da uva é tal –advertiu– que o único que ten 
que facer o enólogo é non estragalo”.

A premisa de David Rey, Débora Franco e José Antonio Gay can-
do se puxeron co deseño de Monet Viticultura foi precisamente 
esa. Ter toda a información posible e nunha única plataforma 
para axudarlle á adega a controlar a calidade do viño desde a 
planta.

DESDE A INVESTIGACIÓN

Estes tres enxeñeiros de telecomunicacións levaban sete anos in-
vestigando na Universidade de Vigo sobre a aplicación de novas 
tecnoloxías ao sector primario e á industria de transformación. 
As dúas actividades manexan moitísimos datos no seu día a día, 
pero faltaba unha forma de organizalos que permitise sacarlles o 
máximo partido.
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“Nun primeiro momento pensamos que o sistema podería ser 
válido para controlar calquera cultivo, pero enseguida des-
cubrimos que tiñamos que enfocar o noso esforzo nun único 
sector para chegar a coñecer con todo detalle as necesidades do 
cliente”, lembra Débora Franco. A evolución do proxecto cara ao 
mundo do viño foi case natural polo contacto previo que os tres 
cofundadores tiñan con el e porque, ademáis dun cultivo de alto 
valor engadido, é un sector de gran relevancia en España.

OPORTUNIDADES E AMEAZAS

Unha mesma parcela –coa mesma variedade de uva e chan– pro-
duce cada ano viños diferentes e o principal factor que o explica 
é a meteoroloxía. “Non é posible cambiala, pero si anticiparse e, 
nalgúns casos –sinala a responsable de negocio de Monet Viticul-
tura–, tomar medidas que poidan paliar as consecuencias adver-
sas ou aproveitar as oportunidades que ofrecen as condicións 
favorables”.

Cos datos almacenados en estacións meteorolóxicas do viñedo 
ou en instalacións públicas próximas, a empresa reúne a infor-
mación suficiente para que o seu sistema de predición –desen-
volvido especificamente para enfermidades fúnxicas tras a súa 
validación en cinco campañas e 23 localizacións distintas– valo-
re o risco de que se produza unha infección deste tipo.

Isto permite optimizar o uso de tratamentos fitosanitarios. Só se 
aplican se existe unha ameaza real que a ferramenta mide “de 
forma obxectiva” e “no momento idóneo para levalos a cabo”, 
segundo precisan desde a empresa.

A maiores, a ferramenta ofrece tamén predicións do tempo deta-
lladas a pé de parcela, información sobre o ciclo natural da planta 
e un caderno dixital para rastrexar o que se fixo en cada terreo.
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CALIDADE E EFICIENCIA

O coidado das cepas require gran cantidade de recursos huma-
nos, económicos e materiais. Mediante esta ferramenta, o en-
cargado accede a todos os datos en tempo real desde calquera 
dispositivo conectado a internet e pode así tomar as medidas 
necesarias para reducir desprazamentos ou identificar parcelas 
onde a intervención debe ser inmediata. Como se o viñedo tivese 
un médico de cabeceira.

“As decisións baseadas en información obxectiva para progra-
mar os manexos do viñedo axudan a conseguir uvas sás, de cali-
dade e con custos de produción máis baixos –resume a cofunda-
dora da empresa–. E este é o principal obxectivo para os xestores 
de viñedos e adegas”.

O SALTO INTERNACIONAL

Monet Viticultura apurou o seu crecemento grazas a VíaGalicia, 
a aceleradora de empresas creada pola Zona Franca de Vigo e 
a Xunta de Galicia, que seleccionou o proxecto na súa primeira 
edición, a finais de 2013. Posteriormente, continuou o desenvol-
vemento do seu plan de negocio co apoio da aceleradora Galicia 
Open Future, promovida tamén pola Xunta en colaboración con 
Telefónica.

A piques de dar o salto ao mercado portugués e en negociacións 
con posibles socios para a súa distribución en Chile e Arxentina, 
hoxe a empresa traballa xa con doce adegas en oito denomina-
cións de orixe de España.

En Galicia, conta con sete clientes de diversas denominacións de 
orixe, desde Viña Costeira e Abadía da Cova ata Bodegas La Val 
e Pazo de San Mauro, pasando por Martín Codax, Rectoral de 
Amandi e Virxe de Galir.
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No resto de España, unha das súas bodegas clientas é Hacienda 
Monasteiro, que ten entre os seus enólogos ao valedor da calida-
de desde a vide, Peter Sisseck. “Non existen mellores prescritores 
que os propios usuarios da plataforma. Contar entre os nosos 
clientes con adegas de prestixio internacional e que son referen-
tes nas súas denominacións de orixe é un gran orgullo”, afirma 
Débora Franco.

Monet Viticultura é “una plataforma en permanente actualiza-
ción” grazas ao contacto constante co persoal técnico e coa xe-
rencia das adegas. O viño mantense como prioridade, aínda que 
a empresa conta xa cun plan para diversificarse a outros cultivos. 
A seguinte estación, a oliveira.
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Fármacos que 
desmontan as redes 
sociais do cancro

A loita contra o cancro é unha obsesión científica. O 
de mama e o de próstata son dous claros exemplos 
da alta prevalencia da enfermidade e de necesidades 
médicas pendentes de cubrir. Grandes retos para 
os que tres biotecnolóxicas gallegas sumaron esfor-
zos co obxectivo de acadar un fito: descubrir novos 
fármacos capaces de actuar non só sobre proteínas 
illadas, senón sobre as redes de proteínas que inte-
raccionan nun cancro.

A principios dos anos 90, Alexandra Penney, editora da revista 
norteamericana Self, e Evelyn H. Lauder, nora da fundadora do 
imperio cosmético Estée Lauder, deciden unir as súas forzas para 
apoiar a causa do cancro de mama. Penney acababa de perder á 
súa xefa a causa da enfermidade. Lauder sufríaa e foi a primeira 
muller famosa en falar abertamente dela.

Nas súas memorias, Lauder lembra o tándem que formaba con 
Penney na batalla contra a Sida, en plena efervescencia naquel mo-
mento e cun enorme impacto mediático grazas ao simbólico lazo 
vermello que The New York Times definía como “o lazo dos lazos”. 
O delas tinguiuse de rosa para animar á autoexploración e como 
reivindicación da feminidade nunha doenza que durante moitos 
anos se tratou con hormonas masculinas para tentar frear a súa 
evolución.

Esa é unha das razóns polas que habitualmente se fala de certas 
semellanzas co cancro de próstata, que ten un tratamento hormo-
nal moi parecido ao que se lle daba primitivamente ao de mama 
aínda que á inversa, con hormonas femininas. As dúas son hoxe 
doenzas -outro elemento común- cunha prevalencia moi alta.
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O de próstata é o segundo cancro máis frecuente nos homes e o 
máis mortal tras o de pulmón, con 32.000 diagnósticos anuais en 
España, segundo os últimos datos da Asociación Española contra o 
Cancro. Uns 22.000 novos ao ano no caso do de mama, para o que 
se estima que unha de cada oito mulleres ten o risco de padecelo ao 
longo da súa vida.

Aí nace a historia de Oncogalfarma. Segundo destacan os seus pro-
motores, a primeira plataforma galega de investigación de fárma-
cos en oncoloxía.

NECESIDADES NON CUBERTAS

“Ambas as dúas patoloxías teñen tratamento, aínda que presentan 
efectos secundarios. Entre eles, o incremento do risco de cancro 
de útero ou os trastornos circulatorios e neurolóxicos, no cancro 
de mama, ou a aparición á resistencia ao tratamento no cancro de 
próstata. Son sinais de que hai unha clara necesidade médica non 
cuberta”, explica Carme Pampín, cofundadora e CEO de Galchimia, 
empresa líder do proxecto e unha das tres biotecnolóxicas galegas 
que impulsaron o consorcio Oncogolfarma, xunto con Oncostellae 
e AMSlab.

As tres empresas coñecíanse, mesmo con colaboracións que se 
remontaban máis dunha década atrás. “Esta relación previa e o 
coñecemento mutuo das capacidades de cada parte”, destaca Pam-
pín, animounas a aproveitar sinerxías e a lanzarse cun proxecto 
conxunto para afrontar o complexo proceso do descubrimento de 
fármacos, no que interveñen “disciplinas diferentes”.

TRES EMPRESAS, TODO SINERXÍAS

Galchimia, líder española en química orgánica sintética, e Oncoste-
llae, especializada en deseño virtual de fármacos, farmacoloxía in 
vitro e caracterización fisioquímica dos compostos, traían o coñe-
cemento investigador. O laboratorio AMSlab encargouse do 

Ganadores
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soporte para os ensaios químicos e físicos. A alianza concorreu ao 
programa Conecta Peme da Axencia Galega de Innovación (Gain) 
para fomentar a cooperación público-privada a través de proxectos 
de I+D en áreas estratéxicas para Galicia, que financiou o 57% do 
custo total da primeira fase do proxecto, 700.000 euros.

Para completar o núcleo de innovación, Oncogalfarma buscou, se-
gundo Pampín, “o coñecemento e o expertise” que lles faltaban nos 
grupos de investigación referentes da Universidade de Santiago no 
desenvolvemento de ensaios farmacolóxicos, cos grupos de Quími-
ca de Carbohidratos, Biofarma e ComBioMed.

AS REDES DAS PROTEÍNAS

Pensa en calquera das redes sociais nas que participas. Non tería 
sentido sen a interacción entre as persoas coas que interactúas. 
Pois o correcto funcionamento das células que forman o noso 
organismo depende nesa mesma medida da interconexión entre as 
proteínas. Practicamente ningunha circula illada e precisa relacio-
narse con outras para cumprir a súa función. Canto maior coñece-
mento exista sobre a rede que as une, máis opcións hai de identi-
ficar novas interaccións, “que son potenciais puntos de actuación 
para lograr un efecto terapéutico”.

O estudo desa rede e das relacións entre proteínas representa ac-
tualmente un dos campos máis prometedores para o descubrimen-
to de novos fármacos contra o cancro, aínda que tamén “de alto 
risco e moi complexo”.

¿Por que? “Ata hai uns anos –conta Pampín–, a industria farma-
céutica estaba centrada no deseño de compostos que puidesen 
modular a actividade dunha proteína, pero existía a convicción de 
que non era posible estender esta aproximación para modular inte-
raccións entre unha proteína e outra proteína”.
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As posibles unións están escondidas, non están claras aínda. De 
feito, os avances neste campo de investigación ata agora foron 
“puntuais” polas dificultades para atopar compostos activos nos 
que os científicos poidan traballar e obter unha molécula coas ca-
racterísticas adecuadas para o seu emprego como medicamento.

NOVOS TRATAMENTOS

“O desenvolvemento de inhibidores de interaccións proteína-pro-
teína en oncoloxía está en concordancia coas actuais tendencias do 
mercado farmacéutico, que busca ir máis aló do clásico tratamento 
de quimioterapia e/ou radioterapia”, engade a CEO de Galchimia.
É a forza de Oncogalfarma. Os inhibidores do seu proxecto actúan 
sobre a apoptose –o mecanismo natural de destrución das células– 
cando funciona incorrectamente e permiten restablecer o proceso 
á súa forma ordinaria, que conduce á morte das células tumorais.
O proxecto conseguiu sintetizar máis dun cento de moléculas, 
seleccionar as catro máis activas e mesmo solicitar unha patente. 
Pero queda moito traballo por diante.

UNHA SEGUNDA FASE

Oncogalfarma sentou as bases para consolidar a colaboración do 
equipo cara ao descubrimento e desenvolvemento de novos fárma-
cos anticanceríxenos en Galicia. O seguinte paso xa está en marcha 
co proxecto Neogalfarma, ao que se uniu tamén Nanogap, fabricante 
de nanomateriais, que reforza a plataforma “tanto desde un punto 
de vista científico como comercial”, segundo destaca o consorcio.

“Este é un proxecto a longo prazo que temos que abordar en dife-
rentes fases para poder adaptalo ás capacidades financeiras das 
empresas”, conta Carme Pampín. Todas elas son pemes para as 
que o proxecto é “un esforzo importante”.

O orzamento de Neogalfarma supera o millón de euros e volveu 
lograr a cofinanciación do Programa Conecta Peme de Gain.
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O obxectivo agora pasa por iniciar a fase preclínica regulatoria con, 
alomenos, dous dos compostos candidatos; e nunha fase posterior 
os ensaios clínicos con, tamén polo menos, un candidato. “O bro-
che final –apunta Pampín– xa sería conseguir un acordo de licenza 
con algunha empresa farmacéutica que puidese continuar co des-
envolvemento do produto e levalo finalmente ao mercado”.
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Helicópteros con 
olfacto de detective 
para revolucionar as 
emerxencias

Nos Alpes búscanse desaparecidos con tecnoloxía 
deseñada en Galicia. A multinacional Centum Re-
search & Technology renovou o mercado dos dis-
positivos de salvamento cun sistema capaz de loca-
lizar persoas a través dos seus teléfonos en zonas 
sen cobertura. O mellor aliado posible na busca de 
vidas contra o reloxo.

Poucas traxedias suscitaron tanta curiosidade e sorpresa coma o 
accidente do avión da Forza Aérea Uruguaia que se estrelou o 13 
de outubro de 1972 con cinco tripulantes e 40 pasaxeiros a bordo, 
a maioría deles xogadores dun popular equipo de rugby. O des-
enlace é dabondo coñecido. No accidente que inspirou a película 
“Viven” só houbo 16 sobreviventes despois de máis de dous meses 
de illamento e loita contra a morte.

A confusión sobre a localización do aparello e a ausencia de co-
municacións levou ao grupo de busca a dalos por falecidos. Case 
medio século despois, o milagre dos Andes sería hoxe probable-
mente unha fazaña menos dura grazas aos avances tecnolóxicos 
aplicados en servizos de emerxencias, nos que Centum Research 
& Technology é un referente.

UN CONCURSO DE IDEAS

Lifeseeker –o buscador de vidas, en inglés– xurdiu do concurso 
de ideas para produtos e servizos cun alto grao de innovación or-
ganizado por Centum entre os seus traballadores. Un deles, Isaac 
Ballesteros, procede da alta montaña e aproveitou a experiencia 
da compañía nos seus dous principais mercados, a aeronáutica e 
as telecomunicacións, para ofrecer unha solución novidosa ás 
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moitas dificultades no rastrexo de persoas desaparecidas.
O proxecto gustou tanto que Centum, con sede en Madrid e 
filiais en Alemaña e Brasil, creou unha empresa en Vigo para o 
desenvolvemento en exclusiva do produto. Encaixaba á perfec-
ción coa súa filosofía de investir en tecnoloxías prácticas. “Que 
mellor forma de facelo que contribuíndo a salvar vidas”, afirma
Héctor Estévez, socio e CEO de Centum Research & Technology.

COBERTURA EN ZONAS REMOTAS

Como o mellor sabuxo pode facer en terra, Lifeseeker é capaz de 
olfactear desde o aire os teléfonos móbiles de desaparecidos ou 
vítimas dun accidente, mesmo en lugares remotos e sen cobertu-
ra ou con condicións meteorolóxicas adversas.

Desde o aire, embarcado nun helicóptero, un sensor proporciona 
unha área de cobertura á que poden conectarse os teléfonos. “É 
como se o helicóptero levase unha pequena torre de telefonía –
explica Estévez– como as que estamos afeitos ver nas ladeiras ou 
enriba dos edificios”.

¿Hai que ter un smartphone? Non, funciona ata co móbil máis 
rudimentario. A única condición é que estea acendido.
Tamén a bordo do helicóptero vai o sistema informático que 
capta o sinal do teléfono, permite contactar por voz ou mensaxe 
coa vítima para coñecer o seu estado e transmite as coordenadas 
de localización aos equipos en terra.

Cunha operativa simple e intuitiva, deseñado para que calquera 
persoa que participe nun rescate, sen formación técnica, poida 
realizar unha misión con menos de tres horas de adestramento, 
a principal vantaxe de Lifeseeker é a súa loita contra o tempo. Iso 
que botan de menos os profesionais de emerxencias e marca a 
distancia entre a vida e a morte en lugares de difícil acceso.
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XA FUNCIONA NOS ALPES

Gústanos o risco. Pero os deportes extremos e as actividades lúdi-
cas ao aire libre como o sendeirismo poden acabar nun pesadelo 
sen as cautelas necesarias para practicalos. As intervencións das 
forzas de seguridade non paran de crecer. Nos anos 80 eran 200 
por ano. En 2015, segundo a Garda Civil, ascenderon a 920.

Lifeseeker busca xa vidas nos Alpes, destino idílico de alpinistas 
e esquiadores, e a compañía está a pechar acordos despois “dun 
elevado número de peticións” para demostracións en varios países 
de todo o mundo.

“A expectación que está a xerar é moi alta, pero é importante des-
tacar a dificultade asociada a ser o primeiro en chegar para cam-
biar a forma das cousas nun sector e o arduo traballo para abrir 
camiño”, revela Héctor Estévez.

EXEMPLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA

“Desde a súa creación, Centum Research & Technology sempre 
seguiu os principios da innovación aberta. Se hai alguén máis 
experto ca ti nunha materia, ¿por que non buscar unha alianza con 
el?”, lembra Héctor Estévez. Así naceu o consorcio da compañía co 
Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant) e 
o Grupo de Tecnoloxías da Información (GTI) da Universidade de 
Vigo. Un exemplo de sinerxías entre unha empresa innovadora e 
centros de coñecemento que permitiu sacar un produto de vangar-
da ao mercado dos sistemas aeronáuticos de misión.

A relevancia do proxecto afianzou o papel da filial galega, que 
pasou de ser a incubadora de I+D do grupo Centum a converterse 
nunha empresa con contido propio, apta para desenvolver e co-
mercializar os seus produtos de forma global.

A Axencia Galega de Innovación (Gain) e Xesgalicia apoiaron o po-
tencial da compañía a través do fondo tecnolóxico i2C para apoiar, 
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mediante capital risco, proxectos empresariais innovadores, 
especialmente os que resulten da posta en valor do coñecemento 
xerado polos axentes do sistema galego de I+D+I. A súa achega 
en 2015 “foi fundamental para pechar a nosa primeira rolda de 
captación de investimento”, destaca Estévez, “xa que serviu de 
tracción e axudounos a completar o panel de investidores inicial, 
entre os que se atopan figuras relevantes da industria aeronáu-
tica mundial e os membros do Club de Investidores do Clúster 
TIC, que se estrearon como investidores no noso proxecto”.
O fondo de capital risco da Xunta reforzou a súa posición nunha 
nova rolda de investidores en abril. “Desde a súa entrada –en-
gade Estévez–contribuíu de forma positiva, non só co finan-
ciamento, senón tamén co seu consello noutros aspectos máis 
operativos da empresa”.

¿E a onde voa agora Centum Research & Technology? “Como 
nos gusta dicir, o noso obxectivo non é voar, senón voar cun 
obxectivo”, apunta o seu CEO. A compañía traballa en novas fun-
cionalidades de Lifeseeker para adaptarse ás peculiaridades de 
cada caso de desaparición e é, ademais, “un claro exemplo”dun 
produto preparado tecnoloxicamente e en custo para o uso de 
drons en emerxencias.
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O que antes se 
devolvía ao mar... 
agora pode rexenerar 
os ósos

Os biomateriais están en auxe. Son un aliado perfec-
to para a medicina rexenerativa na procura de solu-
cións innovadoras no tratamento de tecidos dana-
dos por enfermidades. Científicos da Universidade 
de Vigo conseguiron desenvolver un novo recheo 
óseo a partir de dentes de tiburóns procedentes da 
pesca sustentable, que ademais permiten valorizar 
os descartes no sector.

Case 20 horas tardaron os ministros de Pesca da Unión Europea en 
pechar un acordo en febreiro de 2013 que cambiou para sempre o 
traballo no sector. Tras unha negociación tensa, moi dura, púxose o 
punto e final aos tempos de tirar pola borda os peixes con tamaño 
insuficiente para a súa comercialización e as capturas que excedían 
as cotas fixadas para cada embarcación. “Unha situación totalmente 
nova”, como admitía a entón comisaria de Pesca, Maria Damanaki.

Cada ano devolvíanse ao mar uns sete millóns de toneladas de pei-
xes, segundo a Organización para a Alimentación e a Agricultura. 
As autoridades comunitarias defenden que desperdiciar non ten 
ningún sentido polo baixo rendemento do sector e a escasa viabili-
dade das zonas de pesca. Por iso, todas as capturas deberán des-
cargarse en porto a partir de 2019. O veto aos descartes, con todo, 
implica un enorme reto para buscar usos alternativos a especies ou 
partes dos peixes que non se destinan ao consumo.

O grupo de Novos Materiais da Universidade de Vigo participou 
nun dos proxectos europeos do Arco Atlántico para a valorización 
de recursos e descartes da pesca. “Naquel programa había investi-
gadores para obter coláxeno das peles dos peixes, omega 3 dos 
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fígados ou acido hialurónico dos ollos para a industria farmacéu-
tica, a alimentación ou a estética”, conta Pío González, coordina-
dor do grupo. En que podían centrarse eles? A súa experiencia en 
materiais cerámicos e as abundantes descargas no Porto de Vigo 
de pequenos tiburóns procedentes da pesca sustentable puxeron 
en bandexa o aproveitamento dos dentes dos escualos para obter 
cerámicas biocompatibles que permitan tratar ósos humanos da-
nados por fracturas ou debido a un cancro.

A MELLOR ALTERNATIVA

Cunha dilatada traxectoria en investigación e desenvolvemento 
de materiais avanzados, particularmente biocerámicas, o grupo 
analizou as propiedades dos dentes dos tiburóns, que teñen unha 
composición moi similar á do óso humano, “pero mellor pola im-
portante presenza de flúor”, di o catedrático de Física.

Os elementos básicos dos ósos son o fósforo e o calcio. Os dous ta-
mén están presentes nos dentes, que ademais teñen flúor. No caso 
da dentadura da quenlla, a concentración de flúor é relativamente 
alta, entre un 2% e un 3%, o que lle confire unha maior dureza e pro-
tección. “Non hai no mercado un produto de procedencia mariña 
destas características”, afirma Pío González.

As dúas alternativas de biomateriais para recheo óseo existentes na 
actualidade son as sintéticas e as biolóxicas. As primeiras elabóran-
se con procesos puramente químicos. Nas de orixe biolóxica trabá-
llase con ósos de gando vacún, equino, porcino e mesmo caprino.

O achádego do grupo da Universidade de Vigo non é só unha 
solución innovadora polo aproveitamento de recursos mariños. 
“Temos unha composición mellorada pola presenza do flúor e dou-
tros elementos minoritarios que xogan un papel fundamental na 
formación do óso”, apunta González. Unha vez aplicado o recheo, 
no óso prodúcese unha cadea de reaccións das células para a súa 
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rexeneración. Os elementos minoritarios aos que se refire González 
(pequenas cantidades de sodio, magnesio ou estroncio) funcionan 
coma un abono na reconstrución natural da zona afectada.

ÉXITO DAS PROBAS

Pensando desde o principio na súa futura fabricación a escala in-
dustrial, o grupo de Novos Materiais da Universidade de Vigo dese-
ñou un sistema de procesado sinxelo para os dentes de variedades 
de quenlla coma o marraxo ou a tintoreira. Lávanse, tritúranse e 
sométense a un quecemento a alta temperatura para eliminar a 
parte orgánica e deixar só a compoñente mineral do dente.

“Ese é o noso produto”, sinala González. Un recheo destinado a 
recuperar tecido óseo antes da colocación dun implante en casos 
de fracturas e perdas de pezas dentais, ou en ósos afectados polo 
cancro nos que se tivo que retirar una parte para limpalo de células 
canceríxenas. “A cavidade énchese con este biomaterial e o propio 
óso do paciente vaise rexenerando”, explica.

Os ensaios in vitro e as probas in vivo en pequenos animais de-
mostraron o éxito do produto: biocompatible, sen toxicidade e con 
capacidade para promover a rexeneración ósea ao mesmo nivel 
que outros recheos comercializados.

UNHA FUTURA EMPRESA

Coa patente do proceso de fabricación autorizada pola UE, o grupo 
de Novos Materiais avanza noutra para a protección industrial do 
uso en aplicacións clínicas. “A investigación sabemos facela, esta-
mos habituados. Os problemas empezan cando queres transferir 
ese coñecemento”, apunta Pío González.

É unha “etapa complicada”, afirma, porque “non é fácil que o sector 
empresarial busque novas tecnoloxías na universidade –engade–. 
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Por iso somos nós os que canalizamos as patentes para achegalas 
ao mercado. Cando as empresas ven que o produto está máis preto 
da comercialización, entón si son receptivas”.

Boa parte das dificultades están sendo aliviadas grazas á participa-
ción en Ignicia, o programa da Axencia Galega de Innovación (Gain), 
en colaboración coa Fundación Barrié, para facilitar o acceso ao mer-
cado das iniciativas impulsadas polos investigadores galegos e xerar 
novas empresas, patentes e emprego de alta cualificación.

“Puidemos contratar persoal especializado para preparar un bo 
plan estratéxico, de negocio e marketing, e incrementar a protección 
industrial –lembra González–. É un programa perfecto para cubrir 
esas necesidades, sobre todo en proxectos de sectores coma este, o 
biomédico, que non son tan inmediatos para vender coma outros”.

A finais do próximo ano está prevista a constitución formal da em-
presa. Para ese momento o grupo quere contar xa coas autorizacións 
de marca e os permisos para os ensaios en humanos. “Para a fabri-
cación, a idea é dispoñer dunha planta no Campus de Vigo, onde po-
demos traballar coas certificacións de calidade que esixe a Axencia 
Europea do Medicamento”, adianta o coordinador do proxecto.

Ganadores




