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INTRODUCIÓN 

1. IINNTTRROODDUUCCIIÓÓNN  

1.1. Catálogo de Servizos 

Neste documento preséntase o catálogo de servizos do Convenio de colaboración entre 

Xunta de Galicia e FEGAMP para o desenvolvemento da administración electrónica nas 

entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia (en diante o Convenio). A adhesión ao 

Convenio pon á disposición das entidades locais unha serie de servizos:  

 Portal EidoLocal: Portal de carácter xeral que actúa como aglutinador de información e 

servizos de interese para as EELL. 

 Servizos de conectividade e internet: ofrecen a infraestrutura e funcionalidades 

necesarias para que as EELL estean presentes en internet e poidan relacionarse 

telematicamente con outras AAPP. 

 Servizos de administración electrónica entre a Xunta e as EELL: permiten a relación 

telemática das EELL coa Xunta de Galicia.  

 Contratación administrativa: Sistemas de referencia no ámbito da contratación 

administrativa. 

 Rexistro: Oficinas de rexistro para a atención ao cidadán. 

 Construíndo a eAdministración:  servizos de infraestrutura para a construción dos 

servizos da eAdministración. 
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PORTAL EIDOLOCAL 

2. PPOORRTTAALL  EEIIDDOOLLOOCCAALL  

2.1. PORTAL EIDOLOCAL 

2.1.1. Descrición do servizo 

 

Eidolocal, portal que a Xunta de Galicia pon a disposición das EELL 

galegas, ofrece ás EELL un espazo de traballo e información para  a 

xestión diaria municipal. 

 

Concentrador de servizos 

O portal EidoLocal actúa como concentrador dos servizos e información dirixidos ás EELL; desde 

este portal as EELL poderán acceder aos servizos que a Xunta de Galicia pon a súa disposición e 

xestionar a relación coa Xunta de Galicia. 

 

Funcionalidades propias 

Ademais de ser a porta de acceso a diversos servizos que se describen neste documento ofrece 

contidos e funcionalidades propias entre os que cabe destacar os seguintes:  

• Boletín de novas 

• Guía local  

• Emprego local 

• B.D. de lexislación e xurisprudencia  

 

O portal EidoLocal ten unha zona privada e unha zona pública. Para acceder aos servizos da 

parte privada é necesario ter usuario e contrasinal. 

 

2.1.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos para consumir o servizo: para acceder e consumir os servizos da parte 

privada do portal o usuario debe posuír usuario e contrasinal.  

 
Acceso: O acceso ao portal e aos servizos que nel se atopan, realízase na seguinte 

URL: http://www.eidolocal.es  

 

http://www.eidolocal.es/
http://www.eidolocal.es/
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PORTAL EIDOLOCAL 

2.1.3. Solicitude do servizo   

 

Tras a sinatura do Convenio, a entidade darase de alta no portal (no caso de que non estivera 

dada de alta previamente) proporcionándolle un usuario ao Alcalde/Presidente da entidade e outro 

ao secretario. Posteriormente poderán xestionar os demais usuarios da súa entidade. 

 

Alta da entidade no portal 

Unha vez asinado o Convenio: 

- Desde a entidade solicítase ao CAU (ver datos de contacto na páxina 27) o formulario de 

solicitude de alta da entidade para obter os usuarios Alcalde e Secretario. 

- O formulario é enviado por correo electrónico á entidade e deberá devolverse 

correctamente cumprimentado para recibir as súas credenciais de acceso e así poder 

consumir os servizos da zona privada do portal.  

 

Alta de usuarios para a entidade 

Unha vez creados os usuarios do Alcalde e o Secretario, estes xestionarán o resto de usuarios da 

entidade podendo delegar estas funcións en outros usuarios posteriormente. 

O acceso para xestionar os demais usuarios realízase desde a parte privada do portal na opción 

Xestión de Usuarios, na seguinte URL:  

http://www.eidolocal.es/portal/privado/mantemento/mantemento_usuarios# 

 

 

 

2.2. GUIA LOCAL 

 

Este servizo permite que cada concello galego poida publicar os 

seus datos característicos de xeito que estean a disposición de 

calquera cidadán que queira consultalos (alcalde, corporación, 

enderezo, teléfono, fax, páxina web, parroquias, poboación, 

superficie, ... ). 

 

A Guía local  é un sistema interactivo de información gráfica e xeolocalizada sobre as EELL 

dispoñible en EidoLocal. Os usuarios e visitantes do portal EidoLocal poderán consultar a 

información das EELL localizada no mapa de Galicia. 

 

Publicación e mantemento da información 

A principal característica deste servizo é que incorpora a posibilidade de que as propias entidades 

locais poidan realizar o mantemento dos seus datos.  

http://www.eidolocal.es/portal/privado/mantemento/mantemento_usuarios%23


 
 

 

  

 

5 

PORTAL EIDOLOCAL 

As entidades locais teñen así a posibilidade de actualizar os datos característicos da súa entidade 

no momento no se que produza un cambio neles o que garante maior veracidade da información 

publicada e inmediatez na actualización. 

 

Para a inclusión de novos datos ou a actualización dos existentes, as EELL deben realizalo na 

parte privada do portal, no apartado Mantemento Datos Entidade Local, na seguinte URL: 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/mantemento/mantemento_datos_entidade_local# 

 

 

 

2.3. BOLETIN DE NOVAS 

 

Usuarios e visitantes de EidoLocal poden consultar as novas relacionadas 

coas entidades locais de Galicia, Xunta, Deputacións Provinciais, etc. que 

poidan ser de interese para as distintas  entidades locais de Galicia e para 

a cidadanía.  

 

O boletín de novas de EidoLocal pode ser utilizado como canle de difusión das actuacións, 

eventos e calquera tipo de suceso de interese, xa que: 

 calquera EELL pode enviar novas que desexen difundir entre a poboación e as EELL 

 conta cun sistema de subscrición que potencia a difusión das novas 

 

Inclusión de novas no boletín 

O boletín está aberto á participación pública. Mediante correo electrónico a info@eidolocal.es 

calquera usuario de EidoLocal pode achegar a información que considere de interese para o resto 

dos subscritores, que será avaliada pola Dirección Xeral de Administracións Locais previamente á 

súa publicación. 

 

Subscrición ao boletín 

Os empregados das EELL interesados poderanse subscribir para recibir o boletín por correo 

electrónico, cunha  periodicidade quincenal. A subscrición realízase facilitando o enderezo de 

correo electrónico onde se queira recibir a publicación, na seguinte URL: 

http://www.eidolocal.es/portal/actualidade/suscripcionBoletin.jsp 

A baixa do boletín realízase na mesma URL proporcionando o enderezo de correo electrónico 

dado de alta para o envío do boletín. 

 

 

  

mailto:info@eidolocal.es
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PORTAL EIDOLOCAL 

2.4. EMPREGO LOCAL 
 

Este servizo recolle todas as ofertas de emprego na Administración Local das catro provincias 

galegas nunha base de datos de consulta, poñendo á disposición dos usuarios a información 

existente sobre as mesmas. Estas ofertas publícanse nos boletíns oficiais da comunidade 

autónoma (BOP, DOG e BOE).  

A base de datos é actualizada periodicamente pola Dirección Xeral de Administración Local.  

  

Funcionalidades 

Os usuarios poderán buscar no concello que desexe as ofertas de emprego existentes. Cada 

oferta contén un arquivo que pode ser aberto ou descargado, onde se recolle a información básica 

da oferta de emprego. 

 

 

 

2.5. BASE DE DATOS DE LEXISLACIÓN  E XURISPRUDENCIA 
 

Este servizo permite ás EELL a consulta dunha base de datos cun amplo contido de información 

sobre lexislación e xurisprudencia de xeito gratuíto, mediante un sistema integral de información 

xurídica en liña de " Westlaw“ e “La Ley Digital“.  

 

 “Westlaw” conta coa base de datos xurídica máis completa que existe actualmente en 

España. 

 “La Ley Digital" contén información xurídica en liña que combina un amplísimo contido 

documental, actualizado en tempo real e rigorosamente analizado. 

 

Requisitos de acceso 

O acceso á base de datos pode realizarse de dúas maneiras: 

 Mediante a conexión do ordenador á rede corporativa da Xunta de Galicia 

 Mediante certificado de Dixital Clase 2 CA da FNMT do usuario 
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SERVIZOS DE CONECTIVIDADE 

3. SSEERRVVIIZZOOSS  DDEE  CCOONNEECCTTIIVVIIDDAADDEE  

3.1. ACCESO Á REDE CORPORATIVA DA XUNTA DE GALICIA 

3.1.1. Descrición do servizo 

 

Este servizo permite o acceso á Rede Corporativa da Xunta de Galicia 

poñendo á disposición dos concellos unha canle segura e de alta 

capacidade que permite a interconexión das AAPP galegas e destas 

coa Rede de Comunicacións das Administracións Públicas 

españolas.  

 

A través da Rede Corporativa, a Xunta de Galicia presta moitos dos 

servizos de administración electrónica que pon a disposición das EELL. A 

Xunta facilita ás EELL liña de internet e router para garantir o acceso á Rede Corporativa da Xunta 

en todas as EELL cunha capacidade troncal de 1Gb/s. 

 

3.1.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos: a entidade local debe estar adherida ao Convenio.  

 
Acceso: as entidades locais disporán de liña de internet e router sen necesidade de 

realizar ningún trámite adicional. Para a conexión dos equipos á rede é necesario 

realizar solicitude. A solicitude deberá ser asinada polo Alcalde. 

 

3.1.3. Solicitude do servizo 

 

A solicitude para a conexión dos equipos realízase mediante formulario dispoñible en Eidolocal 

(para conexión dun novo equipo á Rede corporativa). 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_de_altax_baixax_modificacixn

_IP_para_Entidades_Locais.pdf 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_de_altax_baixax_modificacixn_IP_para_Entidades_Locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_de_altax_baixax_modificacixn_IP_para_Entidades_Locais.pdf
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SERVIZOS DE CONECTIVIDADE 

3.2. ACCESO Á REDE SARA 

3.2.1. Descrición do servizo 

 

A Rede SARA é a plataforma de interconexión das extranets 

administrativas. Este servizo permite a conexión das EELL a unha 

plataforma de comunicacións de ámbito privado, cuns servizos básicos e 

unha política de seguridade común para facilitar o intercambio seguro de 

información entre as aplicacións das AAPP conectadas á rede SARA. 

 

Algúns dos servizos aos que se pode ter acceso a través de SARA son: 

acceso á Dirección Xeral de Tráfico, servizos de validación de sinatura electrónica @firma, 

servizos de autoridade de selado de tempo TS@, servizos para a verificación de datos de 

identidade e residencia dun cidadán, servizos de enderezo electrónico e notificacións telemáticas 

seguras e servizos para a comunicación de cambio de enderezo. 

 

3.2.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos para consumir o servizo: a entidade local debe estar adherida ao 

Convenio.  

 
Acceso: poderase dispoñer do acceso á Rede SARA a través do Portal EidoLocal 

solicitándoa explicitamente mediante formulario dispoñible en EidoLocal. Os formularios 

deberán ser asinados polo Alcalde. 

 

3.2.3. Solicitude do servizo 

 

Solicitude do servizo para a alta de acceso á Rede Sara:  

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Conexixn_x_Administracixn_Central_a_t

ravxs_de_SARA_para_Entidades_Locais.pdf  

Solicitude dos servizos básicos: 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Uso_da_plataforma_de_validacixn_do_

MAP_para_Entidades_Locais.pdf 

 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Conexixn_x_Administracixn_Central_a_travxs_de_SARA_para_Entidades_Locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Conexixn_x_Administracixn_Central_a_travxs_de_SARA_para_Entidades_Locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Conexixn_x_Administracixn_Central_a_travxs_de_SARA_para_Entidades_Locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Uso_da_plataforma_de_validacixn_do_MAP_para_Entidades_Locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Uso_da_plataforma_de_validacixn_do_MAP_para_Entidades_Locais.pdf
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SERVIZOS DE CONECTIVIDADE 

3.3. CORREO ELECTRÓNICO 

3.3.1. Descrición do servizo 

 

A Xunta de Galicia prové ao persoal ao servizo das entidades locais 

adheridas ao Convenio e que sexan usuarios do EidoLocal do servizo de 

conta de correo electrónico se así o desexan, cunha finalidade 

exclusivamente profesional. 

 

Cada usuario poderá solicitar unha conta de correo electrónico e cada 

entidade local poderá solicitar tantas contas de correo como estime 

necesario. 

   

3.3.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos para consumir o servizo: a entidade local debe estar adherida ao 

Convenio e o solicitante da conta de correo debe ser usuario de EidoLocal.  

 
Acceso: poderase dispoñer do acceso ao correo a través do Portal EidoLocal 

solicitándoa explicitamente mediante formulario dispoñible en EidoLocal. Os formularios 

deberán ser asinados polo usuario que solicita o buzón de correo. No caso de que a 

solicitude sexa para unha conta xenérica do concello, a solicitude deberá estar asinada 

polo Alcalde do concello. 

 

 

3.3.3. Solicitude do servizo 

 

Solicitude do servizo para a alta de acceso ao correo electrónico: 

http://eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_alta_buzon_de_usuario_no_correo

_Eidolocal.pdf  

 

http://eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_alta_buzon_de_usuario_no_correo_Eidolocal.pdf
http://eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_alta_buzon_de_usuario_no_correo_Eidolocal.pdf
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SERVIZOS DE CONECTIVIDADE 

3.4. ACCESO A INTERNET 

3.4.1. Descrición do servizo 

 

As EELL poden acceder a Internet a través da Rede Corporativa da Xunta 

de Galicia de xeito que poidan facer uso dos servizos telemáticos dispoñibles 

no Convenio.  

A Xunta de Galicia ofrece a infraestrutura necesaria para o correcto 

funcionamento deste servizo. Cada entidade local poderá solicitar unha liña.  

 

Características 

A liña base é de 8 Mb de baixada e 640 kb de subida. A capacidade da liña queda supeditada á 

dispoñibilidade existente na zona. 

 

3.4.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos para consumir o servizo: a entidade local debe estar adherida ao 

Convenio.  

 
Acceso: poderase dispoñer de acceso a internet solicitándoo explicitamente mediante 

formulario dispoñible en EidoLocal. O formulario debe de ser asinado polo Alcalde. 

 

3.4.3. Solicitude do servizo 

 

Para a alta de acceso a Internet:  

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_de_altax_Baixa_ou_Moduifica

cixn_de_Acceso_a_INTERNET_para_Entidades_Locais.pdf  

 

Para as cláusulas dos servizos: 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/CLaUSULASgal.doc  

 

 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_de_altax_Baixa_ou_Moduificacixn_de_Acceso_a_INTERNET_para_Entidades_Locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_de_altax_Baixa_ou_Moduificacixn_de_Acceso_a_INTERNET_para_Entidades_Locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_de_altax_Baixa_ou_Moduificacixn_de_Acceso_a_INTERNET_para_Entidades_Locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/CLaUSULASgal.doc
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/CLaUSULASgal.doc
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SERVIZOS DE CONECTIVIDADE 

3.5. REXISTRO DE NOMES DE DOMINIO 

3.5.1. Descrición do servizo 

 

Este servizo permite ás entidades locais dispoñer de nomes de dominio 

se así o solicitan. A Xunta de Galicia proporciona o nome de dominio e 

encárgase da xestión administrativa e técnica do mesmo, sempre que estea 

integrado na Rede Corporativa da Xunta de Galicia.  

 

Non existe limitación inicial no número de nomes de dominio que unha 

entidade local pode solicitar, quedando sempre supeditados á aprobación 

da Xunta de Galicia en función da dispoñibilidade existente. Os dominios que se facilitarán 

poderán ser .es, .org, .com ou ben .eu. 

 

3.5.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos para consumir o servizo: a entidade local debe estar adherida ao 

Convenio e estar conectada á Rede Corporativa da Xunta de Galicia. 

 
Acceso: é necesario solicitar explicitamente o rexistro dos nomes de dominio mediante 

formulario dispoñible en EidoLocal. O formulario debe de ser asinado polo Alcalde.    

 

3.5.3. Solicitude do servizo 

Para consumir este servizo é necesario cumprimentar a solicitude que se atopa dispoñible na 

seguinte URL: 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_Nomes_de_Dominio.pdf 

 

 

  

 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_Nomes_de_Dominio.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Conexixn_x_Administracixn_Central_a_travxs_de_SARA_para_Entidades_Locais.pdf


 
 

 

  

 

12 

EADMINISTRACIÓN ENTRE EELL - XUNTA 

4. EEAADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  EEEELLLL  --  XXUUNNTTAA  

4.1. ENVÍOS DXAL  

4.1.1. Descrición do servizo 

 

A Orde do 15 de setembro de 2010 regula a remisión obrigatoria de 

determinada documentación das entidades locais galegas á Xunta de 

Galicia e suprime o formato papel nas mesmas. 

 

O servizo de envíos á DXAL permite que calquera entidade local, con acceso á parte privada de 

Eidolocal, poida remitir a través de internet unha serie de documentos á Dirección Xeral de 

Administración Local: 

- actas de acordos plenarios  

- actas de Xuntas do Goberno Local  

- actas de comisións  

- publicacións de estatutos 

- autorizacións  

- liquidacións  

- cadros de persoal  

- orzamentos  

- fondo extraordinario 

 

O servizo de envíos a DXAL é a canle de remisión telemática que permite dar cumprimento á 

normativa indicada.  

 

4.1.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos para consumir o servizo: Só poderán acceder os usuarios Alcalde ou 

Secretario ou o/s usuario/s dado/s de alta no Eidolocal que teña asignado o permiso de 

"Envíos DXAL" polos usuarios Alcalde ou Secretario. O usuario que efectúe a 

tramitación telemática deberá dispoñer dun Certificado Dixital Clase 2 CA da FNMT.  

 
Acceso: o acceso para o envío telemático dos documentos realízase na parte privada 

do portal:  
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http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/envios_dxal.html 

4.1.3. Solicitude do servizo 

 

Para consumir este servizo non se require cumprimentación de ningunha solicitude. Accédese 

directamente ao posuír usuario de EidoLocal co permiso anteriormente nomeado asignado.  

http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/envios_dxal.html
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Uso_da_plataforma_de_validacixn_do_MAP_para_Entidades_Locais.pdf
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4.2. SOLICITUDES TELEMÁTICAS DE PROCEDEMENTOS 

4.2.1. Descrición do servizo 

 

Este servizo permite ás entidades locais o inicio de expedientes 

de procedementos administrativos, de xeito que poidan realizar: 

 a presentación da solicitude por internet  

 a posterior consulta do expediente xerado 

 

Este servizo diminúe os tempos de tramitación dun expediente e elimina a remisión de papeis.  

 

Procedementos dispoñibles 

Os procedementos dispoñibles no servizo varían en función da súa temporalidade. Cando o 

usuario accede ao servizo visualiza un listado cos procedementos vixentes habilitados para 

realizar a presentación  telemática da solicitude (por exemplo, procedementos para a obtención de 

determinadas axudas e subvencións). Unha vez rematada a convocatoria do procedemento, este 

deixará de estar visible no listado de procedementos dispoñibles.  

 

4.2.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos para consumir o servizo: a entidade local debe estar adherida ao 

Convenio. Só poderán acceder os usuarios Alcalde ou Secretario ou o/s usuario/s 

dado/s de alta no Eidolocal que teña asignado o permiso de “Tramitación Electrónica" 

polos usuarios Alcalde ou Secretario. O usuario que efectúe a a tramitación telemática 

deberá dispoñer dun Certificado Dixital Clase 2 CA da FNMT.  

 
Acceso: o acceso para o envío telemático dos documentos realízase na parte privada 

do portal:  

http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/tramita_elec.html 

 

4.2.3. Solicitude do servizo 

Para consumir este servizo non se require cumprimentar ningunha solicitude. Accédese 
directamente ao posuír usuario de EidoLocal co permiso anteriormente nomeado asignado.  

http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/tramita_elec.html
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Uso_da_plataforma_de_validacixn_do_MAP_para_Entidades_Locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Uso_da_plataforma_de_validacixn_do_MAP_para_Entidades_Locais.pdf
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4.3. PUBLICACIÓNS NO eDOG 

4.3.1. Descrición do servizo 

 

Co Decreto 198/2010, do 2 de decembro, regúlase a creación do DOG na súa edición electrónica, 

con carácter oficial, auténtico e único, e dótao de validez xurídica. Na Orde do 28 de abril de 2011 

regúlase a edición electrónica do Diario Oficial de Galicia e determina a súa posta en 

funcionamento. 

Para cumprir coa normativa, dende o 2 de maio de 2011 a Xunta de Galicia pon a disposición das 

Entidades Locais a versión electrónica do eDOG que substitue á versión impresa tradicional, 

adquirindo a mesma validez xurídica. 

 

O servizo de publicacións no DOG permite ás EELL a 

elaboración e envío de anuncios para a súa publicación 

no Diario Oficial de Galicia en formato electrónico. Este 

sistema garante a autenticidade, integridade e inalterabilidade 

da versión electrónica do DOG.  

 

Funcionalidades 

O publicitador poderá: 

 elaborar os anuncios a publicar 

 solicitar a publicación dos mesmos no DOG 

 consultar o estado dos seus envíos  

 anular ou modificar os enviados 

Na zona privada do portal EidoLocal os usuarios teñen á súa disposición o Manual do publicador 

para o emprego da aplicación de publicacións no DOG. Podese consultar na seguinte URL: 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Manual_Publicador_DOG_EELL.pdf 

 

Desde o portal do DOG as EELL poden acceder libremente e consultar de xeito gratuíto o DOG en 

formato dixital. 

 

4.3.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Manual_Publicador_DOG_EELL.pdf
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Requisitos para consumir o servizo: a entidade local debe estar adherida ao 

Convenio e posuir usuario de EidoLocal. Para o envío de disposicións, só poderán 

acceder os usuarios Alcalde ou Secretario ou o/s usuario/s dado/s de alta no Eidolocal 

que teña asignado o permiso de "Envío DOG“, e este precisará ademais dun Certificado 

Dixital Clase 2 CA da FNMT ou eDNI.  

 
Acceso:  

Para a consulta do DOG non é necesario acceder á parte privada do portal EidoLocal, 

desde a parte pública do portal pódese acceder ao Diario Oficial de Galicia. 

http://www.eidolocal.es/portal/serv_xunta/dog/consulta_dog.html 

Para a consulta dos envíos realizados pola entidade local previos ao 28 de abril de 

2011 deberán acceder a anterior aplicación na parte privada do porta EidoLocal. 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/insercion_dog.html 

Para o acceso ao envío de disposicións e publicacións é necesario acceder á aplicación 

a través da parte privada do portal, cun usuario co permiso anteriormente nomeado 

asignado. 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/insercion_dog.html 

 

 

4.3.3. Solicitude do servizo 

 

Para a consulta dos envíos históricos accédese directamente ao posuír usuario de EidoLocal. 

Para o envío de disposicións é necesario, unha vez que o usuario teña o permiso “Envío DOG”, 

solicitar a alta de envíos ao DOG. Isto realízase na parte privada do portal, no apartado 

Mantemento do perfil: 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/mantemento/mantemento_perfil# 

Os usuarios Alcalde ou Secretario tamén deben de solicitar a alta de envíos. 

http://www.eidolocal.es/portal/serv_xunta/dog/consulta_dog.html
http://www.eidolocal.es/portal/privado/centro_de_soporte/serv_apoio.html
http://www.eidolocal.es/portal/privado/centro_de_soporte/serv_apoio.html
http://www.eidolocal.es/portal/privado/mantemento/mantemento_perfil
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4.4. HABILITACIÓN ESTATAL 

4.4.1. Descrición do servizo 

 

Con este servizo as EELL poden xestionar de forma telemática 9 

procedementos do sistema de provisión de postos de habilitación 

estatal:  

 nomeamento provisional situación do FHE (en expectativa de 

nomeamento con informe favorable ou situación de 

nomeamento forzoso, ou servizo activo) 

 comisión de servizos (ordinaria) 

 prórroga de comisión de servizos  

 revogación de comisión de servizos (nomeamentos non definitivos) 

 acumulacións  

 nomeamentos accidentais  

 solicitude de certificado de servizos  

 

A xestión destes procedementos realízase na parte privada do portal mediante unha 

funcionalidade integrada en EidoLocal. En cada procedemento é necesario descargar unha serie 

de documentos para cumprimentalos e realizar a tramitación.  

 

Funcionalidades de consulta 

Na parte pública do portal pódese acceder ao servizo de información dos concursos dos procesos 

selectivos convocados anualmente (inscricións, convocatoria,  cualificacións...), ademais de 

dispoñer dun buscador de postos ao servizo dos habilitados estatais. 

 

4.4.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos para consumir o servizo: a entidade local debe estar adherida ao 

Convenio. Para efectuar a tramitación telemática, o usuario que vaia a realizala debe 

posuír usuario de EidoLocal e dispoñer dun Certificado Dixital Clase 2 CA da FNMT. Só 

poderán acceder os usuarios Alcalde ou Secretario ou o/s usuario/s dado/s de alta no 

Eidolocal que teña asignado o permiso de “Provisión postos habilitación”. 
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Acceso: o acceso para a tramitación telemática dos procedementos realízase na parte 

privada do portal, onde se detalla cada un dos procedementos, indicando a 

documentación que é preciso descargar e cumprimentar para tramitar cada un deles:  

http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/provision_postos.html# 

O acceso á información dos concursos e ao buscador realízase na zona pública do 

portal EidoLocal: 

http://www.eidolocal.es/portal/serv_xunta/DXAL/Habilitacion_estatal.html 

 

4.4.3. Solicitude do servizo 

 

Para consumir este servizo non se require cumprimentar ningunha solicitude. Accédese 

directamente ao posuír usuario de EidoLocal co permiso de “Provisión postos habilitación” 

asignado. 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/provision_postos.html
http://www.eidolocal.es/portal/serv_xunta/DXAL/Habilitacion_estatal.html
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5. CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

5.1. REXISTRO XERAL DE CONTRATISTAS 

5.1.1. Descrición do servizo 

 

A lei 20/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, o Real Decreto 817/2009, de 8 

de maio e a Orden EHA/1490/2010, de 28 de maio regulan o Rexistro Oficial de Licitadores e 

empresas clasificadas do Estado. 

No Decreto 262/2001 modificado polo Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro regúlase a utilización de 

medios electrónicos, informáticos e telemáticos en materia de contratación pública da 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e entes do sector público dela dependente. 

 

En base á normativa, a Xunta de Galicia crea o Rexistro Xeral de Contratistas, un instrumento 

auxiliar da contratación administrativa a nivel galego. O Rexistro permite acreditar a capacidade 

de obrar das empresas inscritas nel ante os órganos da administración pública de Galicia 

encargados da contratación e ante as entidades locais.  

 

Emisión de certificados  

Desde o portal EidoLocal permítese ás EELL expedir a certificación de inscrición das empresas 

inscritas no rexistro e coñecer todos os datos das mesmas.  

A entidade local pode realizar a busca filtrada dunha empresa. Unha vez realizado o filtro, 

amosarase o certificado de inscrición no rexistro da mesma, no que aparecen os datos que as 

empresas inscritas fan constar: datos relativos a súa personalidade e capacidade de obrar, a 

extensión e facultades dos seus representantes, as súas autorizacións ou habilitacións 

profesionais ou empresariais e a súa solvencia económico financeira. 

 

 

5.1.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos para consumir o servizo: a entidade local debe estar adherida ao 

Convenio e posuír un usuario de EidoLocal para poder acceder á parte privada do 

portal.  

 
Acceso: as entidades locais dadas de alta no EidoLocal poden acceder de maneira 

gratuíta. O acceso ao servizo realízase directamente desde o Portal Eidolocal unha vez 
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obtido o usuario da zona privada do portal. 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/serv_xunta/certificado_licitador.html 

5.1.3. Solicitude do servizo 

 

Para consumir este servizo non se require cumprimentar ningunha solicitude. Accédese 

directamente ao posuír usuario de EidoLocal.   

http://www.eidolocal.es/portal/privado/serv_xunta/certificado_licitador.html
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Uso_da_plataforma_de_validacixn_do_MAP_para_Entidades_Locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Uso_da_plataforma_de_validacixn_do_MAP_para_Entidades_Locais.pdf
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5.2. PLATAFORMA DE CONTRATOS DE GALICIA 

5.2.1. Descrición do servizo 

 

O Artigo 42 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector 

público, asegura a transparencia e o acceso público á información 

relativa á actividade contractual dos órganos de contratación e o 

emprego dun sistema informático que soporte o perfil de contratante, 

que deberá contar cun dispositivo que permita acreditar fehacientemente o momento de inicio da 

difusión pública da información que se inclúa neste. 

 

 De acordo co cumprimento das esixencias da Lei 30/2007, a Xunta de Galicia pon a disposición 

das entidades locais a Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, un servizo que permite, a 

través de internet: 

 Manter os datos do seu perfil como contratante  

 Publicar e xestionar os seus procedementos de contratación na Plataforma 

 Recibir avisos sobre os novos concursos que se publican na Plataforma a través de correo 

electrónico  

 

Características 

A Plataforma acredita de xeito fideligno o momento de inicio da difusión pública da información 

que se inclúa no mesmo mediante o  código de anotación no Rexistro Telemático da Xunta de 

Galicia, que fará constar a data e hora da publicación. 

 

5.2.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos para consumir o servizo: a entidade local debe estar adherida ao 

Convenio e posuír usuario de EidoLocal.  O/s usuario/s que realicen o mantemento e 

xestión dos contratos da entidade local deberá/n dispoñer dun Certificado Dixital Clase 

2 CA persoal da FNMT.  

 

 
Acceso: é necesario solicitar explicitamente o acceso mediante solicitude. Desde 

Eidolocal pódese acceder aos formularios necesarios para que a entidade local poida 

dar de alta o perfil do contratante e aos usuarios encargados de manter os datos do 

perfil da entidade e de introducir os concursos de contratación. As solicitudes deberán 
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ser asinadas polo Alcalde e enviadas por correo electrónico á Oficina eConcellos ou por 

fax ao CAU (ver datos de contacto na páxina 27)   

Unha vez que o Alcalde solicite para o/os usuario/s de EidoLocal, ser usuario/s da 

Plataforma de Contratación, desde a Xunta de Galicia asignaráselles o permiso 

“Plataforma de contratación” para que poidan realizar o mantemento e xestión dos 

contratos. 

 O acceso á plataforma de contratación e á normativa realízase na seguinte URL: 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/plataforma_contratacion 

   

5.2.3. Solicitude do servizo 

 

Solicitude do servizo (alta perfil do contratante): 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_perfil_contratante_plataforma

_entidades_locais.pdf  

Solicitude de usuario: 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_usuario_plataforma_entidade

s_locais.pdf  

http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/plataforma_contratacion
http://www.eidolocal.es/portal/privado/serv_xunta/certificado_licitador.html
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_perfil_contratante_plataforma_entidades_locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_perfil_contratante_plataforma_entidades_locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_perfil_contratante_plataforma_entidades_locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_usuario_plataforma_entidades_locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_usuario_plataforma_entidades_locais.pdf
http://www.eidolocal.es/portal/privado/descargas_privado/Solicitude_usuario_plataforma_entidades_locais.pdf


 
 

 

  

 

23 

REXISTRO 

6. RREEXXIISSTTRROO  

6.1. Rexistro 

6.1.1. Descrición do servizo 

 

Para o cumprimento da Lei 30/1992, do 26 de novembro e do Convenio de colaboración entre a 

Consellería da Presidencia e Administración Pública e a Federación Galega de Municipios e 

Provincias (Fegamp) do 15 de febreiro de 1996, as EELL teñen a súa disposición a aplicación 

web do rexistro de entradas e saídas de documentación da Xunta de Galicia. 

 

Este servizo facilita ás EELL o rexistro das solicitudes, escritos e 

comunicacións que os cidadáns dirixan aos órganos da Xunta 

de Galicia, mediante unha aplicación que permite rexistrar as 

entradas e saídas de documentación nas distintas dependencias dos 

concellos e da Xunta de Galicia. 

 

Funcionalidades da aplicación de rexistro 

A aplicación permite a apertura dos rexistros de entrada e saída de documentación, o mantemento 

dos mesmos, a consulta da información almacenada, a impresión de informes e o peche dos 

rexistros. 

A aplicación de rexistro poderá ser utilizada pola entidade local adherida para as súas propias 

actividades de rexistro, como ferramenta para a xestión municipal. 

 

Implicacións do servizo de rexistro 

Este servizo  garante a prestación do sistema de rexistro e información a través das oficinas de 

rexistro de atención ao cidadán, de todos os escritos e comunicacións presentados con destino á 

Administración Autonómica. Polo tanto, as EELL deberán admitir, rexistrar e enviar á Xunta de 

Galicia calquera documentación, escrito ou solicitude que o cidadán dirixa á Administración 

Autonómica. Do mesmo xeito, a presentación de documentación nos rexistros presenciais da 

Xunta deberá ser recibida pola entidade local á que vaia dirixida. 

 

Envío de documentación 

A Xunta de Galicia pon á disposición dos concellos o servizo de valixa para o envío da 

documentación. A recollida de documentación realízase no concello e transpórtase e distribúese 

ata a unidade de destino final da Xunta de Galicia. Do mesmo xeito, os escritos que se presentan 

nos organismos da Xunta con destino ás EELL serán entregadas por valixa aos mesmos. 
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6.1.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 
Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 
Requisitos para consumir o servizo: a entidade local debe estar adherida ao 

Convenio para iniciar o proceso de posta en marcha  previo ao uso do Sistema de 

Rexistro E/S. O ordenador desde o que se accede ten que estar conectado á rede 

corporativa da Xunta de Galicia. Só poderán acceder os usuarios Alcalde ou Secretario 

ou o/s usuario/s dado/s de alta no Eidolocal que teña asignado o permiso de “rexistro 

de entrada/saída polos usuarios”.  

 
Acceso: O acceso á aplicación web do rexistro encóntrase dispoñible a través da zona 

privada do Portal EidoLocal.  

http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/rexistro_xunta.html#  

 

6.1.3. Solicitude do servizo 

 

Unha vez formalizada a adhesión ao Convenio, poranse en marcha dende a Xunta de Galicia as 

accións necesarias para posibilitar á EELL o uso do Sistema de Rexistro E/S dispoñible na zona 

privada do portal EidoLocal. 

http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/rexistro_xunta.html
http://www.eidolocal.es/portal/privado/servicios_xunta_xestion/rexistro_xunta.html
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7. CCOONNSSTTRRUUIINNDDOO  AA  EEAADDMMIINNSSTTRRAACCIIÓÓNN  

7.1. IDENTIDADE DIXITAL 

7.1.1. Descrición do servizo 

 

As EELL adheridas ao Convenio poden acceder de xeito gratuíto de 

todos o s servizos de certificación que forman parte do contrato que a 

Xunta de Galicia asinou coa FNMT. Co servizo de certificación 

préstanse os servizos necesarios para garantir a validez e eficacia da 

emisión e recepción de comunicacións e documentos usando os 

certificados dixitais.  

 

Dentro do contrato asinado coa FNMT existen servizos limitados en número. Para dispoñer destes 

servizos é necesario a obtención dunha autorización previa da Xunta de Galicia, que permitirá o 

inicio das xestións coa FNMT para acceder aos servizos limitados. 

Servizos sen limitación: 

• Certificados de empregado público 

• Certificados de persoa física 

• Selos de tempo 

• Validación de certificados 

Servizos con limitación: 

• Oficinas de rexistro AP e C2 

• Certificados sede electrónica 

• Certificados de selo electrónico 

• Certificados de servidor ou compoñente  

• Certificados de firma de código 

 

7.1.2. Dispoñibilidade, requisitos e acceso ao servizo 

 

 

Dispoñibilidade: servizo actualmente dispoñible. 

 

Requisitos para consumir o servizo: a entidade local debe estar adherida ao 

Convenio.  

 

Acceso: é necesario solicitar explicitamente a autorización da Xunta de Galicia dos 

servizos limitados en número no contrato para poder iniciar os trámites coa FNMT. A 
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información para a tramitación de todos os servizos está dispoñible no portal EidoLocal. 

http://eidolocal.es/portal/eConcellos/Servizos_catalogo/serv_certificacion.html#obter 

7.1.3. Solicitude do servizo 

 

Dispoñibles as solicitudes de autorización na parte privada do portal EidoLocal:  

http://www.eidolocal.es/portal/privado/eConcellos/soporte/solicitudes.html#certificacion

http://eidolocal.es/portal/eConcellos/Servizos_catalogo/serv_certificacion.html%23obter
http://www.eidolocal.es/portal/privado/eConcellos/soporte/solicitudes.html#certificacion�
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Para o soporte técnico e o envío de solicitudes poden dirixirse 

ao Centro de Atención de Usuarios (CAU) 

Correo electrónico: cau@xunta.es 

Teléfono: 981 54 52 88 

Fax: 981 54 54 52 

 

Para calquera dúbida ou aclaración que precisen poden 

dirixirse á Oficina eConcellos. 

Correo electrónico: oficina.econcellos@xunta.es 

Teléfono: 981 95 75 95 (de 9 h. a 15 h. L-V) 

 

 

mailto:cau@xunta.es
mailto:oficina.econcellos@xunta.es

