DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
PARA QUE SANTIAGO DE COMPOSTELA ALBERGUE A SEDE DA AXENCIA ESTATAL DE SUPERVISIÓN
DA INTELIXENCIA ARTIFICIAL (AESIA)

O Goberno de España, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, vén
realizando un decidido impulso no eido da Intelixencia Artificial (IA) mediante a posta en marcha da Estratexia
Nacional de Intelixencia Artificial. A Intelixencia Artificial ten un gran potencial de transformación dende o
punto de vista tecnolóxico, económico e social. É un vector transversal para afrontar os grandes desafíos da
nosa sociedade e especificamente para reducir a brecha de xénero, a fenda dixital, apoiar a transición
ecolóxica e a cohesión territorial. Por iso esta estratexia persegue situar a España como país punteiro en
Intelixencia Artificial e liderar a nivel mundial o uso da lingua española e das linguas cooficiais (galego, euskera,
e catalán) na IA. Ademais, preténdese promover a creación de emprego cualificado estimulando o talento do
noso país e atraendo talento global, incorporando a IA como factor para mellorar a produtividade da empresa
e da Administración Pública. Todo iso, cunha perspectiva humanista que garanta os dereitos individuais e
colectivos da cidadanía.
Dentro desta estratexia, o Goberno prevé a creación da Axencia Española de Supervisión da
Intelixencia Artificial (AESIA), que deberá ser aprobada este ano. Este organismo terá como cometido
desenvolver medidas para a redución dos riscos sobre a seguridade e a saúde das persoas, así como sobre os
seus dereitos fundamentais, que poidan derivarse do uso das tecnoloxías intelixentes. Ademais, a AESIA
participará en accións froito da colaboración con outras administracións e co sector privado. Esta Axencia é
un dos organismos de nova creación que poden ser radicados nunha localización diferente á capital do Estado,
de acordo co Real Decreto 209/2022 de 22 de marzo (para a descentralización de organismos públicos).
Neste proceso, Galicia parte como unha das mellores CCAA situadas para albergar a futura sede da
AESIA. A Xunta de Galicia, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) lanzou
recentemente a campaña AgencIAparaGalicIA, con forte apoio de Institucións públicas, Centros Tecnolóxicos
e Hubs de Innovación Dixital, Colexios profesionais, asociacións empresariais, fundacións, e empresas do
sector TI. Galicia parte como unha das CCAA mellores situadas polos seguintes motivos:
•
•

•

É unha do tres Comunidades Autónomas que dispoñen dunha estratexia de Intelixencia Artificial, a
Estratexia Galega de Intelixencia Artificial 2021-2030 (EGIA).
É pioneira na posta en marcha medidas para o desenvolvemento dunha intelixencia artificial ao servizo
do avance social e económico e da administración pública, baixo criterios éticos e respectuosos cos
dereitos fundamentais das persoas.
Conta cun ecosistema TIC forte, sendo unha das principais rexións con recoñecida traxectoria no
ámbito nacional e internacional.

•

Cumpre coas condicións establecidas no Real Decreto para acoller entidades pertencentes ao sector
público institucional:
o Galicia ante un gran reto demográfico, necesidade de fixar poboación.
o Dinamización do emprego, necesidades de creación de emprego.
o Escasa presenza de sedes de organismos estatais no seu territorio.

Ante este contexto, o Concello de Santiago de Compostela entende que a capital de Galicia reúne as
condicións necesarias para albergar a sede da devandita axencia. Existe un total aliñamento coa Universidade
de Santiago para conformar unha candidatura sólida que permita situar a nosa cidade como a mellor opción
para Galicia. Santiago de Compostela cumpre tanto coas condicións establecidas o Real Decreto 209/2022
como coas esixencias específicas para situar a futura AESIA; conta con capacidade de produción de talento
(coa futura implantación do Grao en IA da USC), posúe un expertise na materia de múltiples entidades da nosa
cidade (dende o propio Concello a través do proxecto Smartiago, a Escola Técnica Superior de Enxeñaría, o
Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes - CITIUS, o Centro de Supercomputación de Galicia
– CESGA, o Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia CITMAGA, e as axencias autonómicas
como GAIN ou a propia AMTEGA), a cidade posúe infraestruturas de localización de persoal e equipos que
poden ser cedidos por distintas administracións para poder albergar dita sede. Ademais, Santiago de
Compostela e un recoñecido destino turístico de congresos, convencións, incentivos e eventos, xa que conta
con entes públicos de longa experiencia que realizan un asesoramento integral a operadores turísticos,
organizadores de eventos, asociacións, profesionais e empresas para a realización deste tipo de eventos.
Destacando por exemplo a celebración en European Conference on Artificial Intelligence - ECAI2020 entre
agosto e setembro do 2020.
Por todo isto, e á vista do exposto, a Corporación local manifesta o seu firme apoio e compromiso
para que a cidade de Santiago de Compostela albergue a sede da Axencia Estatal de Supervisión da
Intelixencia Artificial (AESIA).
En Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2022.
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