
MAPA DE DEMANDA TEMPERÁ
CIVIL UAVs INITIATIVE - SOLUCIÓNS

IMPORTE TOTAL DAS LICITACIÓNS: 
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ID. CONCEPTO BREVE DESCRICIÓN
PREVISIÓN DE

PROCEDEMENTO 
A SEGUIR

DISTRIBUCIÓN 
ORZAMENTARIA 

PROVISIONAL

1

2

3

4

5

6

7

Xestor de conxunto de datos 
xeorreferenciados obtidos por 
UAVs

Adquisición, mantemento e 
automatización de bases 
topográficas e cartográficas

Seguimento das dinámicas de 
ocupación do solo e axuda á 
planificación territorial

Aplicativos de Información 
xeográfica para Xestión e control 
forestal

Equipo de seguridade e control 
a bordo 

Mostreador de medio mariño e 
augas interiores

Xestión e seguridade de 
tráfico para espazos aéreos 
compartidos

Desenvolvemento de plataforma que permita a integración de 
todos os datos xeorreferenciados capturados a partir de sensores 
transportados por UAVs co fin de ser utilizados nas distintas 
aplicacións de produción de información xeográfica. 

Deseño dun sistema que permita a elaboración e edición de 
bases topográficas a partir dos datos capturados polos sensores 
aerotransportados en UAVs e noutros vehículos, tanto aéreos, 
naúticos e terrestres. 

Deseño e implementación dun sistema que dea soporte á toma 
de decisións en materia de: diagnóstico territorial, planificación 
rexional e planificación urbana.

Desenvolvemento de aplicativos para a a xeración de información 
xeorreferenciada sobre a masa forestal (tipoloxía, crecemento, 
evolución, etc.), a situación fitosanitaria dos bosques e o uso e 
características do solo forestal.

Dotar ás embarcacións da frota pesqueira galega dun sistema 
integral de seguridade a bordo, salvamento marítimo e control 
da actividade pesqueira.

Automatización de mostraxes oceanográficas mediante UAVs. 
Sensorización de calidade de augas: marítimas e continentais.

Desenvolvemento de equipamentos e sistemas, que melloren 
sensiblemente a seguridade da súa pilotaxe e control, orientados 
á súa instalación nos vehículos aéreos non tripulados co obxectivo 
de dispoñer dun sistema experimental que permita probar cun 
nivel de seguridade suficiente operacións conxuntas de varias 
aeronaves.

Compra Pública de
Tecnoloxía Innovadora

Compra Pública de
Tecnoloxía Innovadora

Compra Pública de
Tecnoloxía Innovadora/

Asociación para a 
Innovación

Compra Pública de
Tecnoloxía Innovadora/

Asociación para a 
Innovación

Compra Pública de
Tecnoloxía Innovadora

Compra Pública de
Tecnoloxía Innovadora

Compra Pública
Precomercial /

Asociación para a 
Innovación

350.000,00 €

1.500.000,00 €

1.300.000,00 €

700.000,00 €

1.500.000,00 €

2.500.000,00 €

6.000.000,00 €

TOTAL LICITACIÓNS: 13.850.000,00 €
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