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Durante anos ouvimos que 
é necesario mellorar a 
competitividade do apa-
rello produtivo para tratar 
de elevar de forma sus-

tentable o nivel de desenvolvemento 
e benestar da cidadanía. No entanto, 
parece non haber conexión entre es-
tas intencións e os feitos do día a día. 
Pero chegou a hora da verdade. Na 
actual conxuntura de crise é inelu-
dible concretar esas melloras. Esta 
publicación difundirase no momento 
no que os equipos de goberno mu-
nicipais estean a tomar posesión dos 
seus cargos e deseñando os seus 
programas de traballo. Seguramen-
te algúns terán en mente actuacións 
relacionadas con servizos de teleco-
municacións e o desenvolvemento 
da Sociedade da Información. Pero, 
coñecerán os responsables políticos 
todas as posibilidades que teñen nas 
súas mans para favorecer o despre-
gamento de redes eficientes? Serán 
conscientes da interrelación -ou no 
peor dos casos, a incoherencia- das 
medidas que planean adoptar?
O labor dos expertos técnicos, dos 
enxeñeiros de telecomunicación, é 
imprescindible axudando a reflexio-
nar sobre como poden contribuír as 
Administracións Públicas a potenciar 
a acción das empresas que invisten 
en redes de telecomunicacións, para 
que isto reverta en mellorar o nivel de 
desenvolvemento e benestar social 
dos cidadáns. 

Dado que desde o local e o rexional 
inflúese en gran medida na creación 
de facilidades (ou alternativamente 
barreiras) antóllase fundamental a 
colaboración entre o público e o pri-
vado, co obxectivo de avanzar na 
renovación do modelo produtivo es-
pañol. Reducir ao máximo a fenda 
dixital é un obxectivo común e prio-
ritario. Para alcanzalo é importante 
implementar medidas que favorezan 
o impulso da demanda e o fomento 
de redes de telecomunicacións e de 
servizos innovadores. Segundo da-
tos do Centro de Investigacións So-
ciolóxicas, o CIS, o 68% das persoas 
que non acceden a Internet, non o 
fan porque “non lle interesa” ou  “non 
sabe utilizalo”. Polo tanto, as actua-
cións máis urxentes e efectivas 
serán as destinadas a incentivar 

a demanda, ben promovendo o seu 
uso por parte de cidadáns e empre-
sas, ben mediante a xeración de con-
tidos e aplicacións atractivas.
Só un 2,7% dos non internautas de-
claran que non acceden a Internet 
por non dispor de acceso a redes de 
telecomunicacións. É evidente que a 
falta de redes non está entre os obs-
táculos que impiden a xeneralización 
do uso de servizos da Sociedade da 
Información. Esta reflexión cuestiona 
a efectividade dalgunhas actuacións 
municipais, como o investimento pú-
blico por parte de Concellos, en redes 
de telecomunicacións (WiFi, fibra óp-
tica) sen exporse se existe ou non ne-
cesidade, se alguén vai utilizar eses 
investimentos públicos. E, no peor 
dos casos, ignorando os requisitos 

que debe cumprir un proxecto público 
de redes de telecomunicacións (cum-
primento da Circular 1/2010 da CMT) 
e por tanto, asumindo o risco de ver-
se sancionado, como xa ocorreu.
E, mentres os responsables munici-
pais invisten o orzamento público en 
redes que, con sorte, utilizarán entre 
un 2% e un 5% da súa poboación, 
esquecen usar unha ferramenta que 
só está nas súas mans, que non ten 
custo orzamentario, e que sería moi 
efectiva: facilitar e axilizar a trami-
tación administrativa de proxectos 
de investimento privados. A pesar 
de que a cobertura existente é moi 
ampla é necesario continuar despre-
gando novas redes e mellorar as xa 
existentes para incorporar avances 
tecnolóxicos que permitan aumentar 

o ancho de banda e xeneralizar as 
redes de nova xeración.
Ante este desafío, os responsables 
das corporacións poden facer moito 
para potenciar a dotación de infraes-
truturas sen esforzos orzamentarios, 
adoptando un papel de facilitador do 
investimento privado mediante a di-
minución de barreiras normativas e 
do custo de cumprimento das obrigas 
administrativas. Neste sentido, o pa-
pel das Entidades Locais e Comu-
nidades Autónomas é crucial. 
Os municipios contan co asesora-
mento de técnicos co expertise sufi-
ciente para evidenciar estas e moitas 
outras cuestións que poderían contri-
buír a concretar e materializar esa in-
aprensible “mellora da produtividade 
e a competitividade”. Só é necesario 
que os escoiten.
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www.cesareox.com
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GIZA INGENIERÍA S.L.
LUIS MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA
Nº colegiado: 6179
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PC CARRIER, S.L
XOSÉ ANTONIO DOLDÁN PEDREIRA
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Tfno: 981 140 800     x.doldan@pcarrier.com
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AMADOR RODRÍGUEZ DIÉGUEZ
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MARÍA L. HIDALGO SOTELO
Nº colegiada: 7191
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mhidalgo@coit.es
Gestión innovación. 
Firma electrónica. Herramientas SW. ICTs

BOADO INTEGRA INGENIEROS
Alfonso Saavedra Boado
Nº Colegiado: 9220
Santiago de Compostela
Tfno: 981 571284      teleco@boado.com
Proyectos de ICT, Acústica, TDT, Gap-Fillers, 
WiMax

SOLEDAD TORRES GUIJARRO
Nº Colexiada: C09387 
Tfno: 617 012 427      storres1@iies.es
Ingeniería Acústica. Sistemas de Audio. 
 Proyectos de ICT.

ROGELIO MARTÍNEZ TEIJEIRA
Nº Colexiado: 8328
Tfno: 625192714      rm_teijeira@yahoo.es
ICT’s, Redes de Datos, Instalacións de 
seguridade, megafonía

EVENTYAM INGENIEROS, S.L.
MARÍA E. BALTAR CARRILLO
Nº colegiada: 6470
José Antonio Centoira García
Nº colegiado: 15090
C/Doctor Cadaval, 33 – Ofic. 2º b
33202 Vigo • Tfno: 986 120 106
www.eventyam.com
Campos electromagnéticos. Ruido. 
Termografía. Proy./Certif.

ACBIA SOLUCIONES S.L.U.
FAUSTINO CASTRO SANJORGE
Nº Colegiado: 12363
Tfno: 981650870 - Movil: 677163247
fcastro@acbia.com / acbia@acbia.com
Consult. Estratégica, Conectividad/
Comunicaciones, A.Técnica

ALBERTO FREIRE GRANDE
Nº Colegiado: 15558
Tfno: 646741115
Alberto.Freire@tecnocom.es
Proyectos de ICT y direcciones de obra
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ALBERTO NÚÑEZ ARES
Nº Colexiado: 4.064
Emilio González López 58 A, baixo
15011 A Coruña • Tfno: 981160249
info@ain-active.com
Proxectos enerxías renovables e ICT
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JOSE MONTEAGUDO LIMERES
Nº Colexiado: 13.320
Plaza Curros Enríquez, 1. Of.: 312
36002  Pontevedra
Tfno: 986 188 983 / 690 351 498
jlimeres@boratelecom.com
http://www.boratelecom.com
Servizos a empresas: VoIP, Web, Open 
Source

JOSÉ LUÍS ARGÜESO FERNÁNDEZ
Nº Colegiado 3.177
C/ Padre Don Rúa 17-1º H
36203 Vigo
argueso@coit.es
Oficina de Proyectos de Telecomunicaciones 

LITRIUMTECH HARDWARE
CARLOS LÓPEZ MÉNDEZ
Nº Colexiado: C16060
Río Navia 21 – 3º izq. 
27004 Lugo
Tfno: 627797774
carlos.lopez@litriumtech.co.cc
http:\\litriumtech.co.cc
soluciones Hardware e Ingeniería Electrónica

JESÚS AMIEIRO BECERRA
Nº colexiado: 13.432
Doantes de Sangue nº4 2ºD
36400 O Porriño (Pontevedra)
Tfno: 630615609
jesus@jesusamieiro.com
http://www.jesusamieiro.com
Peritaciones judiciales, ICT, consultoría

A hora da verdade
Maite Arcos, Directora Xeral de Redtel
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O Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (COETG) quere dirixirse un ano máis a toda a socie-
dade galega co gallo do Día Mundial das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2011, que hoxe, día 
17 de maio, se celebra en todo o mundo.

Por iso, e baixo o lema escollido pola Unión Internacional de Telecomunicacións para conmemorar a data de hoxe: 
“Unha vida mellor nas comunidades rurais coas TIC”, no exercicio da nosa responsabilidade, queremos facer un 

chamamento ós políticos e ós cidadáns. Os primeiros, no desempeño das súas funcións, deben ser conscientes da importancia 
que teñen os concellos de cara a modernización do noso territorio. Han de tomar a iniciativa no despregue de infraestruturas e na 
prestación de servizos baseados nas TIC, como ferramenta indispensable para o desenvolvemento tecnolóxico e polo tanto, eco-
nómico. E os segundos, deben reclamar os dereitos que lles son propios. Non só é necesario o acceso a Internet. Cómpre dicir 
que as redes de banda ampla son requisito sine qua non para poder gozar deses servizos, ós que aínda unha parte importante da 
poboación galega non ten acceso por non dispor dunha conexión de calidade. Pero máis alá dos custes das infraestruturas, están 
as vantaxes derivadas das aplicacións das novas tecnoloxías, como a prestación de servizos de proximidade, que abranguen 
case todos os aspectos da vida dos cidadáns. Tamén, os emprendedores e as empresas poderán facer negocios desde o lugar 
máis remoto, co mundo como mercado. Os beneficios das aplicacións das TIC superarán sempre ós custes, sendo polo tanto o 
mellor investimento que se pode facer.

A plena implantación da banda ampla ten que deixar de ser un obxectivo para converterse nunha realidade. Demandamos a 
implementación de novas tecnoloxías que dean cobertura a todo o territorio galego. É necesario o despregamento das infraes-
truturas de telefonía e internet móbil, xa que só cunha conexión en mobilidade e de calidade poderase chegar ata o derradeiro 
recodo da nosa complicada orografía. Cómpre unir esforzos desde todos os lugares, rurais e urbanos, fomentando a creación de 
novas empresas sobre a base da innovación, potenciando as existentes e os recursos disponibles, en definitiva, creando un teci-
do empresarial TIC potente, coa capacidade de penetrar no mercado global mundial. Pedimos tamén ás distintas administracións 
que leven a cabo actuacións de xeito coordinado evitando a duplicidade e maximizando o investimento e ós profesionais com-
petentes que loiten por evitar os medos da sociedade transmitindo as vantaxes sociais derivadas das novas tipoloxías de redes.

Galicia ten, neste senso, moito camiño por andar. Son abondosas, pero insuficientes, as iniciativas emprendidas para tentar 
situar a Galicia no lugar que lle corresponde e aínda debemos mellorar nos rankings da banda ampla. Por iso, desde o COETG, 
instamos  a todos a facer un compromiso polo futuro de Galicia. Somos conscientes do esforzo que a nosa reclamación supón 
e por iso adherímonos a esta proposta, comprometéndonos a contribuír e colaborar en todo o posible de cara a facilitar á ci-
dadanía toda a información, orientación e axuda que sexa necesaria, neste proxecto de futuro común no que todos debemos 
embarcarnos.

Nós celebramos esta data dobremente, porque somos enxeñeiros de telecomunicación e porque somos galegos, e hoxe, Día 
das Letras Galegas, énchenos de orgullo dirixirnos a nosa xente para reclamar que o eido das TIC sexa elemento transmisor de 
coñecementos, canle de comunicación e vehículo difusor da nosa cultura.

Asdo. Ramón Bermúdez de Castro Olavide
Decano COETG

Declaración do Colexio Oficial de Enxeñeiros 
de Telecomunicación de Galicia

co gallo do Día Mundial das Telecomunicacións 
e da Sociedade da Información 2011 

Os enxeñeiros de telecomunicación instamos ós concellos 
a garantir a prestación de servizos TIC ós cidadáns e ás empresas 

como alicerces esenciais do desenvolvemento económico
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A NOSA REDE (ANR): ¿Cal 
sería a liña directriz da ac-
tuación municipal capaz de 
mellorar substancialmente 
o posicionamento dos con-

cellos galegos con respecto a súa mo-
dernización  tecnolóxica e á prestación 
de servizos baseados nas novas tecno-
loxías aos seus cidadáns?
Pablo Cobián Fernández (P.C.): Para 
min o tema das TIC é un tema como o 
do medio ambiente, no que temos que 
remar todos na mesma dirección a pe-
sar de que haxa partidos políticos re-
presentados, para que esa fenda dixital 
se reduza o máximo. Esta pregunta a 
min tócame moi directamente porque a 
parte de ser parlamentario estou como 
concelleiro en Oleiros.
Hai que falar do que está a ocorrer na 
actualidade nos concellos que é unha 
cuestión que vén xa de hai tempo. A 
maioría deles, sobre todo os peque-
nos e os medianos, están metidos no 
obxectivo de levar a banda ampla a 
multitude de veciños e están imple-
mentando solucións de forma illada e 
para min isto é un erro. Estamos nun 
momento moi complicado pola crise 
onde os ingresos dos concellos vense 
minorados e o marxe de manobra é moi 
reducido. É certo que moitos deles es-
tán a inverter en infraestruturas, é ver-
dade, mais o problema non é soamen-
te o investimento inicial. A realidade é 
que a maioría non ten feito un plan de 
viabilidade e mantemento desas insta-
lacións e esa é unha situación que está 
levando o fracaso na implantación de-
sas tecnoloxías. 

Ademais, a maioría dos concellos me-
nores de 30.000 habitantes represen-
tan o 58% da poboación e o 95% do 
territorio galego. É unha cuestión moi 
importante porque esixe vertebrar o 
territorio doutra forma máis eficiente. 
Penso que os concellos non deben 
operar como illas e que non deben fa-
cer inversións individualizadas porque 
non é operativo.Ten que haber moitísi-
ma máis cooperación na prestación de 
servizos tecnolóxicos. 
Os pequenos e medianos concellos 
teñen que estar tutelados indubidable-
mente pola administración supramuni-
cipal, neste caso pola Deputación e a 
Xunta na procura dunha concentración 
do esforzo inversor.
Outro problema que teñen estes conce-
llos é que a maioría deles non dispoñen 
de coñecementos en materia TIC. Non 
teñen persoal cualificado para poder 

asesorar nesta materia, de aí a nece-
sidade de facer algún tipo de convenio 
coas asociacións de profesionais como 
o COETG.
E ten que existir unha cuestión bási-
ca tecnolóxica que nestes momentos 
non está ocorrendo que é a interope-
rabilidade entre as distintas adminis-
tracións, estou a falar entre concellos, 
Deputación e a propia Xunta. A Xunta 
nestes momentos está buscando unha 
estratexia en común a través do Plan 
de Banda Ampla 2010-2013. Este Plan 
xurde pola necesidade de evitar esa 
duplicidade de investimentos nunha 
mesma zona.
Mar Barcón Sáchez (M.B.): A situa-
ción, ó noso xuízo, ten menos que ver 
ás veces co tamaño do municipio e máis 
coas prioridades nas que os concellos 
invisten. A Coruña é un concello grande 
que ten un despregamento importante 
de TICs pero concellos como Petín que 
é un dos máis pequenos de Galicia ten 
400 persoas usuarias de redes sociais. 
É unha situación moi diferenciada que 
á forza ten que ir cara a unha homoxe-
nización porque o despregamento das 
infraestruturas e a tecnoloxía  supo-
ñen ó final un aforro de custes para a 
administración. Estou pensando en 
prestacións como a telexerontoloxía, 
por exemplo, que desde logo abaratan 
moito os servizos de proximidade e que 
sen a implementación de tecnoloxías 
son moi difíciles.
Para nós os obxectivos irían nunha 
tripla dirección. Primeiro, habería que 
completar a implantación da adminis-
tración electrónica porque supón un 
aforro de custes para os concellos moi 
notable, un incremento da transparen-
cia, e desde logo, para nós tamén do 
que significa a propia democracia. O 
segundo sería ampliar a cantidade de 
servizos cidadáns baseados nas tec-
noloxías. O derradeiro, e que para nós 
ten tamén moita importancia, é realizar 
unha política municipal de desenvolve-
mento dos parques tecnolóxicos. 

Tamén podería implementarse desde a 
administración supramunicipal, seguin-
do o exemplo que puxo en marcha a 
FEMP, un servizo de información e ase-
soría, porque seguramente ós conce-
llos failles tanta falla que se lles axude 
no desenvolmento das infraestruturas 
como que se lles ensine as potenciali-
dades que teñen as tecnoloxías.
Raúl Fernández Iglesias (R.F.): Creo 
que estamos de acordo na necesidade 
de cooperar entre as distintas adminis-
tracións. Nós entendemos as TIC como 
instrumentos indispensables non só 
para a administración senón para todos 
os galegos. Propugnamos un modelo 
transformador da administración local 
que ten que pasar por unha nova for-
ma de organización territorial. Os con-
cellos teñen que modernizarse. A idea 
sería funcionar mellor dando servizo ós 
cidadáns, e todo elo aforrando gastos 
inútiles, baseándose nun modelo de ur-
banización e unha administración local 
neste caso, que o que estamos a falar, 
máis eficaz e máis eficiente.
Pensamos que se acabou o tempo da 
democracia representativa xa que as 
novas tecnoloxías dannos a oportu-
nidade de irmos a unha democracia 
participativa na que os temas de go-
berno e administración teñen que estar 
accesibles a toda a cidadanía creando 
espazos permanentes de participación 
e colaboración veciñal. Temos que con-
verter a revolución dixital non nunha 
eiva, senón nunha arma poderosa para 
facilitarmos un motor de desenvolmen-
to económico e de promoción. 
ANR: ¿Estarían a favor dun acordo en-
tre partidos no ámbito municipal para 
impulsar o despregamento das infra-
estruturas de telefonía e internet móbil 
aplicando as directrices contidas no do-
cumento de boas prácticas promovido 
polo Servizo de Asesoramento Técnico 
e Información (SATI)?
P.C.: Ordenar o territorio é unha cues-
tión de moitísima relevancia. E a admi-
nistración autonómica ten que dar un 

paso decidido neste senso. Os conce-
llos teñen competencia nesa materia, 
pero cando alguén quere despregar 
as redes ou poñer as antenas, en al-
gúns sitios hai ordenanza municipal e 
noutros non. A Xunta debería pór en-
cima da mesa un plan sectorial para 
que haxa un documento de carácter 
supramunicipal que estea por encima 
dos concellos porque ó final isto non 
o ordena ninguén e moitas veces te-
mos problemas de cobertura móbil e 
os operadores atópanse con grandes 
dificultades para poder despregar in-
fraestruturas en moitos sitios. De feito, 
estou a pensar en Oleiros [Pablo Co-
bián é candidato á alcaldía dese lugar], 
onde existen moitas zonas de sombra. 
Por certo, dos 315 concellos creo que 
só 50 concellos en toda Galicia teñen 
unha ordenanza específica para esta 
cuestión, o resto non teñen nada.

M.B.: Non é por debater, pero a min por 
exemplo chamoume moito a atención 
a escasa importancia que se lle daba 
a este tema nas directrices de ordena-
ción do territorio, que é un documento 
que acaba de aprobar o Partido Popu-
lar en solitario e que ó mellor debería 
de ter tido moita más profundidade na 
definición dos nodos de tecnoloxía. É 
certo que algunhas cuestións vincula-
das á implantación das infraestruturas 
teñen moita contestación. É posible un 
pacto entre partidos, é valido o modelo 
do SATI ou dun código de boas prac-
ticas que podería impulsarse desde a 
administración autonómica ou desde a 

propia FEGAMP. Non hai mellor códi-
go de boas prácticas que os cidadáns 
coñezan a verdade, porque a ciencia 
elimina os mitos. Co coñecemento para 
os cidadáns e a formación é posible 
que se poda acadar un código de boas 
prácticas de carácter político. De todas 
formas, teremos que acadar nos pro-
pios plans xerais e sectoriais un espazo 
para falar e deseñar a ubicación das 
infraestruturas, porque ó final, un paso 
moi importante dos plans pasa pola ad-
ministración autonómica. 
P.C.: A tramitación é dos concellos…
M.B.: Xa sei que a tramitación e o 
deseño é dos concellos pero hai un 
montón de informes sectoriais que 
competen á Xunta e unha das partes da 
tramitación do plan xeral é competencia 
da administración autonómica.
R.F.: É que o primeiro que hai que fa-
lar é que as competencias en materia 
de telecomunicacións corresponden ó 
Estado e, nese senso, nós tentamos 
resolver unha serie de eivas con varias 
propostas de resolución á situación do 
Plan de Extensión de Banda Ampla para 
facer posible no 2013 a plena cobertura 
en todo o territorio galego con especial 
atención ó medio rural. Falouse tamén 
dunha coordinación cos concellos e da 
redacción dun plan de medidas para 
impulsar o despregue das bandas fixas 
e móbiles e pediuse a transferencia da 
xestión do espectro no territorio galego. 
Adherímonos á reclamación do CO-
ETG: a Axencia Estatal de Radioteleco-
municacións para Galicia, pola que hai 
que seguir loitando e da que non nos 
podemos esquecer.
Presentamos unha proposición non de 
lei no 2010 que abre a porta á creación 
de licenzas de telefonía móbil de ám-
bito galego. Solicitamos tamén que se 
teñan en conta as peculiaridades xeo-
gráficas e poboacionais para garantir 
a máxima cobertura, que nas próximas 
modificacións regulamentarias se valo-
re a posibilidade de que o uso de fre-
cuencias teña como punto de partida as 
comunidades autónomas, que se reti-
ren as concesións ás operadoras que 
non realicen os investimentos compro-
metidos e que en todos os novos proce-
dementos relacionados coa asignación 
de banda se valoren positivamente as 
propostas de cobertura no medio rural 
con banda ampla móbil. 
En canto á telefonía móbil e á alarma 
social que se crea coa instalación das 
antenas, pensamos que aí teñen que 
estar todos os axentes sociais impli-
cados nun acordo sobre tres puntos 
esenciais. O primeiro é a información 
veraz. Está claro que se non hai ante-
nas non hai cobertura e os aparatos no 
noso oído van facer máis dano que se 
hai antenas suficientemente desprega-
das, explicar que hai que utilizar os te-
léfonos móbiles de xeito ponderado. O 
segundo é a medición. Sería necesario 
un soporte técnico para facer as medi-
cións en canto haxa un problema nun 
sitio determinado. E o terceiro punto é a 
negociación. Se hai unha alarma social, 
hai que informar e razoar. 
ANR: ¿Qué medidas concretas con-
templa o seu partido na aplicación do 
novo Regulamento de Infraestruturas 
Comúns de Telecomunicación (ICTs)?
P.C.: Son os concellos os que deben 
de facer un control, un seguimento do 
cumprimento da lei. Pero claro, non hai 
profesionais das telecomunicacións 
dentro do concello para este tema. Eu 

penso que se debería facer algún tipo 
de convenio coas asociacións de pro-
fesionais ou co Colexio Oficial de Enxe-
ñeiros de Telecomunicación para que 
os concellos dean cumprimento a esa 
norma que acaba de establecerse.
M.B.: É certo que para os concellos 
onde hai escaseza deste tipo de pro-
fesionais os convenios poden ser unha 
solución. A nós parécenos que hai 
tres vías para levalo a cabo: primeiro, 
esixíndoo nas novas licenzas; segun-
do, hai unha posibilidade nos plans 
xerais que se están aprobando. Nós 
temos algunhas propostas para facer 
desenvolvementos de fogares dixitais, 
a implementación de polígonos tec-
nolóxicos, etcétera. Estamos desen-
volvendo conceptos como as paradas 
intelixentes no transporte público ou a 
domótica para algúns colectivos como 
as persoas maiores ou con discapaci-
dades. E terceiro, no que atinxe a reha-
bilitación -agora mesmo estase a facer 
máis rehabilitación que vivenda nova- 
temos unha política de rehabilitación no 
eido rural e para nós é o momento para 
levar o equipamento non só ó residen-
cial senón tamén ós pequenos locais 
comerciais.
R.F.: Ben, as ICTs son o último chanzo 
que temos para que as telecomunica-
cións cheguen ó cidadán, se falla iso 
non hai nada. A lexislación asignou ós 
concellos a obriga de garantir os derei-
tos dos cidadáns relativos ós accesos 
ós servizos de telecomunicación. Nos 
concellos grandes non é problema pero 
nos pequenos si. Temos que buscar 
modelos que dalgunha forma solventen 
esta eiva. E para nós pasaría, volven-
do outra vez á organización territorial, 
en compartir servizos. Agora hai unhas 
figuras que son as mancomunidades, 
os consorcios e no futuro poden ser as 
comarcas, nas que os concellos si po-
den compartir servizos. Cando falamos 
de unir concellos para compartir servi-

zos estariamos falando da creación de 
comarcas urbanas -que serían as áreas 
metropolitanas- e comarcas rurais. Eu 
penso que estamos de acordo en que 
queremos un novo modelo de organi-
zación local que ten que pasar primeiro 
pola ordenación do territorio e segundo 
por facer unha administración local mo-
derna.
Claro que se necesitaría un enxeñei-
ro de telecomunicación e tamén se 
necesitarían igualmente expertos en 
outras áreas. Pero claro, hai moitos 
concellos que non van poder a non ser 
que compartan servizos. Temos outras 
ferramentas como convenios entre o 
COETG e os concellos como ben di-
cides. Se nos xuntamos unha serie de 
concellos si podemos ó mellor acceder 
a persoal que nos dea a capacidade de 
acceder a estes beneficios.

M.B.: Eu comparto que hai moitos con-
cellos que non teñen medios, pero isto 
a min ás veces parécenme desculpas 
de mal pagador. Un concello que ten 
a responsabilidade sobre unha licenza 
terá que enviar un arquitecto ou o enxe-
ñeiro ben sexa do concello, da man-
comunidade ou da asociación de con-
cellos para facer a inspección, pedirlle 
unha serie de documentación e pasarlla 
ó Colexio ou á Asociación. Hai cousas 
que teñen un camiño xa escrito.
ANR: ¿Está a e-administración na 
axenda política de primeiro nivel dos 

concellos e contan estes cos medios 
necesarios para a súa implantación?
P.C.: Eu penso que estamos todos de 
acordo no que di a lei en dous puntos 
preferentes: o dereito dos cidadáns a 
comunicarse coa administración por 
canles electrónicos e a obriga da admi-
nistración a comunicarse e compartir in-
formación e documentos transparentes 
pola mesma vía. 
O Goberno da Xunta de Galicia articu-
lou o desenvolvemento dun espazo que 
se chama o e-concello, que é unha ofi-
cina que está en pleno funcionamento 
e está potenciando e complementan-
do proxectos, algún deles xa iniciados 
noutra lexislatura. Penso que todos os 
partidos que estamos aquí nesta cues-
tión témolo moi claro. Compartimos tres 
obxectivos: hai que corrixir o desequili-
brio territorial, modernizar as entidades 
locais impulsando os servizos públicos 
dixitais e por último, procurar a proximi-
dade á cidadanía, facéndoa máis trans-
parente e máis cercana ós cidadáns. 
Penso que este goberno da Xunta de 
Galicia teno claro. Isto é unha cuestión 
de longo recorrido, non se poden facer 
as cousas dun día para outro e creo 
que vamos polo bo camiño, cunha in-
versión,  por certo, no 2010-2013 preto 
dos 10 millóns de euros.
M.B.: Moitos concellos foron implemen-
tando esta modalidade de servizos pón-
doos a disposición dos cidadáns. Están 
formando ós profesionais e hai unha 
axuda importante por parte de todas 
as administracións. Pensamos que hai 
un porcentaxe moi amplo da poboación 
cunha parte do que fai cotiamente que 
xa está moi vinculado ás tecnoloxías, 
cunha amplitude na banda de idade e 
na localización xeográfica. 
É un tema moi curioso que se axilizara 
antes a implantación nos sitios máis po-
pulosos cando a quen lle resolve máis 

problemas é a xente que vive nos lu-
gares máis pequenos e dispersos. Polo 
tanto é o investimento máis produtivo 
que pode facer un concello pequeno. A 
e-administración non só é unha obriga 
legal. Houbo moitos concellos que co 
Plan E, por exemplo, crearon infraes-
truturas, desenvolveron redes, outros 
non… Pois iso é una cuestión case 
vocacional e de prioridades pero desde 
logo é unha aposta  que non ten mar-
cha atrás.

R.F.: Creo que os tres partidos estamos 
de acordo en que é unha prioridade e 
que todo isto ten que estar coordinado 
sobre todo de cara á interoperabilidade. 
Porque cando falamos da administra-
ción electrónica, non só falamos dos 
cidadáns coa administración, senón 
tamén entre administracións. Os pro-
cedementos teñen que ser compatibles 
entre si, por iso é imprescindible que 
as administracións cooperen. Non é 
só que o cidadán non perda o tempo 
en ir ata a administración e evite co-
las, senón que os tempos de resposta 
son moito menores e prodúcese unha 
minimización de erros porque se eses 
datos están dixitalizados todo vai ser 
máis transparente, máis rápido e claro. 
Pero non hai que esquecer unha parte 
importante que é que temos que ter un-

has oficinas nos concellos para aque-
las persoas que por idade, por motivos 
económicos, etcétera, non van ser ca-
paces de facer eses trámites electroni-
camente.
Non quero deixar de mencionar a apos-
ta polo software libre, é importantísimo 
que todos os datos que obran en poder 
da administración estean en formato li-
bre e non en poder dunha empresa que 
poida quebrar. Hai que buscar formatos 
abertos, fomentando o empresariado 
local e a independencia dos datos que 
sobrevivirán a estas empresas e tamén 
teremos maiores facilidades para tradu-
cilos á nosa lingua e adaptalos a eses 
cambios. 
M.B.: Raúl facía incidencia nunha 
cousa que eu penso que ten e non ten 
que ver coa e-administración que é a 
racionalización dos procesos adminis-
trativos, porque eu son das que pensa 
que unha parte dese afastamento ou 
desafección da cidadanía coas insti-
tucións ten que ver coa política pero 
tamén cunha máquina que é absurda 
en si mesma. Ti falabas de compartir 
e homoxeneizar a información. É inútil 
que a Xunta de Galicia leve 27 anos 
pedíndolle ós concellos os datos para o 
Plan Concertado e cada exercicio todos 
os concellos de Galicia teñan que facer 
a mesma documentación. Iso é como 
volver ao Paleolítico directamente. É 
unha idiocia.
P.C.: Aquí teriamos que entoar todos o 
mea culpa. Levamos 27 anos co mes-
mo papelorio e non se solucionou cun 
goberno nin con outro. É incrible que 
levemos tanto tempo así. É prehistóri-
co. Eu creo que imos todos polo mesmo 
camiño e coincidimos na necesidade de 
coordinar estratexias, mellorar as infra-
estruturas, facer plans de formación e 
dinamización e eu engadiría trazar un 
mapa de interoperabilidade. En fin, creo 
que aquí estamos todos de acordo.

MESA REDONDA A NOSA REDE:
política municipal en materia de telecomunicacións e sociedade da información

Pablo Cobián Fernández Mar Barcón Sánchez Raúl Fernández Iglesias

Os partidos políticos 
consideran as TIC 
como un elemento 

estratéxico para 
a modernización 

de Galicia, que se 
atopa na cola 

da banda ampla.

PPdeG, PSdeG 
e BNG debaten sobre 

o futuro das 
telecomunicacións 

no ámbito 
da administración local.

Os enxeñeiros 
de telecomunicación, 

unha ferramenta 
chave para 

o desenvolvemento 
tecnolóxico 

e económico galego.

O Colexio Oficial 
de Enxeñeiros 

de Telecomunicación 
de Galicia (COETG) 
celebrou unha mesa 
redonda con motivo 

das vindeiras eleccións 
municipais do 22 

de maio para clarificar 
as liñas mestras 

das políticas 
de telecomunicacións 
dos principais grupos 

políticos.

O debate, moderado polo director de A Nosa Rede, Joaquín Lameiro Paz,  
tivo lugar na sede do COETG en A Coruña. Temas como a necesidade dunha  
reorganización territorial cunha clara atribución de competencias ás distintas 
administracións, o despregamento de infraestruturas de telefonía e internet  
móbil ou a obrigatoriedade da e-administración foron os máis salientados. Pablo Cobián Fernández, como representante do Partido Popular, Mar Barcón Sánchez, do Partido Socialista de Galicia  

e Raúl Fernández Iglesias, polo Bloque Nacionalista Galego achegaron as súas posturas sobre os temas máis relevantes  
na actualidade para o desenvolvemento do sector TIC. 
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Moito se dixo e escribiu 
recentemente sobre a 
innovación como mo-
tor de crecemento. A 
propia administración 

galega abrazou a idea no novo plan 
I2C, que pretende reactivar a eco-
nomía galega mediante un impulso 
á innovación e á investigación. Con 
todo, é importante entender que o 
cambio só se producirá se ambas 
se aliñan. O nivel internacional das 
nosas universidades medido a partir 
das súas publicacións é excelente; 
con todo, só unha parte ínfima dese 
coñecemento se transforma en rique-
za. Ao mesmo tempo, as empresas 
galegas, en xeral, innovan pouco ou 
nada. Se, ademais, lembramos que 
unha porcentaxe moi elevada do 
gasto en I+D+i realizado en Galicia 
ten a súa orixe na administración, 
entenderemos que o plan priorice a 
procura dunha maior eficiencia. 
En Gradiant adherímonos á defini-
ción de innovación acuñada na mul-
tinacional 3M como “o coñecemento 
transformado en diñeiro”. Sen co-
ñecemento non pode haber innova-
ción. Ningún lugar mellor para xerar 
coñecemento que as universidades, 
pero se queremos que este sexa 
competitivo internacionalmente e ao 
mesmo tempo pedimos aos investi-
gadores universitarios que fagan o 
ciclo de desenvolvemento completo 

ata que o coñecemento sexa “dixeri-
ble” pola empresa, estaremos a pedir 
demasiado. Os centros tecnolóxicos 
somos ese enlace esencial na ca-
dea da innovación: estamos preto do 
mercado, colaboramos estreitamente 
coa universidade e, o que é máis im-
portante, achegamos valor.  Pasaron 
varias décadas desde que no País 
Vasco se identificara este papel neu-
rálxico dos centros tecnolóxicos e os 
resultados en termos de competitivi-
dade saltan á vista. 
Tratándose dun centro tecnolóxico, 
a investigación e a innovación repre-
sentan o valor esencial de Gradiant. 
Desde o principio a nosa aposta foi 
pola realización de proxectos de 
I+D+i en contratación por empresas 
ou financiados por convocatorias 
competitivas, até o punto de que 
máis do 85% da nosa actividade é 
de I+D+i. Outros valores comple-
mentarios, como a paixón, a creati-
vidade ou a adaptabilidade, fixeron 
que no prazo récord de tres anos, 
Gradiant alcanzase o nivel de “centro 
consolidado” outorgado pola Xunta, 
converténdose nun referente para a 
innovación galega, con 55 persoas 
no seu cadro, máis de 130 proxectos 
finalizados ou en execución e máis 
de 10 millóns de euros captados. Ali-
ñar a investigación e a innovación é 
sen dúbida a receita para “multiplicar 
euros”.

Dende o inicio da libe-
ralización do mercado 
das telecomunicacións 
en España, o sector do 
cable executou máis de 

10.000 millóns de euros de investi-
mento. No caso concreto de Galicia, 
R, o operador de comunicacións por 
fibra óptica, investiu ata a data máis 
de 800 millóns de euros cunha co-
bertura duns 800.000 fogares e em-
presas que lles que permiten a máis 
de 1.500.000 galegos (54% do total) 
gozar dunha nova rede de telecomu-
nicacións.
A operadora galega ofrece xa servi-
zos de 100Mbps de forma xeneraliza-
da e os servizos de 200Mbps e máis 
serán unha moeda de uso corrente 
no futuro inmediato. Estas velocida-
des demandarán novos servizos de 
consumo de ancho de banda, como a 
tele-presenza familiar ou os videoxo-
gos 3D, unha inmellorable oportuni-
dade para que os emprendedores 
galegos poidan contar cun banco de 
probas real dos seus produtos antes 
de lanzarse á exportación. 

Redes fixas e móbiles
Sen embargo, existe un enorme des-
equilibrio competitivo entre os actuais 
operadores móbiles e fixos, pois os 
segundos non poden investir coa 
mesma facilidade. Dende o inicio da 
liberalización do sector, os 3 princi-
pais operadores móbiles recibiron da 
orde de 40.000 millóns de euros en 
ingresos de interconexión mentres 
que o sector do cable investiu 9.000 
millóns e ten recibido 300 millóns. 
Noutras palabras, os operadores 
móbiles reciben unha ‘subvención’ 
directa á súa conta de resultados que 
lles permite competir máis agresiva-
mente no mercado de servizos fixos, 
provocando cada vez dun modo máis 
patente unha enorme distorsión da 
competencia. Por outra banda, os 
operadores de rede fixa, en particular 
de cable, non dispoñen de espectro 
para poder desenvolver novas redes 
e competir en igualdade de condi-
cións cos operadores móbiles. Nes-
tes momentos en España calquera 
operador pode realizar investimentos 
en novas redes fixas, pero non todos 
os que queren investir poden facelo 
no mundo das redes móbiles. 
Cómpre, por isto, regular un prezo de 
interconexión fixo-móbil simétrico ou 
ben dar a todos os operadores que 
queiran investir en redes móbiles a 
capacidade de facelo. 

O Goberno ten pendente unha impor-
tante reasignación dos recursos. Es-
paña pode lograr unha mellora subs-
tancial das condicións de equilibrio 
competitivo cunha asignación eficaz 
e eficiente do espectro radioeléctrico.
 
O panorama  
do nova licitación 
Á marxe de discrepancias no siste-
ma elixido para restruturar o espec-
tro radioeléctrico estatal (a poxa), e 
obviando tamén o ámbito limitado no 
que terán opcións os operadores de 
cable, a licitación de novas frecuen-
cias de móbil é, en primeiro término, 
unha boa nova para Galicia. Porque 
dende o comezo da súa andaina R 
convive coa necesidade de atopar 
fórmulas para lle achegar as novas 
tecnoloxías ao rural galego e ás 
áreas de poboación máis espalladas 
da comunidade e con máis dificulta-
des de acceso. Desta volta, o novo 
reparto de frecuencias permitiá abrir 
vieiros e posibilidades para o desen-
volvemento pleno da Sociedade da 
Información na comunidade galega.
Coa nova licitación de frecuencias 

do Ministerio de Industria -que xa é 
unha realidade no recente decreto do 
goberno central- os operadores de 
cable terán a oportunidade de optar a 
unha parte delas a nivel autonómico, 
polo que é o momento de loitar por un 
oco no espectro radioeléctrico, contar 
con antenas propias e mellorar a co-
bertura tecnolóxica nos vindeiros 20 
anos, xa que os adxudicatarios posui-
rán a frecuencia ata 2030. 
Malia isto, as expectativas dos opera-
dores de cable ao respecto da redis-
tribución do espectro ían máis aló. A 
asignación a un operador unicamente 
de frecuencias altas, como é o caso 
da banda de 2,6 GHz (á que poden 
optar os operadores rexionais) sen 
que este poida despregar rede en 
frecuencias baixas, é dicir, as máis 
viables e rendibles, supón, como o 
propio goberno central recoñeceu no 
seu momento, unha grave distorsión 
da competencia. Ao mesmo tempo, 
o sistema elixido de poxa -fronte ao 
habitual concurso doutras ocasións- 
non fai máis que minguar as posibi-
lidades dos pequenos, polo que non 
se descarta que estes se unan para 

acceder ás licenzas doutras frecuen-
cias máis baixas e rendibles.
O inminente proceso de reasignación 
do espectro radioeléctrico non é un 
asunto que lles afecte unicamente 
aos operadores de móbiles. É unha 
cuestión que entra de cheo no futu-
ro das redes fixas e do investimento 
nelas. De feito, a recente historia da 
liberalización dos mercados das te-
lecomunicacións na Unión Europea 
vén demostrando que só hai unha 
maneira de conseguir competencia 
real, efectiva e estable a longo pra-
zo: que exista competencia limpa en 
infraestruturas, isto é, conseguir que 
as empresas invistan na creación de 
novas redes de comunicacións. 
Non lle permitir ao sector do cable 
entrar de cheo na competencia con-
verxente con infraestruturas propias 
fomentará o parón investidor en 
España e reducirá o incentivo para 
mellorar as redes fixas, alimentando 
a espiral menos velocidade-menos 
prezo que nos pode deixar, como 
país, fóra da onda de innovación para 
a creación dos novos servizos da In-
ternet do futuro.

Ninguén pon en dúbida 
que o sector das Tecno-
loxías da Información e 
da Comunicación (TIC) 
converteuse nun dos 

elementos clave no desenvolvemen-
to económico e social dos pobos, 
pola súa condición de acelerador do 
cambio tecnolóxico, pola súa diná-
mica innovadora e polo seu carácter 
transversal ao resto de sectores. Co 
esforzo de todos temos que facer das 
Novas Tecnoloxías parte da nosa 
vida cotiá e conseguir que cidadáns 
e empresas incorporen os avances 
tecnolóxicos con naturalidade e efi-
ciencia económica e social.
E así aludín xa indirectamente ao 
mantra recorrente de tantas confe-
rencias, libros e artigos, pero que 
tanto custa levar á práctica: Compe-
titividade, Innovación e Cooperación.
Como convertelo en algo real?. Creo 
que non debemos obsesionarnos 
tanto en aumentar o peso específi-
co do sector TIC no noso PIB, como 
en conseguir un uso cada vez máis 
intensivo das TIC no conxunto da 
sociedade e que os usuarios sexan 
conscientes do valor que lles achega 
o seu uso. 
Nestes momentos de cambio cons-
tante, nun escenario económico e 
financeiro tan turbulento e cuns ci-
clos tan curtos, mentres debatemos 
sobre modelos non traballamos, non 
pomos en valor os nosos produtos e 
servizos e non facemos innovación. 
O problema, non é tanto se debemos 
facer innovación aberta ou pechada, 
incremental ou disruptiva, senón se a 
miña empresa innova para competir 

(e permanece aberta) ou non o fai (e 
acabará pechando).
Tampouco estou seguro de que o de-
bate deba centrarse en empresa pe-
quena ou grande. Estou convencido 
da capacidade tractora das empresas 
grandes, pero ser pequena non signi-

fica pensar en pequeno e, en moitos 
casos, unha dimensión reducida faci-
lita a flexibilidade.
O que si teño claro é que non é bo 
innovar só. Debemos innovar tamén 
en cooperación, desde a xeración de 
ideas até a execución de proxectos. 

Fago miña unha reflexión dunha anti-
ga cultura: “Se queres ir rápido corre 
só, pero se queres chegar lonxe ca-
miña en grupo”.
E é que ademais, o obxectivo non 
debe ser só innovar, debe ser imple-
mentar. Temos que ser capaces de 

demostrar ao tecido empresarial e á 
Administración que a aposta pola im-
plantación de solucións innovadoras 
é clave para potenciar a competitivi-
dade, aumentar os niveis de produti-
vidade e reducir custos, é dicir, clave 
para a tan ansiada recuperación eco-
nómica.
Debemos axudar ás empresas para o 
mercado global, convencelas de que 
incorporando a tecnoloxía adecuada 
e aprendendo a colaborar, poidan in-
ternacionalizarse e crecer. Tamén a 
Administración debe implicarse nes-
ta tarefa, creando un contexto eco-
nómico e financeiro máis propicio, 
onde o fomento da innovación sexa 
tida en conta en calquera decisión 
de compra actual e futura (demanda 
temperá), regulación fiscal ou admi-
nistrativa.
E por último, temos o reto de lograr 
que o conxunto da sociedade nos 
aprecie como o que somos, empre-
sarios que temos capacidade de em-
prender, de esforzo, de risco: somos 
optimistas patolóxicos que envorca-
mos a nosa ilusión e os nosos me-
dios nos proxectos e estamos afeitos 
a remangarnos a camisa e poñernos 
ao choio. Debemos ver os nosos fra-
casos como experiencias e seguir 
adiante, pero si pediría á sociedade 
que non nos penalice: o sector em-
presarial desenvolveu a cultura da 
cooperación e a innovación perma-
nente e intelixente, e está chamado a 
liderar a saída da actual situación de 
crise en España.
Pero debemos poñernos en acción 
xa. No sector TIC temos sobradas ra-
zóns para seguir traballando, seguir 
innovando e pasar “das musas ao 
teatro”.

Aliñar a investigación  
e a innovación 

O novo espectro, unha nova etapa

Das musas ao teatro

Fernando Pérez, Director Xeral de Gradiant

Julio Sánchez Agrelo, Director da división de rede de R

Jorge Cebreiros, Presidente de INEO e Secretario do Clúster TIC de Galicia
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