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PRESENTACIÓN

O contexto histórico no que se está xerando a revolución dos TERRITORIOS INTELIXENTES 
atópase dominado por un conxunto novidoso de coordenadas técnicas, sociais e xurí-
dicas. Entre estes factores destacan: o desenvolvemento do Big Data, o impulso das 
economías colaborativa e circular e o renacemento histórico das vilas e cidades, unido 
o incipiente impulso das autonomías locais.
Este complexo panorama determina o conxunto de desafíos aos que se teñen que 
enfrontar os territorios intelixentes; tratase de retos relacionados, esencialmente, con 
tres sectores. En primeiro lugar, no campo das infraestruturas, os territorios intelixentes 
deben ser capaces de xerar as novas infraestruturas necesarias para o desenvolve-
mento social, de organizalas eficaz e eficientemente, e de garantir o seu correcto 
funcionamento. En segundo lugar, no ámbito da sociedade da información, os territo-
rios intelixentes deben crear reservas de datos para garantir o cumprimento dos seus 
obxectivos, e deben xestionar estas reservas de forma eficaz e seguras. En terceiro 
lugar, tamén no ámbito da sociedade da información, os territorios intelixentes están 
obrigados a compartir as súas bases de datos, como esixencia dos principios de trans-
parencia e goberno aberto. E en cuarto lugar, no sector de la gobernanza local, os te-
rritorios intelixentes enfróntanse aos problemas derivados da gobernanza algorítmica, 
das promesas de reflexividade e aos riscos da opacidade.
O profesor Jean-Bernard Auby, coa súa exposición, tratará de ofrecer as mellores solu-
cións posibles a todos estes dilemas.

PROGRAMA

12:00 horas    INAUGURACIÓN DA XORNADA.
D. Rosendo Luis Fernández Fernández 
Vicepresidente da Deputación de Ourense

Prof. D. Marcos Almeida Cerreda 
Director do Observatorio Internacional da Regulación das Entidades do Sector Público

12: 15 horas   PROGRAMA “PROVINCIA INTELIXENTE” DA DEPUTACIÓN DE OURENSE. 
D. Fernando Suárez Lorenzo
Director da Área de Transparencia e Goberno Aberto da Deputación de Ourense

12:30 horas    RELATORIO: RETOS XURÍDICOS DOS TERRITORIOS INTELIXENTES.
Prof. D. Jean-Bernard AUBY
Profesor Emérito e Director da Cátedra MDAP - Transformación da Acción Pública 
e do Dereito Público – da Escola de Dereito da Universidade ScienciesPo de Paris (Francia)

ORGANIZAN
Deputación Ourense
Observatorio Internacional da Regulación das 
Entidades do Sector Público


