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A transformación da 

Xustiza foi 

identificada como 

unha liña estratéxica 

no marco do impulso 

da modernización e 

innovación 

tecnolóxica en 

Galicia 

 

O Plan Senda 2014 

impulsa un conxunto 

de medidas 

destinadas á 

modernización das 

infraestruturas e 

servizos tecnolóxicos 

da Administración de 

Xustiza en Galicia 

 

 

1. Presentación 

O desenvolvemento da Sociedade da Información, coa 

aplicación das novas tecnoloxías da información en 

practicamente todas as esferas de actividade supuxo unha 

importante transformación en múltiples ámbitos de actuación, 

xa que estas son aplicables ás máis diversas contornas da 

actividade administrativa. 

A Administración de Xustiza de Galicia non é allea a este 

proceso de modernización, e por elo dentro da Axenda Dixital 

de Galicia 2014.gal, a transformación da Xustiza identificouse 

como unha liña fundamental no marco do impulso da 

modernización tecnolóxica en Galicia. Para concretar esta 

decisión púxose en marcha en 2010 o primeiro Plan de 

sistemas TIC da Administración de Xustiza en Galicia Senda 

2014, que establece unha folla de ruta para integrar as TIC no 

ámbito xudicial galego e cos obxectivos de conseguir a 

definición dun novo modelo de sistemas de información, a 

accesibilidade do cidadán á xustiza, a interoperabilidade con 

todos os intervenientes e outras administracións ou a 

consolidación de infraestruturas entre outros. 

Deste xeito, o Plan de Sistemas TIC SENDA 2014 de Galicia, foi 

a folla de ruta que comezou fai catro anos e que hoxe 

avaliamos, adquirindo un forte compromiso de mellora e de 

modernizar a administración de xustiza en Galicia a través 

duns obxectivos principais claros: 

 Mellorar o desempeño, dinamizando o uso dos 

Sistemas de Información mediante a 

concienciación e a formación no seu uso 

xeneralizado e correcto.  

 Avanzar na prestación dun servizo TIC de calidade, 

mediante a atención integral e o uso das mellores 

prácticas. 

 Garantir unhas infraestructuras suficientes que 

permitan definir un novo modelo de xestión de 

sistemas de información áxil, que garanta a 

fiabilidade, dispoñibilidade e itineración dos 

asuntos xudiciais e que permita a evolución cara 

ao Expediente Xudicial Electrónico (EXE) como 

base para a administración electrónica. 
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 Facilitar unha xustiza transparente e próxima á 

cidadanía coa posta á súa disposición de novas canles de entrada. 

 Mellorar a interoperabilidade entre sistemas de información, garantindo a 

interoperabilidade dos sistemas informáticos do Estado e as Comunidades 

Autónomas, permitindo a todos os Xulgados e Tribunais, operar entre si e co 

Ministerio Público.  

A execución do plan de sistemas promóvese dende a Xunta de Galicia a  través da 

Dirección Xeral de Xustiza (en diante DXX) da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, e  da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 

Galicia (AMTEGA). Máis é necesario resaltar a colaboración necesaria e constante de todos 

os colectivos que participan neste ámbito: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, A 

Fiscalía Xeral da Comunidade Autónoma, os xuices, maxistrados, fiscais, secretarios xudiciais, 

persoal do Imelga, persoal funcionario da administración de xustiza. 

O balance de execución do Plan Senda 2014 recolle o nivel de execución e 

desenvolvemento do Plan de Sistemas 2010-2014. Trátase por tanto, da avaliación do 

traballo realizado nestes catro primeiros anos de duración do Plan. A realización deste 

balance de execución neste momento, centraranos nas actividades realizadas e os logros 

conseguidos, pero tamén identificará aqueles aspectos nos que mellorar e nos que se 

deberá traballar e obter resultados resultados superables para os próximos anos. 

Os indicadores de datos reflicten que se produciu un gran avance na aplicación de novas 

tecnoloxías no ámbito xudicial, automatizándose os procesos, facilitado a dispoñibilidade 

da información xerada electronicamente e mellorando a interoperabilidade entre os 

diferentes intervenientes e órganos tanto internos como externos. O contexto xudicial 

dotouse de equipamento preciso para poder levar a cabo as distintas tarefas dun xeito áxil 

e eficiente, a vez que se modernizaron os sistemas de información e xestión procesual e se 

realizou un importante esforzo na capacitación do persoal de Xulgados e Tribunais, con 

cursos de formación de cada unha das aplicacións postas en marcha. 

A partir desta mellora tecnolóxica das aplicacións, infraestruturas e sistemas de xestión 

sentáronse as bases para afirmar que se avanza na consecución dunha Administración de 

Xustiza moderna en Galicia e se seguirá avanzando na posta en marcha de novos servizos, 

como o expediente xudicial electrónico ou a sede electrónica de xustiza, ... futuros servizos 

que faciliten e melloren o servizo e funcionamento desta Administración en Galicia. 

Cabe destacar, os diferentes marcos de colaboración, cooperación e coordinación entras 

as diversas Institucións e Administracións que o fixeron posible. Entre eles os convenios que se 

asinaron ao longo destes anos con outras Administracións, co Ministerio de Industria, o 

Ministerio de Justicia e a entidade pública Red.es, entre outros, que contribuíron, mediante 

as aportacións en dotación de medios, á prestación  dun servizo público de calidade e 

avanzar cara a unha Administración sen papeis. 

Galicia pretende alcanzar unha Administración de Xustiza transparente e aberta. O 

emprego das TIC é a panca necesaria para incrementar a eficacia do funcionamento 

ordinario desta administración, coa finalidade de facer dela un servizo máis áxil e eficaz, de 

forma que responda as necesidades dos cidadáns e, ao mesmo tempo, permita aos 

profesionais e empregados de xustiza desenvolver o seu traballo nas mellores condicións e 

cos medios máis avanzados.  
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Nos próximos anos, e co traballo e profesionalidade do equipo 

humano da Administración de Xustiza, vanse a seguir desenvolvendo novos proxectos 

baseados no uso das novas tecnoloxías, por parte dos principais actores intervenientes no 

ámbito da Administración de Xustiza. As principais actuacións serán a posta en marcha do 

expediente xudicial electrónico, que permitirá eliminar o papel nos nosos xulgados e 

tribunais, e mellorar a axilidade, eficiencia, accesibilidade e transparencia dos 

procedementos tratados en cada órgano xudicial, e a sede electrónica de Xustiza, que 

permitirá o achegamento da xustiza ao cidadán a través dun canle de acceso 

multilinguaxe, dotada de servizos de consulta e tramitación telemática, que permiten unha 

relación áxil e sinxela, da Administración tanto cos cidadáns, como cos profesionais do 

ámbito xudicial. 
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2. O Contexto das TIC na 

Administración de Xustiza 

 

2.1. O Contexto do Plan de Sistemas 

A modernización da Xustiza, é unha aspiración dos distintos colectivos profesionais que se 

encargan do funcionamento diario de xulgados e tribunais, e ven a constituír unha 

prioridade das distintas organizacións que teñen atribuídas responsabilidades no seu 

goberno e funcionamento. 

A reforma operada pola Lei Orgánica do Poder Xudicial en 2003, así como os importantes 

traballos de desenvolvemento realizados polas distintas Institucións durante os anos seguintes 

culminan coa modificación das leis procesuais, modificación necesaria para que o novo 

sistema poida operar plenamente. 

Asumindo que o proceso de adaptación da complexa organización xudicial poida requirir 

novas modificacións legais, é o momento de actuar sobre unha serie de elementos 

estratéxicos de organización (arquitectura organizativa, recursos humanos e tecnolóxicos), 

de forma que a renovación de cada un actúe sobre todos os demais, estendendo os seus 

efectos beneficiosos ao conxunto do ámbito institucional. 

Un deses elementos estratéxicos de organización sobre os que hai que actuar son as 

Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, indispensables para a modernización da 

Administración de Xustiza e o seu achegamento aos cidadáns. 

En setembro de 2009, en liña con esta necesidade de interoperabilidade, se puxo en 

marcha o proxecto EJIS (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad) na procura 

dun funcionamento integrado e conxunto de todas as aplicación informáticas ao servizo da 

Administración de Xustiza. 

En 2011 se publica a Lei 18/2011, do 5 de xullo, que ven a regular o uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación na Administración de Xustiza, tendo como principais 

obxectivos axilizar o proceso público grazas ás posibilidades que ofrece o uso das TIC, 

xeneralizar o uso das novas tecnoloxías para os profesionais da xustiza e definir nunha norma 

con rango de Lei os requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidade e seguridade 

necesarios no desenvolvemento dos distintos aplicativos, a fin de garantir a transmisión 

segura de información, así coma cantas outras esixencias conteñan as lei procesuais. 

A devandita Lei 18/2011 referenda e amplía o marco de cooperación 

establecendo tamén a creación do Comité Técnico Estatal de la 

Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), marco institucional para a 

cooperación entre Administracións en materia de administración  
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electrónica.   

A actividade do CTEAJE está enfocado a favorecer a compatibilidade e asegurar a 

interoperabilidade dos sistemas e aplicacións empregados pola Administración de Xustiza e 

a promover a cooperación e reutilización de recursos entre outras Administracións Públicas e 

os distintos organismos competentes en materia de xustiza, así como entre eles mesmos: 

Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia e 

CCAA con competencias transferidas.A súa estrutura, composición e funcións están 

reguladas no Real Decreto 396/2013, do 7 de xuño que estable, ademais, a súa absoluta 

independencia orgánica e funcional.  

2.1.1.  Contexto da Administración de Xustiza en Galicia 

A Administración de Xustiza en Galicia desenvólvese dentro do seguinte contexto territorial e 

competencial:  

 A Constitución Española establece no seu artigo 149.1.5.ª que o Estado ten 

competencia exclusiva en materia de Administración de Xustiza e doutra banda 

o Estatuto de Autonomía de Galicia aprobado por Lei Orgánica 1/1981, de 6 de 

abril, recolle, no seu artigo 20.1, que en relación á Administración de Xustiza, 

exceptuada a militar, corresponde á Comunidade Autónoma de Galicia exercer 

todas as facultades que a Lei Orgánica do Poder Xudicial recoñeza ou atribúa ao 

Goberno do Estado. 

 Por outra banda, a Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, 

modificada pola Lei Orgánica 19/2003, do 23 de decembro, delimita os ámbitos 

competenciais das Administracións, Ministerio de Xustiza ou órganos competentes 

das comunidades autónomas, implicadas na dotación de medios persoais e 

materiais ao servizo do Poder Xudicial. 

Polo tanto, as competencias en materia de Administración de Xustiza corresponden ao 

Consejo General del Poder Judicial, ao Ministerio de Justicia e á Comunidade Autónoma de 

Galicia. Pero ante esta repartición competencial, débese ter en conta que o Consejo 

General del Poder Judicial carece de competencias en materia orzamentaria para a xestión 

de medios materiais e de persoal ao servizo da Administración de Xustiza. Estas atópanse 

atribuídas ao Ministerio de Xustiza e á Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito do seu 

territorio. 

Ante este marco competencial, o Real Decreto 2166/1994, de 4 de novembro, determina as 

normas e o procedemento ao que teñen que axustarse os traspasos de funcións e servizos 

do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en concreto as referidas á provisión, dos 

medios persoais, materiais e económicos necesarios para o funcionamento da 

Administración de Xustiza en todo o seu territorio, incluídos os órganos xudiciais (Xulgados e 

Tribunais), Fiscalías, Rexistros Civís e Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA).   

No ámbito da Xunta de Galicia, os órganos con competencias para o impulso da 

modernización das TIC no eido da Xustiza son: 

 A Dirección Xeral de Xustiza da Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, que ten dentro dos seus obxectivos "a 

implantación de programas de modernización, mellora e promoción da calidade 

no funcionamento das oficinas e servizos da Administración de Xustiza",  segundo 
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o Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se 

establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia 

 A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), instrumento 

estratéxico e executivo para impulsar a modernización da Administración 

pública, así como o desenvolvemento económico e social de Galicia, mediante 

as TIC. Entre as súas responsabilidades a dirección e xestión de todas as 

actuacións da Xunta de Galicia en materia de tecnoloxías da información e as 

comunicacións, e a promoción da inclusión e execución do despregamento das 

TIC no ámbito da prestación dos servizos públicos, segundo o Decreto 252/2011 

do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos. 

2.1.2.  A Administración de Xustiza en Galicia 

A organización xudicial en Galicia está constituída por   

 260 órganos xudiciais distribuídos no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, as 4 

audiencias provinciais e os 45 partidos xudiciais. 

 45 rexistros civís e 269 xulgados de paz. 

 Fiscalía da Comunidade Autónoma de Galicia, 4 fiscalías provinciais, 3 fiscalías de 

área e 4 fiscalías territoriais. 

 O Instituto de Medicina Legal, organizado en 7 subdireccións territoriais. 

Territorialmente a planta xudicial galega organízase en 45 partidos xudiciais, 55 sedes 

xudiciais, 170 salas de vistas, e 269 localizacións de xulgados de paz.  

 

Figura 1. Planta xudicial de Galicia 

Mais de 3.300 profesionais entre xuíces e maxistrados, secretarios xudiciais, fiscais, médicos 

forenses, persoal funcionario (xestores, tramitadores e auxilios xudiciais), persoal funcionario 

dos xulgados de paz, son usuarios dos medios e sistemas de información. 

Pero tamén son destinatarios un elevado número de profesionais, a os que calquera medida 

a adoptar nesta materia se debe ter en conta. En concreto, en Galicia participan no día a 

día xudicial máis de 8.000 profesionais entre avogados, procuradores e graduados sociais. 
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2.1.3. O sistema de xestión procesual 

O sistema de información mais característico e recoñecido, e que durante moito tempo foi o 

único ámbito de desenvolvemento TIC da administración de Xustiza e o sistema de Xestión 

Procesual. 

Galicia desde a asunción de competencias en materia de medios da administración de 

Xustiza é subsidiaria das solucións tecnolóxicas do Ministerio de Justicia en materia de 

programa informático de xestión procesual. 

Antes da transferencia e nos primeiros catro anos posteriores, empregábase o programa 

INFORIUS, común a todo o Estado.  

No ano 1999 introdúcese o chamado programa LIBRA, programa fornecido polo Ministerio 

de Xustiza e que tivo grandes dificultades iniciais de estabilización no traballo do día a día 

xudicial.  

O programa MINERVA, tamén facilitado polo Ministerio de Xustiza, é unha evolución do Libra 

e comezouse a implantar no ano 2005 nas Audiencias Provinciais para ir introducíndose, 

posteriormente, no resto de xulgados das cidades ata chegar a completarse a súa 

implantación en todas as vilas no ano 2008. Como situación excepcional permaneceu a 

xurisdición penal, que mantivo o programa Libra ata Abril 2010. 

Durante ese tempo, o Ministerio de Xustiza desenvolveu unha nova versión do sistema, 

denominado MINERVA NOX, para a súa adaptación aos cambios derivados da entrada en 

vigor da reforma procesual (Lei 13/2009), e acompañalos cambios organizativos que supón 

a nova oficina xudicial. Minerva NOX entrou en funcionamento en todos os órganos xudiciais 

o 4 de Maio de 2010. 

2.1.4. Coordinación e cooperación interadministrativa 

A organización da Administración de Xustiza esixe unha coordinación entre os distintos 

estamentos que a compoñen así como coordinación entre as diferentes administración 

territoriais que interveñen no seu funcionamento e dotación de medios: 

 A necesidade de coordinación entre os diferentes estamentos e administracións 

territoriais estatais e autonómicas deu lugar a por en marcha do “Esquema 

Xudicial de Interoperabilidade e Seguridade no ámbito da Administración de 

Xustiza (EJIS)”: 
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Convenio de colaboración ou Adhesión de 

Galicia ao Convenio do “Esquema Xudicial de 

Interoperabilidade e Seguridade no ámbito da 

Administración da Xustiza (EJIS)” Asinado o 10 

de Decembro de 2009. 

O seu obxectivo é xuntar esforzos por parte de 

todas as administracións implicadas para 

acadar o obxectivo de interoperar os distintos 

sistemas informáticos xudiciais, tanto os 

existentes como os que serán desenvoltos a 

partires deste momento. 
 

 

 Convenio marco de colaboración tecnolóxica entre o consello xeral do poder 

xudicial e a comunidade autónoma de Galicia de marzo 2012. 

 

Así mesmo, se establecen marcos estables de coordinación coas institucións implicadas. Na 

Comunidade Autónoma o desenvolvemento tecnolóxico forma parte dos obxectivos a 

coordinar a través das Comisións de Coordinación: 

Comisión Mixta 

Fiscalía Superior 

de Galicia – 

Xunta de Galicia 

 

Comisión Mixta 

Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia – 

Xunta de Galicia 

 

 

É necesario salientar tamén a constitución do Comité Técnico Estatal da Administración 

Xudicial Electrónica (CTEAJE), marco institucional para la cooperación entre Administracións 

en materia de administración electrónica. Regulado no Real Decreto 396/13, de 7 de xuño, 

con competencias en orden a favorecer a compatibilidade e a asegurar a 

interoperabilidade dos sistemas e aplicacións empregados na Administración de Xustiza, así 

como para asegurar a cooperación entre as distintas Administracións. No CTEAJE participan 

o Ministerio de Justicia, o Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado e 

as Comunidades Autónomas con competencias en materia de xustiza. 
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3. O Plan Senda 2014 
No ano 2010 se pon en marcha o Plan de Sistemas TIC da Administración de Xustiza en Galicia 

SENDA 2014, como continuidade do Plan TIC de medidas urxentes no eido da administración 

de xustiza posto en marcha no ano 2009.  

.  

No 2010 conflúen unha serie de circunstancias que contextualizan a publicación do plan:  

 Entrada en vigor da Reforma Procesual, LO 6/1985, de 1 de xullo, do 

Poder Xudicial -LO 19/2003, de reforma da LOPJ- que introduciu a nova 

regulación da Nova Oficina Xudicial (NOX). 

 

 O convenio de colaboración entre o Consejo General del Poder 

Judicial, o Ministerio de Justicia e a Fiscalía General del Estado para o 

desenvolvemento do Esquema Judicial de Interoperabilidad y 

Seguridad (EJIS).  
 

 O Plan Estratéxico de Modernización da Xustiza promovido dende o 

Ministerio de Xustiza con unha inversión de 600 millóns de euros en tres 

anos.  

 

 A Axenda Dixital de Galicia (2014.gal). Que inclúe dentro dos eixos de 

actuación unha liña de eGoberno, na que se contempla o fomento 

dos plans de modernización e mellora dos servizos públicos a través 

das TIC.   

 

Nace así o Plan de Sistemas da Administración de Xustiza SENDA 2014, aprobado no Consello 

da Xunta o 10 de Xuño de 2010, e que ten como obxectivo principal   

“Evolucionar cara un modelo integral de sistemas da Administración de Xustiza en Galicia, 

adaptado ás necesidades da propia comunidade, garantindo a coordinación e 

interoperabilidade con todas as institucións da Administración de Xustiza e o resto das CCAA.” 

 

Figura 2. Obxectivos estratéxicos 
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3.1. Liñas de actuación 

Todas estas prioridades estratéxicas maniféstase no Primeiro Plan de Sistemas e Tecnoloxías da 

Información da Administración de Xustiza en Galicia a través de 6 liñas de actuación: 

 

 

 

Figura 3. Liñas estratéxicos 

 

L1. Infraestruturas: Adecuación, renovación e 

mantemento das infraestruturas necesarias para dotar 

a Xustiza dos medios necesarios para dar o servizo 

apropiado.  

L2. Equipamento e Medios: Dotar ás plantas xudiciais 

dos medios necesarios para axilizar os trámites, 

mellorar o servizo e facilitar o traballo ao persoal da 

Xustiza. 

L3. Sistemas de Información: Adaptación e evolución 

dos Sistemas de Información para completar a 

cobertura funcional requirida dos procesos xudiciais, 

dando un mellor e máis amplo servizo ao cidadán e 

axilizando a Xustiza. 

L4. Seguridade: Actuacións necesarias para o 

cumprimento da normativa de seguridade (LOPD).   

L5. Servizos TIC: Adecuación do soporte a usuarios 

para axustalo ás necesidades demandadas polo 

colectivo xudicial mediante a mellora continúa. 

L6. Formación e Implantación: Liña de actuación para 

a mellora e actualización dos coñecementos técnicos 

e funcionais do colectivo xudicial. 
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4. Liñas de actuación 

4.1. Principais fitos 

Neste apartado recóllense os resultados máis significativos obtidos durante estes anos de 

execución do Plan de Sistemas e Tecnoloxías da información da Administración de Xustiza 

en Galicia, Senda 2014: 

1. Renovación e ampliación da rede de comunicacións da Administración de Xustiza 

en Galicia. 127 ampliacións de capacidade (incremento do ancho de banda) das 

liñas de comunicación coas sedes xudiciais. 40 sedes xudiciais con liñas de 100Mb ou 

máis, que corresponden a 36 partidos xudiciais. O 100% das sedes xudiciais con liña 

de respaldo. 

2. Centralización nun centro de proceso de datos único (CPDi da Cidade da Cultura), 

do aloxamento e administración da meirande parte dos sistemas xudiciais. 

Renovación completa das infraestruturas de servidores distribuídos.  

3. Posta en marcha da rede de sistemas de videoconferencia da administración de 

Xustiza en Galicia. Actualmente realízanse máis de 3.000 videoconferencias ao ano, 

nunha rede IP, administrada.  

4. Renovación integral dos medios TIC no posto de traballo. Renovación do 80% dos 

equipos das sedes xudiciais. Mais de 2.800 equipos de posto de traballo, e mais de 

900 equipos de impresión. 

5. Implantación e actualización continuada de Minerva NOX nas sedes xudiciais. 

6. Implantación e actualización continuada do Sistema de Xestión das Fiscalías 

(Fortuny). 

7. Implantación do sistemas de comunicacións electrónicas securizadas Lexnet, 

consolidado en todos os órganos xudiciais de Galicia. Máis de 11 millóns de 

comunicacións dende a posta en marcha. 15 colectivos integrados nestas canles.   

8. Informatización da actividade administrativa do Instituto de Medicina Legal de 

Galicia (IMELGA), mediante a implantación do sistema Simelga. 

9. Rexistro civil en liña. Informatización do rexistro civil e Xulgados de Paz: 45 rexistros 

civís e 270 Xulgados de paz informatizados e con acceso ao Rexistro Civil en Liña. 

10. Creación dun Centro de Soporte aos Usuarios (CSU) que atende máis de 30.000 

incidencias / peticións ao ano, e conta con dispoñibilidade 24x7. 

11. Ao longo do plan impartíronse máis de 1.300 cursos a todos os colectivos de usuarios 

que recibiron máis de 51.600 horas de formación presencial. Ademais, púxose en 

marcha un servizo de formación remoto, apoiado na Comunidade Virtual de 

Aprendizaxe de Xustiza. 
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12. Acreditación dixital da totalidade dos profesionais da 

administración de Xustiza en Galicia, o  que supón un total de 2.772 tarxetas emitidas.  

13. As evolucións no sistema para a Asistencia Xurídica Gratuíta posibilitaron que a 

práctica totalidade dos trámites se inicien de forma telemática (99,56%), permitindo 

unha notable mellora na axilidade dos trámites,así como na calidade dos datos 

destes. 

4.2. Liña 1: Nodo Tecnolóxico 

Acadar unha base de tecnoloxía robusta e fiable e imprescindible para dotar á 

Administración de Xustiza das infraestruturas e autoestradas da información necesarias para 

poder avanzar nun desenvolvemento de sistemas e prestación de servizos TIC de calidade.  

O obxectivo concreto desta liña era a configuración dun Nodo Tecnolóxico da 

Administración de Xustiza en Galicia robusto, fiable e que contemple varios aspectos clave: 

 Garantir a continuidade dos servizos de TI e mellorar a súa eficiencia. 

 Concentrar o máximo posible as infraestruturas de xeito que se minimicen os custos 

de administración e sexa posible un crecemento sustentable. 

 CPDs seguros e con capacidade de redundancia, que garanta niveis de 

dispoñibilidade adecuados. 

 Rede de comunicacións adecuada, tanto no mapa interno á Administración de 

Xustiza en Galicia como na súa conexión con outros organismos. 

 Adecuarse ao modelo de optimización e eficiencia dos investimentos do ciclo de 

vida dos activos da Xunta para optimización de custos. 

Non obstante, algúns dos edificios xudiciais contan con problemas eléctricos de base que, a 

pesares de que as iniciativas levadas a cabo nesta liña lograron minimizar as súas 

consecuencias, está pendente de abordar a súa completa resolución. 

4.2.1. A rede de comunicacións 

As actuacións se centraron na procura da mellora da calidade e capacidade do ancho de 

banda, tanto internamente como con outras redes, e na configuración de liñas de respaldo 

que permitan garantir o servizo ante a indispoñibilidade da liña principal. 

 Ampliación das liñas de comunicación coas sedes xudiciais. 
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Figura 4. Rede de comunicacións - Capacidade das liñas de comunicación 

 

Desde o ano 2010 leváronse a 

cabo 127 ampliacións de 

capacidade (incremento do 

ancho de banda) das liñas de 

comunicación coas sedes 

xudiciais.  40 sedes xudiciais con 

liñas de 100Mb ou máis, que 

corresponden a 36 partidos 

xudiciais.  

 

Na actualidade a ampliación das redes de comunicacións, está incluída na actividade 

ordinaria de revisión continuada de situación de rede. 

 

 

 

 Liñas de comunicacións de back-up (ou de respaldo) 

Para garantir a continuidade do servizo ou minimizar as indispoñibilidades do mesmo, e 

necesario establecer os medios alternativos, polo que se dotou de liñas de respaldo en 

todas as sedes xudiciais. Estas liñas entran en funcionamento en caso de interrupción ou 

problemas na liña principal. Aínda que son de menor capacidade, si permite durante o 

                                                            

Sedes xudiciais conectadas a través 

dunha rede de comunicacións 

infradimensionada e con 

administración illada da rede 

corporativa. A rede é un claro 

elemento limitante para a posta en 

marcha de novos servizos TIC. 

 

Unha infraestrutura de comunicacións suficiente para o traballo en rede, e a prestación 

de novos servizos en todas as sedes xudiciais, de xeito centralizado.  

OBXECTIVO PRINCIPAL 

 PRINCIPAL 

 

Sedes xudiciais integradas nunha rede 

de comunicacións con capacidade 

suficiente e redundada nas sedes 

xudiciais, e equipamento de 

comunicacións renovado. Permite 

garantir niveis adecuados de  

continuidade do servizo. 
Servizo de telefonía a través de rede IP.  
A totalidade do equipamento de rede 

conta está integrado na xestión 

corporativa da Xunta de Galicia o que 

permite eficientar o servizo, eliminar 

duplicidade de funcións, aproveitar as 

vantaxes das economías de escala e 

contar cun servizo de monitorización 

continua da solución (24x7). 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
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tempo de recuperación, a continuidade da actividade.  Na 

actualidade o 100% das sedes xudiciais conta cunha liña de respaldo para a protección 

das súa comunicación. 

 Telefonía IP  

A telefonía IP utiliza unha rede de datos para as comunicacións de voz. Non require a   

dedicación exclusiva e pago dunha rede específica, como ocorre na telefonía 

tradicional. Polo tanto, as súas principais vantaxes son evidentes tanto nos custes de 

mantemento como de administración:  

Redución de custos pola utilización dunha única infraestrutura de 

rede (común para voz e datos), Eliminación dos custos fixos e 

redución dos custos de mantemento, Uso da liña persoal desde 

calquera punto no que exista unha conexión a Internet,  aforro 

dos custos de implantación e mantemento da cablaxe, 

posibilidade de servizos adicionais como a integración dos 

servizos de videoconferencia, …  

Desde o ano 2012 a 

totalidade de 

terminais de xustiza 

están conectados 

por rede IP 

A data de setembro de 2014, instaláronse un total de 778 terminais de telefonía IP nos 

órganos xudiciais, 104 routers nos xulgados e 266 nos xulgados de paz. Así mesmo, 

durante a vixencia do plan senda, déronse de baixa un total de 20 liñas telefónicas 

tradicionais. 

 Xulgados de Paz 

A posta en marcha do sistema de información “Inforeg”, sistema de rexistro civil en liña, 

implicou dotar de liñas de comunicación a todos os xulgados de paz. Esta actuación 

levouse a cabo dentro das iniciativas do proxecto Rexistro Civil en Liña enmarcado no 

convenio bilateral de colaboración entre Red.es e a Xunta de Galicia incluído no Plan 

Avanza e, aliñado co Plan de Banda Larga da Xunta de Galicia. 

 

Figura 5. Rede de comunicacións - Liñas nos 270 xulgados de paz 

 Mellora na calidade da liña do Punto Neutro Xudicial  

Dende o Ministerio de Xustiza dotouse ás comunidades autónomas dunha liña de 

comunicación para o Punto Neutro Xudicial (PNX), que anteriormente era mantida pola 

Xunta de Galicia. Polo tanto, a partir deste momento é o Ministerio o que ser encarga do 

seu mantemento e financiamento. O cambio da liña proporcionou ademais unha 
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mellora na propia comunicación, posto que se pasou dunha 

ADLS de 4Mbps a unha liña Metro de 200Mbps. 

4.2.2.  O centro de proceso de datos 

O Centro de Proceso de Datos, CPD, é a parte esencial da infraestrutura TI, contendo 

servidores, almacenamento e capacidades de xestión e operación necesarias para o 

soporte dos Sistemas. 

Nesta liña compre salientar o aproveitamento das infraestructuras que a Xunta de Galicia 

puxo en marcha para a prestación de servizos TIC na administración autonómica, e que é 

igualmente aproveitada pola Administración de Xustiza en Galicia. 

 

 

O Centro de Proceso de Datos Integral é 

unha das pedras angulares da estratexia 

tecnolóxica autonómica definida na Axenda 

Dixital de Galicia 2014.gal. 

O CPDI, que entrou en funcionamento en 

setembro de 2012 e está situado no monte 

Gaiás, na cola do Centro de Innovación 

Cultural e Modernización Tecnolóxica de 

Galicia na Cidade da Cultura, está a integrar 

as funcións dos 80 CPD, dos que máis do 90 

% carecía de capacidade de crecemento e 

presentaba problemas de mantemento, 

refrixeración e ineficiencias enerxéticas. 

O CPDI custodiará todo o coñecemento dixital das administracións galegas, é dicir, toda a 

documentación que xera a Administración autonómica: contidos educativos, expedientes 

administrativos, DOG dixital, historias clínicas, receitas electrónicas…, e tamén a que se xere na 

Administración de Xustiza en Galicia. 

Para xestionar toda esta información e garantir a seguridade e a dispoñibilidade dos servizos, o 

CPDI conta cunha capacidade inicial de almacenamento de 1,9 petabytes, o equivalente a 

máis de 593 000 millóns de páxinas. 

 

 Centralización de infraestruturas e administración no CPDi.  

De xeito progresivo integráronse na infraestrutura centralizada do CDPi de Galicia a 

meirande parte dos sistemas de información, así na actualidade están centralizados entre 

outros:  O Repositorio Único de Información Xudicial, os sistemas de xestión de fiscalías e do 

IMELGA, os sistemas de xestión administrativas e de recursos humanos, os sistemas para a 

xestión da asistencia xurídica gratuíta, a xestión documental, e os sistemas de interconexión 

co Ministerio de Xustiza para a xeración dos cadros de mando  

Pero sobre todo o CPDi consolida a xestión das infraestruturas e almacenamento de 

respaldo 

Por outra banda, a asunción das políticas e ferramentas de monitorización (24x7), a partires 

da integración da administración e soporte dos sistemas corporativo, facilita o tratamento 
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das incidencias, reducindo o tempo necesario para a súa 

resolución, á vez que se  homoxeneiza o servizo prestado e permite eliminar duplicidades 

nas funcións e no equipamento de administración, facendo posible un aproveitamento mais 

eficiente dos recursos dispoñibles. 

 

A utilización do CPDI aporta importantes vantaxes 

de operación (24h, 365 días), eficiencia enerxética 

(27% menos de consumo), redución de custos, 

escalabilidade e flexibilidade e, sobre todo, de 

seguridade, tanto polas propias características de 

cómo se conserva a información, como pola 

integración completa do proceso nas políticas de 

copias de seguridade corporativas. 

 Renovación das infraestruturas distribuídas. 

A arquitectura tecnolóxica de sistemas como o de Xestión Procesual (Minerva) ou o sistema 

de gravación de vistas non permite a eliminación completa dos sistemas distribuídos, polo 

que se conta cunha rede de 49 CPDs en cada unha das sedes xudiciais. Fíxose unha 

renovación integral dos servidores e cabinas de almacenamento dos  49 CPDs. 

A adecuación e mellora da situación dos CPDs nestes anos permitiu dar o servizo coas 

garantías de continuidade e seguridade necesarias para o tratamento da información que 

se xera ou conserva nos sistemas da Administración de Xustiza, reducindo os tempos de 

parada e inaccesibilidade do sistema. 

A meirande parte das actuación levadas a cabo neste eido tiveron o apoio institucional do 

Convenio asinado o 23 de novembro de 2010, entre a Xunta de Galicia e a Entidade 

Pública Red.es para o reforzo das infraestruturas xudiciais.  

Entre estas actuacións destacan: 

 Renovación (adquisición e implantación) dos servidores e das cabinas de 

almacenamento nas sete cidades (2011-2012). 

 Renovación dos sete servidores para o uso de eFidelius en todas as cidades e  

ampliación das actuais cabinas HP de Santiago, Vigo, Pontevedra, Ferrol, Lugo e 

Ourense e instalación dun novo servidor de almacenamento de discos en A Coruña. 

(2012-2014). 

 Adquisición e implantación de 38 novos servidores para os xulgados dos pobos e 

ampliación do espazo en disco dos existentes. (2013-2014). 
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4.2.3. E tamén... 

Paralelamente as actuacións comentadas, leváronse a cabo outras intervencións de menor 

repercusión que veñen a completar as necesidades de adaptación e mellora do nodo 

tecnolóxico da Administración de Galicia. 

 Acondicionamento de cablaxes nas sedes xudiciais  

A raíz das auditorías dos CPDs nas que se detectaron as deficiencias de cablaxe nos 

armarios de comunicación dos partidos xudiciais, leváronse a cabo unha serie de 

actuacións para o seu acondicionamento. 

Antes Despois 

  

 

 

49 CPDs nas sedes xudiciais e un CPD 

central en Santiago, que contan cun 

HW obsoleto e cunhas características 

por debaixo do desexable. Carencias 

na monitorización,  seguridade e 

administración. 

Lograr dunha infraestrutura de Centro de Proceso de Datos centralizada para a 

prestación de servizos TIC integrados a todas as sedes xudiciais, coas garantías de 

seguridade e continuidade de servizo. 

OBXECTIVO PRINCIPAL 

 PRINCIPAL 

 

Centralización no CPDi da meirande 

parte dos sistemas de información. 

Servidores de CPDs nas sedes xudiciais 

renovados e reforzadas. Monitorización 

24x7.  

Monitorización de xeito continuado 

(24x7) , o mantemento actualizado das 

ferramentas de seguridade e 

infraestrutura de copias de respaldo 

centralizado.  

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
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Estas actuacións leváronse a cabo na práctica totalidade 

das sedes xudiciais (52 de 55) ao longo do ano 2011.   

 Control de acceso aos armarios de comunicacións  

Co obxectivo de engadir un nivel de seguridade adicional na Rede Corporativa, estanse 

a instalar sistemas de control de acceso aos armarios de comunicacións que permiten a 

supervisión dos mesmos cunha apertura de xeito remoto por parte do Centro de Xestión 

de Rede. Polo momento foron instalados en 14 sedes xudiciais. 

 Sistemas de Alimentación Ininterrompida  

Co fin de mellorar a dispoñibilidade dos servizos faise necesario dotar á electrónica de 

rede que proporciona servizos de conmutación e Telefonía IP de Sistemas de 

Alimentación Ininterrompida (SAIs).  

Esta actuación, que se levou a cabo desde o 2010 ata o 2012, permitiu minimizar os 

tempos de indispoñibilidade dos servizos proporcionados pola rede corporativa. 

 Aliñamento dos postos de traballo coas políticas corporativas   

Co obxectivo de simplificar a administración dos sistemas e mellorar as prestacións e a 

seguridade dos postos de traballo, os equipos de Xustiza foron incluídos nas políticas 

corporativas, o que supuxo, por exemplo, a integración no antivirus corporativo de todos 

os postos de traballo desta Administración. 

4.3. Liña 2: Equipamento e medios 

Un aspecto clave para a modernización da Xustiza e a mellora da súa eficiencia é a 

dotación dos activos e medios necesarios para poder realizar a actividade diaria con 

axilidade e eficacia e adecuarse no aspecto tecnolóxico á nova normativa que obriga a 

Reforma Procesual.   

4.3.1.  Rede de Videoconferencia 

A videoconferencia ten unha función relevante na Administración de Xustiza. As 

declaracións e interrogatorios de procesados, testemuñas, forenses e peritos, tanto en fase 

de instrución penal como na celebración de vistas en todas as ordes xurisdicionais; as 

entrevistas dos Xuíces de Vixilancia Penitenciaría ou fiscais cos reclusos; as declaracións, 

interrogatorios e entrevistas a menores en centros de internamento polas Fiscalías ou 

Xulgados de Menores; a comunicación con órganos xudiciais doutras Comunidades 

Autónomas e outros países, ...  son usos habituais deste medio de comunicación. 
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Os beneficios son claros: 

 Maior eficiencia, xa que diminúen os tempos de desprazamento para que fiscais, 

forenses, peritos e outros axentes interveñan nas distintas actuacións xudiciais, o que 

permite maior dispoñibilidade para a realización do traballo.  

 Maior seguridade, ao evitarse traslados de colectivos de risco (presos, internos dos 

centros de menores, vítimas de violencia, ...).  

 Mellor organización do traballo nos órganos xudiciais, debido a diminución de 

aprazamentos ou demora nos sinalamentos das diferentes actuacións xudiciais por 

mor da distancia física.  

 Achegamento ao cidadán, xa que facilita a declaración nas distintas actuacións sen 

obrigar ao desprazamento ao Xulgado.  

 Y en xeral redución de custos de desprazamento, de custodia, horas improdutivas, …  

 

Abordouse a mellora da solución de videoconferencia e creación da Rede de 

Videoconferencia da Administración de Xustiza en Galicia, a través de varias actuacións: 

 Ampliación do número de puntos de videoconferencia de sala, ata os 60 actuais. 

Implantación dunha solución de videoconferencia de escritorio, que conta na 

actualidade con  378 usuarios. 

 Integración de tódolos puntos nunha xestión administrada, centralizada e redundada. 

Esta infraestrutura elimina custes duplicados e simplifica a xestión e mantemento do 

equipamento.   

 

 

 

Medios de videoconferencia escasos, e 

sen ningún medio de xestión e de 

administración. Conectados a liñas 

dedicadas e de pago. Solución de 

videoconferencia persoal en desuso. 

Dotar á Administración de Xustiza dunha solución de videoconferencia centralizada, 

segura e de calidade, que permita integrar este medio como unha canle de 

comunicación habitual dentro da actividade xudicial.  

OBXECTIVO PRINCIPAL 

 PRINCIPAL 

 

Rede de videoconferencia, 

administrada de xeito centralizado, 

dando servizo a as sedes xudiciais, as 

fiscalías e subdireccións do IMELGA. 

Conectada por rede IP o que elimina o 

custe de realización de chamadas. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
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 Migración da totalidade do 

equipamento de videoconferencia a 

tecnoloxía IP, o que facilita a mobilidade 

dos equipos, que poden ser utilizados 

desde calquera sala na que exista unha 

toma de rede habilitada, mellórase a 

calidade das chamadas e elimínanse os 

custos de mantemento e realización das 

liña RDSI. 

 

 

Figura 6. Rede de videoconferencia – Distribución 

equipos de sala  

 

O seguinte esquema reflicte a arquitectura básica desta rede: 
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Internet

PCs/Portátiles con 

cliente Vconf.

Equipos de sala IP

Sony 

PCS-1

Polycom VSX-

7000

Polycom MP-512

Nova solución Vconf

Primario 

RDSI

Equipos externos IP  

Figura 7. Rede de videoconferencia - Esquema de conexión 

 

 

Beneficios acadados 

A rede de videoconferencia permite mellorar a 

organización dos procesos xudiciais reducindo os 

tempos de espera e os desprazamentos que 

colectivos, como os fiscais ou forenses, tiñan que 

investir para poder levar a cabo as nosas funcións: 

presentación de informes, intervención nas vistas, 

entrevistas con reclusos, … 

O cambio de servizo ao cidadán, ao que en  

obriga a desprazarse á sede xudicial para intervir 

na vista tamén é substancial, supoñendo, ademais, 

un claro incremento na axilidade dos procesos 

xudiciais. 

 

A finalización da posta en 

marcha da rede de 

videoconferencia, en 2012, 

se levan a cabo máis de 

máis de 3.000 

videoconferencias ao ano, 

a través das 60 solucións de 

sala e das 378 solucións de 

videoconferencia persoal. 



 

 

 

 

 

C
a

p
ít
u

lo
 L

iñ
a

s 
d

e
 a

c
tu

a
c

ió
n

  

 

In
tr

o
d

u
c

c
ió

n
 

 

24 

Este equipamento tamén fai posible reducir os 

traslados de reclusos para a súa participación 

nun xuízo, coa redución de custos e o 

incremento de seguridade que isto supón. 

4.3.2.  Medios en Sede Xudicial 

A Administración de Xustiza de Galicia conta con 260 órganos xudiciais, nos que traballan 

máis de 3.300 usuarios. Todos eles, tanto de xeito persoal como a nivel de órgano ou sede, 

deben contar co equipamento tecnolóxico máis adecuado para o desenvolvemento das 

súas funcións. 

 

 

 Renovación dos postos de traballo 

Ao longo dos últimos anos realizouse un gran investimento para a renovación de 

equipamento, principalmente no marco do convenio de Servizos Dixitais da 

Administración de Xustiza en Galicia asinado entre a Xunta de Galicia e a entidade 

pública empresarial Red.es: se realizou a renovación de mais de 2.800 equipos de posto 

de traballo, e mais de 900 equipos de impresión. 

 

O investimento en medios 

tecnolóxicos é escaso e puntual. A 

meirande parte dos equipos 

informáticos están obsoletos, o 63% 

dos PCs teñen máis de 5 anos de 

antigüidade. 

Dotar aos distintos colectivos da Administración de Xustiza de equipamento acorde 

coas necesidades propias dos distintos postos de traballo. 

OBXECTIVO PRINCIPAL 

 PRINCIPAL 

 

Renovación masiva de portátiles e 

sobremesas: 2.897 equipos novos 

Renovación de impresoras e equipos 

multifunción (impresión, Fax e 

escaneado): mais de 900 equipos.  

Retirada de equipos obsoletos ou 

non adecuados e, cando é posible, 

reaproveitamento noutros ámbitos. 

De xeito que se adecúe totalmente 

ás función a desempeñar en cada 

caso, logrando mellorar as 

prestacións e maximizar a eficiencia 

e eficacia da actividade xudicial. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
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Figura 8. Porcentaxe de PCs (portátiles e sobremesa) renovados en cada partido xudicial  

 

O equipamento 

de PC e 

sobremesa foi 

renovado por 

enriba do 80% en 

todos os partidos 

xudiciais, 

acadando o  

100% en 25 deles. 

 

 

Respecto da antigüidade do equipamento instalado, en 2009 o 37,4% era inferior a 5 

anos. En 2013 o 87,9% era inferior a 5 anos, e o 99,6%  inferior a 7 anos. 

 

 

Figura 9. Equipamento – Renovación anual 

 

 

 

 
 

Actualmente o 

99,6% de equipos 

ten menos de 7 

anos de 

antigüidade e o 

87,9% menos de 

5.  

 

 Proxecto Imprime  

Dentro das actuacións representadas no apartado anterior, merece comentarse en 

detalle o proxecto IMPRIME, iniciado en  outubro de 2013, co obxecto de renovar 

parcialmente o parque de impresión dos órganos xudiciais, tanto nas cidades como nas 

vilas. 
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Os obxectivos principais perseguidos con este proxecto 

orientáronse á mellora das prestacións do servizo de impresión nos Xulgados, facilitando 

unha xestión eficiente do papel nas oficinas xudiciais. 

Consideráronse especificamente os seguintes obxectivos: 

 Contratación do servizo de impresión mediante aluguer e pago en función de uso. 

 Retirada de equipamento obsoleto e reordenación do parque do existente, 

retirando aquelas consideradas obsoletas e recolocando segundo as súas 

características aquelas que son reutilizables. Esta reorganización eficiente das 

impresoras reduce o número de máquinas desta tipoloxía nos distintos órganos 

xudiciais o que leva consigo unha importante vantaxe adicional de liberación de 

espazo físico nas oficinas. 

 Posta en marcha dun inventario e monitorización continuada dos equipos de 

impresión departamentais e volumetrías de impresión. 

 

O sistema de monitorización xestiona na actualidade 869 equipos departamentais e unha 

media de impresións mensuais de 3,5Millóns.   

En total foron actualizados 412 equipos de impresión departamentais en todos os partidos 

xudiciais das provincias de Comunidade, que melloraron o equipamento dispoñible na 

práctica totalidade das sedes xudiciais.   

Ademais deste equipamento departamental, renováronse en toda a planta xudicial 

galega 524 impresoras persoais. 

 

 

 

Beneficios acadados 

Coa renovación acadada nos PCs de sobremesa e portátiles, e o novo 

equipamento multifunción para impresión, fotocopiado e escaneado 

de documentación, nos órganos xudiciais cóntase cos medios 

necesarios para desempeñar as funcións dos distintos postos de 

traballo coa calidade e eficiencia desexada. Este equipamento 

permitirá a posta en marcha de novos servizos e avanzar na 

implantación do expediente xudicial electrónico. 

4.3.3. Gravación de Vistas Orais 

Os sistemas de gravación son unha ferramenta crítica na actividade xudicial, polo que no 

Plan Senda 2014 establécense unha serie de obxectivos específicos que permitirán a súa 

adecuación á lei 13/2009 e o cumprimento dunhas medidas de seguridade aliñadas coa 

sensibilidade dos contidos que se están a almacenar: 
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Para poder avanzar cara a o modelo obxectivo establecido,  neste tempo leváronse a cabo 

unha serie de actuacións: 

 Adquisición de equipamento nas salas que non contaban con esta solución, en 

cumprimento da lei 13/2009 que esixe a gravación das vistas, non só nos órganos 

de penal, senón nas catro ordes xurisdicionais. (2009-2010). Así mesmo, ao longo 

de todo este tempo, a medida que se habilitaron novas salas de vista nas distintas 

sedes xudiciais, foron equipadas con novas solucións de gravación.  

 Proxecto Cícero: 19 dos 161 equipos de gravación de vistas existentes no ano 2010 

pasan a funcionar en dous niveis, contando non só coa información no equipo da 

sala de vistas na que se produciu a gravación, senón tamén nun servidor de 

respaldo por sede. Esta solución permite, ademais, aos usuarios autorizados (xuíces 

 

Algunha das 164 salas dispoñibles en 

2010 non dispón de sistema de 

gravación.  

4 solucións diferentes, e ningunha 

cumprindo os requisitos da lei 

13/2009.  

0 70% do equipamento e anterior ao 

2005. 

 

Poñer a disposición de todos os órganos xudiciais unha solución para a gravación 

de vistas, HW e SW, que cumpra coa lei 13/2009 e garanta a seguridade da 

información, tanto durante a captura como ao longo do tempo que debe 

conservarse dita información. 

OBXECTIVO PRINCIPAL 

 PRINCIPAL 

A totalidade de salas, actualmente 

171, contan cun equipo de 

gravación de vistas, o cal só o 30% 

e anterior a 2005 e para o que xa 

está planificada a súa renovación, 

co que, en 2015 contarase co 100% 

do equipamento posterior a 2007. 

Estase despregando a solución 

eFidelius que conta con firma 

dixital o que permite cumprir 

integramente a lei 13/2009 e 

homoxeneizará a solución en todas 

as salas de vista, coas vantaxes de 

capacitación, eficiencia e 

aproveitamento dos recursos que 

isto supón. 60 salas xudiciais coa 

nova infraestrutura. 

Definiuse e estase a implementar 

un modelo de conservación 

centralizada da información que 

garante o almacenamento seguro 

dos datos e a realización de copias 

de respaldo de xeito continuado. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
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e secretarios), o acceso a través dun cliente web aos 

contidos almacenados a nivel de sede, e está integrada co sistema de xestión 

procesual do  que recupera os datos de interese para a celebración da vista. 

(2010-2011) 

 En novembro de 2010 asínase con Red.es e o Ministerio de Xustiza o Convenio de 

Colaboración IuS+ReD, que permitirá a renovación do equipamento de gran 

parte das salas de vistas de Galicia (64 salas) e a instalación do sistema de 

gravación de vistas orais eFidelius, desenvolvida para a Administración de Xustiza, 

que cumpre cos requisitos da lei 13/2009 e posibilita a sinatura dixital das 

gravacións.  

Este convenio se complementa coa sinatura, en setembro 2013, dunha adenda  

do convenio de bilaterial de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Entidade 

Pública Red.es, para completar estas actuacións na totalidade das 170 salas de 

vista da Administración de Xustiza de Galicia. 

 A solución contempla un 

modelo de arquitectura 

en 3 niveles: Sala de 

Vistas, Sede xudicial e 

Central (instalado no 

CPDI de Galicia).  

 

 

Figura 10. Arquitectura en tres niveis. 

 

 No ano 2013 se inicia o proceso de implantación que supón en cada sala as 

seguintes actividades: 

 

Figura 11. Proceso de implantación dunha sala eFidelius  
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 En Decembro de 2014, o 40% das salas dispoñían xa do 

novo sistema de gravación de vistas orais eFidelius. Co seguinte reparto por 

cidades: 

Localidade Salas eFidelius 

A Coruña  12 

Ferrol  9 

Lugo  8 

Ourense  6 

Pontevedra  12 

Santiago  10 

Vigo  18 

Total 2014 75 

Figura 12. Grado de implantación actual da solución eFidelius  

 O número total de vistas gravadas co sistema eFidelius desde a súa implantación 

ata o 31 de decembro, é de 26.558. 

 

 

 

 

 

Beneficios acadados 

Estase a implantar a solución eFidelius, que permite o uso de firma 

electrónica recoñecida o que garante a autenticidade e integridade do 

gravado e posibilita a delegación da realización da gravación por parte 

do Secretario Xudicial.  O nivel de almacenamento en sede permite 

mellorar a xestión das copias das gravacións. 

 

4.3.4. E tamén... 

 Dotación de equipamento dos novos órganos xudiciais 

Durante o período de execución do Plan Senda creáronse novos órganos xudiciais e 

habilitáronse novos espazos de traballo, que provocaron unha serie de actuación de 

adquisición ou traslado e instalación de equipamento necesarias para a súa posta en 

funcionamento. 

 

Figura 13. Novos órganos xudiciais creados neste período  
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Figura 14. Traslados de localización dos órganos xudiciais levados a cabo neste período  

 Acceso a Internet  

Internet é considerado un recurso valioso para o bo desenvolvemento da actividade nos 

Órganos Xudiciais. Por este motivo, desde finais do ano 2012 a totalidade dos 

empregados públicos da Administración de Xustiza conta con acceso libre a Internet. Ata 

ese momento só estaba habilitado o acceso a unha serie de páxinas web determinadas.  

 Mobilidade  

A dispersión característica da Administración de Xustiza de Galicia e a propia evolución 

da sociedade acostumada a contar en todo momento con acceso á información desde 

dispositivos móbiles, fai que esta sexa unha liña de traballo a ter moi en conta á hora de 

levar a cabo novas actuacións. 

Ao longo do ano 2011 , púxose a disposición dos xuíces e maxistrados e dos fiscais o 

acceso remoto aos sistemas de información de Xustiza, a través das seguintes actuacións: 

 Xuíces e maxistrados: o CGPJ (Consello Xeral do Poder Xudicial) facilita o dispositivo 

de conexión GPRS aos xuíces e maxistrados. Establecese o protocolo de utilización 

dese dispositivo para a conexión vía VPN á rede de Xustiza e aos sistemas de 

información aos que cada usuario ten acceso. 

 Fiscais: a Xunta de Galicia acorda co Ministerio Fiscal a posta en marcha progresiva 

de dispositivos de conexión GPRS aos fiscais da Comunidade para permitir o 

acceso vía VPN aos sistemas da Administración de Xustiza. En concreto 

habilitáronse 48 dispositivos. 

4.4. Liña 3: Sistemas de información – Xestión Procesual 

Os sistemas de información constitúen o principal alicerce do proxecto de modernización da 

Administración de Xustiza exposto no Plan Senda 2014. As actuacións levadas a cabo ao 

longo destes anos poñen especial foco en: 

 Mellorar a calidade, coherencia e dispoñibilidade da información rexistrada nos 

distintos sistemas de información  

 Poñer a disposición dos usuarios ferramentas que faciliten o seguimento da actividade 

xudicial e a toma de decisións (cadros de mando e estatísticas).  

 Mellorar os Sistemas de Información de modo que sexan máis áxiles, accesibles, de 

maior calidade e acheguen as funcionalidades necesarias para a tramitación procesual 

e se adapten aos requirimentos introducidos pola Nova Reforma Procesual.  
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 Eficientar os procesos a través da adaptación dos sistemas a 

novos fluxos de traballo que permitan eliminar retraballos e axilizar as distintas fases 

dun procedemento xudicial, facilitando o traballo diario dos funcionarios da 

Administración de Xustiza.  

 Evolucionar cada sistema cunha visión global e integradora que permita a 

implantación de Expediente Xudicial Electrónico. 

 Facilitar o intercambio de información, no marco establecido polo EJIS e posteriormente 

polo CTEAJE, así como a interoperabilidade entre os diferentes operadores que 

participan. 

Aumentar a accesibilidade do cidadán á Xustiza e aos recursos e á información que poida 

ser do seu interese. 

4.4.1. Sistema de xestión procesual Minerva NOX 

A administración de Xustiza en Galicia é usuaria do sistema de xestión procesual promovida 

polo Ministerio de Xustiza: Minerva NOX. O sistema recolle a tramitación dun procedemento 

xudicial en todas as súas fases, sendo as súas principais funcións o rexistro, a repartición e a 

tramitación dos asuntos, así como a xestión dos documentos procesuais e esquemas de 

tramitación.   

Seguindo os requirimentos legais establecidos, o 4 de maio de 2010 iniciouse o 

funcionamento deste sistema na súa versión MINERVA-NOX que permitiu adaptarse á 

reforma procesual determinada pola Lei Orgánica 19/2003, de 23 de decembro, de 

modificación da lei orgánica 6/1985 de 1 de xullo, do Poder Xudicial. 

Posteriormente leváronse a cabo a instalación de máis de 20 versións para manter 

actualizada de xeito continuado o sistema de tramitación. Entre elas destaca a instalación 

da versión 3.11.1.0  que posibilitou a renovación da plataforma tecnolóxica de Minerva, o 

que supuxo unha notable mellora na súa capacidade de almacenamento e proceso a vez 

que facilita as futuras evolucións da solución.  

 Implantación nas oficinas de rexistro e reparto de sedes xudiciais 

Durante os anos 2011 e 2012 implantouse o módulo de oficinas de rexistro e reparto de 

Minerva en todas as sedes xudiciais con máis dun órgano. A implantación acompañouse 

dunha formación específica para o uso da aplicación e fomentar unha serie de boas 

prácticas no tratamento de datos encamiñadas a buscar a calidade e a 

homoxeneidade da información rexistrada en todos os organismos xudiciais. O 

calendario de actuación foi o seguinte: 
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Figura 15. Plan de Implantación do Módulo de Rexistro e Reparto 

 Normas de rexistro do CGPJ 

Co obxecto de colaborar na implantación dun modelo de funcionamento homoxéneo 

para os procesos de rexistro e tramitación de asuntos nas oficinas xudiciais, no mes de 

abril de 2012 o realizouse un estudo sobre o nivel de adaptación de Minerva e do seu 

uso ao Regulamento 2/2010. Dese estudo xurdiron una serie de recomendacións e 

actuacións para a correcta aplicación das normas definidas no Regulamento 2/2010 do 

CGPJ para o rexistro de asuntos: 

 Cambio na numeración de asuntos. Os asuntos penais numerábanse de xeito 

independente en función do tipo de procedemento. Seguindo a normativa do 

CGPJ, cambiouse esta práctica pola numeración correlativa, 

independentemente do procedemento.  

 Realización de tarefas de formación e información para a homoxeneización dos 

criterios de rexistro nos órganos xudiciais. 

 Normalización dos ficheiros de procuradores 

Esta iniciativa ten como principal obxectivo dispoñer de información correcta, no sistema 

de xestión procesual Minerva, sobre os procuradores que exercen a función de 

representación legal nos órganos xudiciais de Galicia. 

Para lograr o obxectivo proposto, levouse a cabo a depuración dos datos de 

Procuradores e a súa correcta asignación aos procedementos xudiciais, tendo como 

datos de referencia os dos procuradores en activo comunicados por los respectivos 

colexios profesionais de Galicia.  

 

 

 

Provincia Cidade Data de implantación

A Coruña Órdes 20/09/2011

Corcubión 03/10/2011

Noia 28/11/2011

Padrón 08/02/2012

Lugo Viveiro 14/04/2011

Vilalba 04/04/2011

Mondoñedo 28/03/2011

Monforte 14/03/2011

Ourense O Barco 13/03/2012

 O Carballino 16/03/2012

Verín 23/04/2012

Pontevedra Lalín 24/05/2012

Caldas 20/03/2012

A Estrada 09/06/2012
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 Regularización de asuntos en Minerva 

O procedemento de regularización de asuntos actualiza en Minerva a situación dos 

asuntos en trámite no órgano xudicial, pechando masivamente todos aqueles que non 

deban permanecer abertos.  

A finalidade é minimizar distorsións na estatística xudicial e mellorar a calidade da 

información procesual. A actuación de regularización de asuntos enmárcase dentro do 

programa de boas prácticas, o cal incide na mellora da eficiencia no funcionamento da 

organización, favorecida esta por o uso eficaz de ferramentas TIC e a implantación de 

procedementos e boas prácticas que xeren valor para a organización. 

 

Figura 16. Asuntos regularizados por provincia  

En total lévanse 

regularizados 

425.988 asuntos 

 

 

 

Beneficios acadados 

As actuacións que fan fincapé no uso adecuado do sistema de xestión 

procesual e na calidade da información recollida, permiten axilizar os 

procesos de tramitación. Deste xeito, Minerva facilita a toma de decisións 

ao tempo que automatiza as actividades de soporte xudicial (permite 

controlar, mediante alertas, as comparecencias de quen ten que acudir 

periodicamente ao xulgado, as situacións de prisión provisional, …) e 

facilita, simplifica e eficienta o traballo diario. 

 

4.4.2. O sistema de xestión da Fiscalía 

A Administración de Galicia conta, actualmente con 12 fiscalías: a fiscalía da comunidade 

autónoma de Galicia, as fiscalías provinciais de Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, as 

fiscalías de área de Santiago, Ferrol e Vigo e as fiscalías territoriais de Mondoñedo, Monforte 

de Lemos, Verín e Cambados.  

O sistema de xestión da Fiscalía é o sistema Fortuny, facilitado polo Ministerio de Justicia, que 

permite a xestión integral dos procedementos que requiren da participación da Fiscalía, que 

está regulado polo Real Decreto 93/2006, do 3 de febreiro. 
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No ámbito do sistema de xestión da Fiscalía, leváronse a cabo as seguintes actuación, de 

forma coordinada coa Fiscalía de Galicia: 

 Aliñamento continuado do sistema coa última versión dispoñible no Ministerio de Justicia. 

Ata 35 revisións do sistema se actualizaron nos últimos 4 anos. Entre as que destaca o 

versión 5.8.0.0 (marzo 2013), introducindo novas tramitacións, estatísticas e unha serie de 

cambios de adaptación ao Test de Compatibilidade do CGPJ. 

 Reforzo e actualización da infraestrutura tecnolóxica de soporte ao sistema Fortuny.   

 Plan de formación nas fiscalías para o fomento do uso do sistema. 

 Integración do sistema de xestión das fiscalías, Fortuny, da Comunidade autónoma de 

Galicia co Sistema Centralizado da Fiscalía do Estado (SICC).  

 

 

O sistema procesual da fiscalía (Fortuny) 

non está aliñado coa evolución 

realizada no sistema, por no estar 

nunha dinámica de actualización de 

versións.   Non existe ningún tipo de  

integración con Minerva que permita 

minimizar os traslados continuos de 

expedientes e o rexistro duplicado da 

información. 

 

Impulsar a utilización e a actualización continuada dos sistema Fortuny. 

Levar a cabo as posibles integracións entre os sistemas de xestión procesual de xeito 

que permitan novos fluxos de traballo mais eficientes. 

 

OBXECTIVO PRINCIPAL 

 PRINCIPAL 

 

O sistema Fortuny está plenamente 

implantado e actualizado con respecto 

as versións liberadas polo Ministerio, 

para isto, durante este período 

leváronse a cabo 35 actualizacións do 

sistema.    

É posible a itineración de asuntos entre 

Minerva e Fortuny eliminando a 

duplicidade da acción de rexistro en 

ambos sistemas o que aumenta a 

eficiencia  do proceso ao eliminar 

duplicidade de tarefas, á vez que 

mellora a calidade da información. A 

porcentaxe de asuntos itinerados fronte 

ao total de asuntos a itinerar pasou do 

17% en 2012 ao 68% en 2014 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
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Figura 17. Actividade de Fortuny ao longo destes anos 

 Itineración de asuntos entre Minerva-Fortuny 

A integración entre Minerva e Fortuny para a itineración de asuntos realízase mediante o 

sistema Lexnet e facilita a comunicación telemática de procedementos e trámites entre 

órganos xudiciais e fiscalías.  

A posta en marcha deste proceso iniciouse de maneira coordinada co Ministerio de 

Xustiza, a través dun piloto na Fiscalía de Pontevedra, estendéndose posteriormente ao 

resto da Comunidade ao longo de 2012, de maneira que en novembro de 2012 

activouse a devandita funcionalidade nas sete cidades principais de Galicia e desde 

xaneiro de 2013 está activa en todos os partidos xudiciais.  

Na seguinte táboa obsérvase o progreso do número de asuntos a itinerar fronte ao 

número de asuntos itiniterados ata 31 de Decembro de 2014: 

 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

 
Asuntos a 

itinerar 
Asuntos 

itinerados 
Asuntos a 

itinerar 
Asuntos 

itinerados 
Asuntos a 

itinerar 
Asuntos 

itinerados 
Asuntos a 

itinerar 
Asuntos 

itinerados 

2012 5.857 654 1.087 0 1.337 245 6.789 1.684 

2013 83.003 42.146 23.361 19.786 21.685 15.272 103.245 64.119 

2014 94.416 56.277 24.831 25.300 25.882 19.305 110.733 77.892 

TOTAL 183.276 99.077 49.279 45.086 48.904 34.822 220.767 143.695 

 

Figura 18. Asuntos itinerados fronte ao total de asuntos a itinerar por provincia 

 

 

 

Beneficios acadados 

Contar coas últimas funcionalidades desenvolvidas en 

Fortuny e, sobre todo, coa posibilidade de realizar as 

itineracións entre Minerva e Fortuny a través de Lexnet, 

supuxo unha mellora na eficiencia de tramitación. Esta 

funcionalidade posibilita a comunicación telemática dos 

procedementos e trámites entre os órganos xudiciais e as 

fiscalías, evitando, por exemplo, a necesidade de 

duplicar o rexistro que xa se levou a cabo no órgano 

xudicial. 

A porcentaxe de 

asuntos 

itinerados fronte 

ao total de 

asuntos a itinerar 

pasou do 17% en 

2012 ao 70% en 

2014. 
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4.4.3. Comunicacións electrónicas 

LEXNET 

O sistema de comunicacións electrónicas securizadas LEXNET está orientado a cubrir o 

servizo de presentación telemática de escritos e notificacións. Permite a comunicación 

bidireccional das oficinas xudiciais cos distintos operadores xurídicos. O sistema Lexnet 

aborda o intercambio de documentos xudiciais en formato electrónico, de xeito similar ao 

correo electrónico, pero garantindo as premisas básicas de seguridade: 

 Autenticación, o  emisor do documento é realmente quen di ser. 

 Confidencialidade, só  o destinatario pode ler o contido do documento.  

 Integridade, o  contido do documento non pode alterarse durante a súa transmisión. 

 Non repudio, o emisor do documento non poderá negar o feito do seu envío.  

 Datado, fixa a orde de chegada de escritos. 

 O sistema e uso de Lexnet está regulado por:   

 “Real Decreto 84/2007, do 26 de xaneiro, sobre implantación na Administración de 

Xustiza do sistema informático de telecomunicacións Lexnet para a presentación de 

escritos e documentos, o traslado de copias e a realización de actos de comunicación 

procesual por medios telemáticos”, que trata do relativo a súa implantación, requisitos 

de acceso, funcionalidades e características técnicas. 

 Lei de axuizamento Civil (LEC) modificada pola disposición adicional sexta da Lei da 

Reforma do Mercado Hipotecario 47/2007 (de 8 de decembro de 2007) no que 

respecta á presentación de escritos, realización de actos de comunicación, tempos 

de comunicación e os seus efectos xurídicos.  

O potencial colectivo de operadores xurídicos 

destinatarios comprende : Corpo Superior Xurídico de 

Secretarios Xudiciais, Corpo de Xestión Procesual e 

Administrativa, Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, Corpo de Auxilio Xudicial, 

Avogacía do Estado, Letrados da Comunidade Autónoma,  Ministerio Fiscal, Procuradores 

dos Tribunais, Avogados, Graduados Sociais, Administrador dos Colexios de Procuradores,  

Órganos da AGE, así como outras administracións e institucións que habitualmente se 

relacionen coa Administración de Xustiza ( Fogasa, AEAT, rexistradores da propiedade ). 

O sistema LexNet prevé 3 tipos de movementos na súa utilización: 

- Notificacións dende os órganos xudiciais aos operadores xurídicos. 

- Itineración de asuntos entre os órganos xudiciais e a fiscalía. 

- Presentación de escritos dende os operadores xurídicos cara aos órganos xudiciais. 

O proceso de despregamento de LexNet nos órganos xudiciais de Galicia levouse a cabo 

progresivamente, incluído novas funcionalidades e novos órganos e colectivos de xeito 

continuado. De este proceso de despregamento e consolidación pódese establecer o 

seguinte resumo cronolóxico 
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O proceso de despregamento de LexNet nos órganos xudiciais de Galicia levouse a cabo 

progresivamente, incluído novas funcionalidades e novos órganos e colectivos de xeito 

continuado. Así:  

Setembro de 2010: Comezo de proceso de implantación de Lexnet, coa posta en marcha 

en 37 órganos xudiciais. 

En 2011: Consolídase a utilización de Lexnet como canle de notificación ao colectivo de 

procuradores nas provincias de A Coruña e Pontevedra, iníciase o proceso nas 

provincias de Lugo e Ourense.   

Ademais: 

 Activación das caixas de correo do Fogasa e do Inem para os Xulgados da 

provincia de a Coruña. 

En 2012: Finalizou o proceso de integración dos órganos xudiciais de administración de 

Xustiza en Galicia no uso do sistema. En Decembro de 2012 utilizaban Lexnet de 

forma habitual 258 órganos xudiciais en toda a comunidade para as notificacións 

ao colectivo de procuradores, o que supón o 97,73% dos órganos xudiciais. 

Ademais: 

 Activase a notificación con Lexnet ao Consorcio de seguros dende as sedes 

xudiciais de A Coruña. 

 Actívase en todos os partidos xudiciais a itineración de asuntos Minerva-Fortuny a 

través de LexNet, para os xulgados de instrución, primeira instancia e instrución e 

violencia contra a muller. 

 Actívase o servizo de presentación de escritos dende a Avogacía do Estados na 

Coruña para os xulgados do Contencioso e a notificación á Avogacía do Estado 

nas provincias de Ourense e Pontevedra 

 

A implantación de Lexnet no inicio do 

plan Senda e moi escasa, centrada 

unicamente en 15 órganos da provincia 

da Coruña. 

Impulsar a implantación de LexNet como canle de comunicación telemático en todos 

os órganos xudiciais e nos distintos colectivos que teñen relación con estes. 

OBXECTIVO PRINCIPAL 

 PRINCIPAL 

 

O uso do sistema LexNet está 

completamente consolidado como 

ferramenta de comunicación coa 

totalidade de órganos xudiciais. 

Durante estes anos leváronse a cabo 

máis de 10 millóns de notificacións e 

están integrados no uso da aplicación 

15 colectivos. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
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En 2013: Se aumenta o número de colectivos e funcións de utilización de Lexnet: 

o Activación de LexNet como vía única de notificación ao Fogasa, SEPE e 

Consorcio de compensación de seguros para os xulgados de Pontevedra, Lugo e 

Ourense. 

o Esténdese a presentación de escritos de mero trámite a través de Lexnet para 

todos os órganos xudiciais unipersoais e colexiados das xurisdicións contencioso 

administrativa, civil, penal e social sitos nas cidades da Coruña e Ferrol. Ademais 

da Avogacía Xeral do Estado se incorpora coma remitente de escritos 

telemáticos a Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.   

En 2014: Se inicia a utilización de Lexnet como canle de presentación de escritos iniciadores 

en órganos das provincias de A Coruña e Pontevedra. 

  

O estado de implantación nos diferentes colectivos é o seguinte: 

 

 

Figura 19. Grado de implantación de LexNet por colectivo 

 

O volume de notificacións levadas a cabo durante este período en Galicia: 
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Figura 20. Evolución anual das comunicacións a través de Lexnet (anos 

completos) 

Fonte: Cadro de mandos Ministerio de Justicia 

O incremento anual 

da utilización de 

Lexnet, permite falar 

de consolidación da 

sistema no uso 

ordinario dos xulgados. 

(inclúe notificacións, 

itineracións e 

presentación de 

escritos)  

 

Figura 21. Comunicacións mensuais a través de Lexnet (a setembro 2014). 

Fonte: Cadro de mandos Ministerio de Justicia. 

Mais de 11 millóns de 

comunicacións a 

través de Lexnet 

dende a súa posta en 

marcha. 

Con respecto ao resto do Estado, o grado de uso de Galicia e moi destacable acadando, 

no ano 2014 o primeiro posto no volume de itineracións Minerva-Fortuny realizadas e o 

cuarto en canto ao volume de notificacións:  

Ranking CCAA
Número de 

Mensaxes

% Mensaxes 

Anual

1º GALICIA 251.199 23,6%

2º C. Y LEÓN 204.847 19,2%

3º R. DE MURCIA 180.819 17,0%

4º C. LA MANCHA 174.383 16,4%

5º I.BALEARS 90.414 8,5%

901.662 84,7%Total xeral  

Figura 22. Itineracións Minerva Fortuny por CCAA 

no ano 2014  

Ranking CCAA
Número de 

Mensaxes

% Mensaxes 

Anual

1º ANDALUCÍA 8.189.817 17,7%

2º C. VALENCIANA 7.460.897 16,1%

3º CATALUÑA 6.008.941 13,0%

4º GALICIA 4.246.685 9,2%

5º C. Y LEÓN 3.810.432 8,2%

29.716.772 64,2%Total xeral  

Figura 23. Notificacións por CCAA no ano 2014  



 

 

 

 

 

C
a

p
ít
u

lo
 L

iñ
a

s 
d

e
 a

c
tu

a
c

ió
n

  

 

In
tr

o
d

u
c

c
ió

n
 

 

40 

 

 

Beneficios acadados 

Lexnet fai posible a presentación telemática de escritos e notificacións e a 

comunicación bidireccional das oficinas xudiciais cos distintos operadores. 

O que supón un aumento na axilidade da tramitación procesual e na 

fiabilidade das notificacións, á vez que reporta un importante aforro de 

tempo e custos ( papel e impresión, desprazamentos dos profesionais ás 

sedes xudiciais, …). 

 

4.5. Liña 3: Sistemas de Información – O Instituto de 

Medicina Legal 

O Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) é o órgano 

da Administración de Xustiza en Galicia, que ten por misión 

prestarlles asistencia técnica aos tribunais, fiscalías e xulgados 

en materia de medicina forense. Este órgano foi creado polo 

Decreto 119/2005, do 6 de maio, da Xunta de Galicia e, en 

virtude da Orde do 23 de marzo de 2006, entrou en 

funcionamento. 

 

 

O IMELGA está integrado polos médicos forenses e o persoal técnico e auxiliar, e ten a súa 

Dirección en Santiago de Compostela e subdireccións territoriais en Coruña, Ferrol, Lugo, 

Ourense, Pontevedra e Vigo. 
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A partir da aplicación Asklepius, cedida polo Ministerio de Justicia,  desenvolveuse un 

sistema propio, SIMELGA,  para a xestión da actividade procesual do IMELGA que en 2011 foi 

implantado nas sete Subdireccións Territoriais do Imelga: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, 

Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo. A partires dese momento, levouse a cabo 

unha evolución constante da aplicación que supuxo o despregamento de 25 versións ata a 

actualidade, permitindo a incorporación constante de novas funcionalidades entre as que 

destacan:  

 Xestión dos rexistros ou procedementos, que inclúe a xeración e consulta dos 

informes correspondentes. 

 Xestión dos suxeitos e da súa relación cos rexistros. 

 Xestión dos peritos do sistema que se asignan aos casos de cada suxeito-

procedemento. 

 Xeración e consulta de estatísticas, por perito ou agrupadas. 

 Libro de rexistros de entrada, que recolle a hora na que cada paciente acude á 

consulta do médico forense 

 Axenda electrónica forense. 

 Interoperabilidade co sistema de xestión procesual Minerva. 

 

Dende a súa posta en marcha o volume de rexistro no sistema medrou ano a ano 

significativamente: 

 

O Imelga non dispón de ningún sistema 

de información para o rexistro básico 

da súa actividade.  

Dotar ao IMELGA dunha solución que conte coas funcionalidades necesarias para o bo 

desenvolvemento das súas funcións, coas garantías de seguridade e robustez 

adecuadas e con posibilidades de integración co sistema de xestión procesual. 

OBXECTIVO PRINCIPAL 

 PRINCIPAL 

 

O IMELGA dispón dun sistema propio 

(SIMELGA) para a rexistro, xestión das 

actividades do instituto, implantado e 

en uso nas 7 subdireccións territoriais. A 

axenda electrónica forense está 

accesible dende os órganos xudiciais.   
Este sistema está integrado co sistema 

de xestión procesual. 

Máis de 87.000 expedientes rexistrados 

no sistema. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
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Figura 24. Número de Rexistros en SIMELGA por anos 

 Axenda electrónica forense  

Permite a xestión do traballo forense da cada un dos peritos do IMELGA de xeito 

electrónico. Nestas axendas os médicos forenses poderán xestionar tanto as súas citas e 

revisións con suxeitos involucrados en expedientes xudiciais, como as súas citacións a 

xuízo, gardas, vacacións,... Asemade, cada Subdirección do Imelga pode obter unha 

visión global do traballo de cada médico forense e poder coordinar e xestionar de forma 

máis óptima a organización do traballo de todo o colectivo que o forma. 

Por outra banda, a funcionalidade de axenda electrónica forense implantouse nos 

órganos  dos partidos xudiciais dos pobos de A Coruña e Pontevedra e en Vilalba e Verín, 

co obxectivo de que poidan coñecer a dispoñibilidade do médico forense asignado en 

cada caso e organizar conxuntamente a actividade que debe levar a cabo en cada un 

deste órganos xudiciais. Desta forma un médico forense poderá indicar aos órganos 

xudiciais que días ten citables para o devandito órgano e o persoal do mesmo anotar nos 

días habilitados as citas e revisións forenses que correspondan. O despregamento no resto 

de partidos xudiciais dos pobos de Lugo e Ourense completarase nos vindeiros meses.  

 Sistema de citación forense 

A creación e notificación das citas forenses de cada un deles a través de diversos canais: 

SMS_ email, Burofax ou Carta. 

 

  Rexistros 
Notificacións 

(A+B+C) 
A.-

SMS_email 
B.-

Burofax 
C.-

Carta 

Nov-Dec 11 1.525 262 262 8 21 

2012 26.502 7.496 4.561 11 2.924 

2013 29.620 4.954 2.852 4 2.092 

2014  29.496 5.935 3.762 0 2.173 

TOTAL 87.143 18.647 11.437 23 7.210 

Figura 25. Número de notificación en CIFOR por anos 
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Beneficios acadados 

No IMELGA traballan máis de cen profesionais, entre forenses, psicólogos, 

traballadores sociais, auxiliares de autopsia e funcionarios, 

distribuídos entre as sete cidades de Galicia. 

O desenvolvemento do sistema SIMELGA adaptado ás súas 

necesidades, permite contar cun sistema de xestión dos 

procedementos do traballo forense, que garante e simplifica o acceso 

á información e que facilita a homoxeneización dos criterios  de 

recollida de datos de todas as áreas do Instituto. A xeración de 

informes asociados ás valoracións e aos procedementos é máis sinxela 

usando este sistema, permitindo, incluso, achegar imaxes e gravacións. 

 

O esforzo do IMELGA e da Xunta no proceso de informatización e modernización, foi 

recoñecido coa concesión dun  dos Premios de Calidad de la Justicia 2013, concedido 

polo Consejo General del Poder Judicial. 

 

4.6. Liña 3: Sistemas de Información – Rexistros 

4.6.1. Rexistro Civil e Xulgados de Paz 

Os rexistros civís son os órganos dependentes do Ministerio de Xustiza responsables de 

rexistrar e custodiar os datos e feitos referentes ao estado civil das persoas.  

Aínda que o Rexistro Civil é un órgano único, a súa distribución territorial forma unha estrutura 

que se divide basicamente en tres:  

 Rexistro Civil Central, que é un órgano único.  

 Rexistros civís municipais, que están vinculados a un xulgado de primeira instancia.  

 Rexistros civís consulares, que están vinculados aos consulados que o Estado ten no 

estranxeiro.  
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Ademais, como órganos de apoio dependentes dos rexistros 

civís municipais, nos municipios nos que non hai un xulgado de primeira instancia, os 

xulgados de paz son os encargados de cubrir certas funcións relacionadas co rexistro civil. 

Estes xulgados de paz están vinculados ao concello ao que pertencen, e de xeito indirecto, 

á Administración autonómica á que pertencen. 

O Proxecto Rexistro Civil en Liña ten como obxectivo principal axilizar e mellorar a calidade 

dos servizos prestados polos Rexistros Civís e os Rexistros de Paz. Ao mesmo tempo, axuda 

ao cumprimento do establecido pola lexislación para o acceso electrónico dos cidadáns 

aos servizos públicos. A totalidade deste proxecto foi executado no marco do convenio 

bilateral de colaboración entre a Entidade Pública Red.es e a Comunidade autónoma de 

Galicia para o desenvolvemento do programa “Rexistro civil en liña” incluído no Plan 

Avanza. 

As principais funcións do sistema de información de xestión do Rexistro Civil (InfoReg) son a 

realización de asentos rexistrais, o almacenamento electrónico de datos, o que reflicte 

nunha maior seguridade da información, e a posibilidade de emitir as certificacións na 

lingua oficial da propia Comunidade Autónoma. 

En Galicia o plan de despregamento deste sistema de información estruturouse en tres fases: 

 
Figura 26. Inforeg - Fases implantación 

 

 Fase inicial: Dixitalización e informatización de 45 rexistros 

civís. Dixitalizáronse os rexistros dos 45 partidos xudiciais 

desde 1950, isto xerou máis de 6.400 tomos. Así mesmo, 

púxose en marcha o sistema InfoReg nestes 45 rexistros 

civís principais. 
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 Fase 1: Implantación, formación e dinamización de 74 

xulgados de paz. Revisión da dotación e infraestrutura 

das instalacións, formación e posta en marcha do 

sistema nos xulgados de paz dos concellos con máis 

de 7.000 habitantes. Esta fase completouse en 

novembro de 2009. 

 

 Fase 2: Implantación, formación e dinamización de 

196 xulgados de paz.  Revisión da dotación e 

infraestrutura das instalacións, formación e posta en 

marcha do sistema nos xulgados de paz restantes 

hasta completar aos 270 totais. O Esta fase 

completouse ao 97%.  

 

 

 Catálogo de formularios do rexistro civil 

No ano 2011 elaborouse o Catálogo de formularios do rexistro civil, coa creación de máis de 

40 formularios do Rexistro Civil en lingua galega, que foron postos a disposición da 

cidadanía, para a súa descarga directa, garantindo a posibilidade de acceso ao Rexistro 

Civil en calquera das dúas linguas oficiais da Comunidade autónoma. Este formularios son, 

entre outros, a solicitude de cambio de nome polo equivalente en galego, a de 

adecuación do apelido ao galego, a de inversión da orde dos apelidos, a de cambio de 

nome polo usado habitualmente, as distintas certificacións: nacemento, matrimonio e 

defunción, ...  

4.6.2. Rexistro de Parellas de feito 

O Decreto 248/2007, do 20 de decembro, crea e regula o Rexistro de Parellas de Feito de 

Galicia adscrito á Consellería competente en materia de Xustiza. Este Rexistro  xestiónase a 

través das delegacións provinciais, baixo a dependencia directa da Dirección Xeral de 

Xustiza que asume as funcións de coordinación, información e aprobación de directrices 

común. 

No ano 2011 implantouse un sistema único centralizado do rexistro de parellas de feito co fin 

de avanzar cara a unha tramitación electrónica dos procedementos vinculados a este. A 

esta solución teñen acceso as catro Delegacións Provinciais e os Servizos Centrais da Xunta 

de Galicia. 
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4.7. Liña 3: Sistemas de Información – 

Relación coa cidadanía 

4.7.1. Portal da Administración de Xustiza: eXustiza 

O obxectivo é que o portal web www.exustiza.es se configure como o punto de acceso 

único, dende o exterior (cidadáns, empresas e profesionais) á Administración de xustiza de 

Galicia, tanto para a procura de información como para o uso dos diferentes servizos que 

esta Administración poña a súa disposición, directamente ou a través da sede xudicial 

electrónica. 

Actualmente, eXustiza ofrece información de interese para calquera persoa que teña que 

acudir aos tribunais: dereitos e deberes ante a xustiza, tribunal do xurado, testemuñas, 

asistencia xurídica gratuíta, atención á vítima e ao cidadán.... e pon a disposición de 

cidadáns e profesionais os seguintes servizos: 

 Presentación electrónica de demandas por investimentos en produtos financeiros 

Ferramenta de apoio para a presentación 

telemática de demandas relativas á 

comercialización de produtos financeiros 

complexos (preferentes e subordinadas), 

baseada nun formulario doado, sinxelo, e 

intuitivo, que facilita a presentación de escritos 

de demanda por parte dos/as profesionais ante 

os Órganos de Administración de Xustiza na 

comunidade autónoma de Galicia. 

 

Na web eXustiza, este apartado compleméntase con información de interese 

relacionada como, por exemplo, o tipo de procedemento xudicial a seguir dependo da 

contía, os formularios e o fluxogramas que aplican a cada un deles e os requisitos que se 

deben cumprir para poder solicitar o acceso á xustiza gratuíta. 

Dende a súa posta en funcionamento o 02 de setembro de 2013 presentáronse a través 

deste servizo un total de 249 demandas por investimentos financeiros, fronte as 4.223 

presentadas manualmente.  

 Directorio de órganos, institucións e recurso xudiciais.  

O directorio de Órganos, Institucións e recursos 

xudiciais de interese, contén un buscador para 

localizar por lugar; seleccionando provincia, partido 

xudicial e concello; ou por órgano xudicial; 

Audiencia Provincial, Avogacía do Estado, 

Decanato, Fiscalías, Oficina de atención ao cidadán 

e ás vítimas, Oficina médico forense, Rexistro civil, ...; 

e facilita, ademais, a procura do procedemento que 

se desexa atopar a través dun buscador por 

preguntas. Deste xeito os cidadáns teñen un punto  

http://www.exustiza.es/


 

 

 

47 

 

onde poder localizar os recursos xudiciais que 

precisen, facilitándolles a tarefa de procura a través 

de ferramentas web. 

 

 Consulta da axenda de sinalamentos 

Con este servizo os cidadáns e profesionais 

poden consultar os procedementos sinalados nun 

órgano para unha data determinada ou a data 

e hora para a que está sinalado un 

procedemento concreto dentro dun órgano 

xudicial. 

Os datos son extraídos en tempo real da 

aplicación de xestión procesual, permitindo o 

acceso actualizado a esta información a 

cidadáns e profesionais, sen ter que desprazarse 

aos edificios xudiciais correspondentes. 

 

 

  

 

Beneficios acadados 

O portal eXustiza é o punto de partida para a prestación de servizos a 

cidadáns e profesionais, dotando dun punto de acceso externo. 

A través desta canle facilítase aos cidadáns información e servizos 

do seu interese, que permiten reducir a complexidade asociada a 

súa participación nun procedemento xudicial, así como vías de 

comunicación directa e segura coa administración, como o servizo 

de presentación telemática de demandas por preferentes ou 

subordinadas, que permiten axilizar os procedementos, facer máis 

accesible o seu inicio e reducir os custos asociados. Será a porta 

de acceso á futura sede xudicial electrónica. 

 

4.8. Liña 3: sistemas de Información – Xestión interna 

4.8.1. Intranet de Xustiza 

En novembro de 2010 púxose en marcha unha nova Intranet de Xustiza co obxecto de 

converterse no punto de encontro informativo de todos os profesionais da Administración de 

Xustiza. 

A nova Intranet, conta, entre outros contidos con: 

 Información de carácter xeral: 

o Novas de actualidade no ámbito xudicial, resumos de prensa e avisos de 

interese para os distintos colectivos 

o Información sobre a organización e a súa estrutura: Vicepresidencia e 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Dirección 

Xeral de Xustiza) e Amtega. 
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o Acceso aos directorios de todos os colectivos 

relacionados: Xunta de Galicia, DXX, Amtega, Xulgados e Tribunais, 

incluídos os Xulgados de Paz. 

 Contidos documentais:  

o Documentación técnica, xurídica e normativa de aplicación nos distintos 

postos de traballo, convenientemente organizada e con buscadores que 

facilitan a procura áxil da información. 

o Biblioteca, que, co xestor documental como base, alberga todos os 

documentos das diferentes seccións da Intranet que serán visualizados 

dentro da sección da Biblioteca. 

 Xestión de medios: Información dos medios que a Xunta de Galicia pon a 

disposición do persoal ao servizo da Administración de xustiza para o 

desenvolvemento das súas funcións, así como os distintos modelos de solicitude 

de cada unha delas. 

 Lingua: Contidos específicos do equipo 

de lingüístas da Administración de xustiza, 

incluído ferramentas de apoio para que 

os profesionais poidan traballar 

autonomamente e canles de contacto 

para  solicitar a colaboración deste 

equipo, entre eles destaca o foro da 

lingua. 

 Espazo específico no que se publican 

todos os materiais didácticos, as respostas 

ás preguntas máis frecuentes dos usuarios 

e os cursos de formación presenciais 

planificados.  

 

 

 Acceso as distintas aplicacións actualmente en funcionamento na Administración 

de Xustiza de Galicia, así como aos manuais, guías e preguntas frecuentes 

elaborados sobre estas. 

 Comunidade Virtual de Aprendizaxe, unha ferramenta de soporte á formación, 

que se constituirá como a canle de consulta de resolución de dúbidas e 

ampliación de coñecemento nas futuras formacións máis baseadas na formación 

e titorización remota.  

 Información de contacto dos distintos canles de acceso ao CSU Xustiza e dos 

distintos formularios de solicitude que os usuarios poden precisar no uso deste 

servizo . 

 Un espazo asociado aos procesos de 

Recursos Humanos, con información 

relativa ao ámbito de relación co 

empregado, incluído entre outros, 

datos dos procesos selectivos e o 

concurso de traslados, bolsas de 

interinos e  información xeral, como o 

calendario laboral ou o servizo de 

prevención de riscos  laborais. 

 Personalización por colectivos. 
 

 

Actualmente a Intranet ten unha media de máis de 254.000 visitas ao mes. 
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4.8.2. Recursos Humanos 

A Administración de Xustiza de Galicia conta cuns 3.300 profesionais, dos que case o 70% e 

persoal dependente da Xunta de Galicia. 

Para dar soporte a súa xestión, dende o punto de vista dos recursos humanos, dun xeito áxil 

e cun servizo de calidade é necesario contar cunha serie de sistemas de información de 

fácil acceso e cun interface sinxelo e amigable que potencie o seu uso, así como coas 

ferramentas técnicas necesarias para garantir a identificación segura e a trazabilidade da 

persoa que leva a cabo cada operación.  

 Oficina Virtual do Empregado Público AIX-OPAX 

O sistema AIX,  xestiona a vida administrativa, dilixencias, licencias, permisos, comisións de 

servizo, acción social, control da xornada laboral, trienios, e outras funcións que permiten a 

xestión íntegra dos recursos humanos da Administración de Xustiza en Galicia.  

AIX tamén xestiona a relación de postos de traballo asociados a este ámbito da Xustiza en 

Galicia, cuns 2.500 postos e cerca de 360 unidades. 

Os servizos web da aplicación informática de xustiza, webAIX, facilitan a tramitación 

telemática de permisos, licenzas, vacacións, aceptación de prazas de persoal interino e 

outros trámites en materia de recursos humanos, así como as consultas dos marcaxes de 

entrada e saída do sistema de control horario 

 

Figura 27. Número de solicitudes realizadas segundo a canle de presentación  

Evolución da modalidade de 

tramitación de permisos, 

licenzas e vacacións. No 2014 

o 71% das tramitación se 

realizaron de xeito 

integramente telemático (*) 

(*) Papel, tramitación presencial; mixto, cumplimentación formulario on-line e tramitación presencial; telemático, 

cumplimentación e tramitación telemática. 

Os obxectivos formulados para a evolución destes sistemas orientáronse cara á adecuación 

aos cambios normativos, á potenciación do uso dos servizos administrativos electrónicos, á 

mellora do acceso da cidadanía ás bolsas de traballo de persoal interino da administración 

de xustiza, a interoperabilidade con outros sistemas e a achegar ao persoal da 

Administración de Xustiza aos servizos electrónicos.  

 

 Tarxetas de Acreditación do Empregado Público 

No ano 2011 aprobouse o proxecto para a acreditación dixital do empregado público na 

Administración de Xustiza. Este proxecto supuxo levar a cabo a dotación do certificado 

dixital de empregado público a todos os empregados desta Administración. 
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O 12 de setembro de 2011 publicouse a Orde da Consellería de 

Presidencia, pola que se regula a tarxeta de identificación do persoal ao servizo da 

Administración de Xustiza. 

 

 

 

 

En novembro do ano 2011 púxose en marcha o proxecto para a acreditación dixital do 

empregado público na Administración de Xustiza en Galicia, rematando en novembro de 

2012 para os órganos xudiciais. A continuación, levouse a cabo a acreditación do persoal 

dos xulgados de paz que quedou rematada en marzo de 2013. 

A partir deste momento, a totalidade do persoal da Administración de Xustiza dispón de 

tarxetas de acreditación dixital o que supón un total de 2.772 tarxetas emitidas. 

 Sistema de Fichaxe: KRONOS 

O sistema de control horario corporativo, KRONOS, permite, ao persoal da Administración de 

Xustiza, realizar a fichaxe de entradas e saídas dende o PC no que desenvolve as súas 

funcións, utilizando como sistema de identificación a tarxeta de empregado público. 

Actualmente os servizos que están operativos no sistema KRONOS son: 

 Rexistro de fichaxes, que indica a hora de entrada ou saída segundo corresponda. 

 Consulta do horario, que permite coñecer o horario que ten asignado o/a profesional 

na actualidade 

 Consulta das fichaxes no mes en curso, que permite consultar as fichaxes de entrada 

e saída rexistradas no sistema durante o último mes. 

 Mensaxes de saldo horario, que en función das fichaxes rexistradas, das ausencias 

xustificadas e do horario do profesional calcula o saldo do horario semanal deste, 

advertindo, se fose o caso, de posibles desviacións horarias. 

Na Administración de Xustiza, levouse a cabo o despregamento deste sistema de xeito 

gradual, abarcando a principios de marzo de 2013 ao persoal de todos os órganos xudiciais 

e estendéndoo, a continuación, ao persoal funcionario dos xulgados de paz. 

 

 

Beneficios acadados 

A solicitude de vacacións ou permisos por asuntos particulares, mediante 

tramitación telemática, permite axilizar o proceso á vez que elimina os 

custos do papel e dos desprazamentos para a súa entrega que eran 

necesarios antes da posta en marcha desta solución.. 

Para poder facer esta solicitude é preciso contar co certificado de 

empregado incorporado na tarxeta de empregado público.  
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4.8.3. Asistencia Xurídica Gratuíta: AXG e AXGnet 

O sistema de Asistencia Xurídica Gratuíta, AXG, é o encargado da xestión íntegra do 

procedemento para o recoñecemento do dereito de asistencia xurídica gratuíta, ao que se 

refire o artigo 119 da Constitución regulado pola Lei 1/1996 do 10 de xaneiro e o Decreto 

269/2008, de 6 de novembro, polo que se aproba o regulamento de asistencia xurídica 

gratuíta de Galicia.  Permite a tramitación completa dos seguintes procedementos: 

 Recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta. 

 Impugnación xurisdicional 

 Insostibilidade da pretensión 

 Queixas e reclamacións contra as actuacións dos colexiados 

 Compensación económica 

 Asistencia pericial gratuíta 

AXGnet, e o sistema web a disposición de todos os colectivos profesionais da comunidade 

autónoma galega involucrados no ámbito da xustiza gratuíta, para o intercambio seguro de 

información a través de Internet, de xeito que se melloren e axilicen as comunicacións entre 

eles. Os servizos de AXGnet están dirixidos ás Comisións de asistencia xurídica gratuíta, aos 

Colexios profesionais de avogados, aos Colexios profesionais de procuradores, aos 

profesionais da avogacía e aos profesionais da procura. 

Durante o Plan Senda a solución evolucionou axilizando e mellorando os trámites 

administrativos que a soportan, a través da implementación de procesos telemáticos e a 

integración de distintos sistemas que facilitan a procura e a xestión dos datos precisos para a 

tramitación dos distintos expedientes. 

 Envío telemático das solicitudes de recoñecemento de asistencia xurídica gratuíta. A 

implementación do envío telemático das solicitudes de recoñecemento presentadas 

polos cidadáns por parte dos servizos de orientación xurídica dos colexios de 

avogados permitiu unha redución moi importante nos tempos de tramitación nas 

comisións de xustiza gratuíta ao eliminar as demoras producidas pola carga manual 

dos datos no sistema de xestión, evitando tamén os posibles erros de mecanización. O 

incremento de uso da vía telemática para o inicio de estas solicitudes foi constante 

dende a súa posta en marcha, alcanzando o 99,5% no ano 2014. 

 Módulo de Xestión da compensación económica, enfocado a realizar un control 

efectivo sobre os gastos dos colexios de avogados e procuradores asociados as 

actuacións do ámbito da xustiza gratuíta. Este módulo inclúe un servizo de 

comunicación electrónica da certificación e da xustificación trimestral das actuacións 

por parte do colexios (artigo 47 do Decreto 269/2008), a supervisión automatizada das 

actuacións realizadas e dos pagos efectuados e a sinatura electrónica das 

notificacións por parte do secretario da Comisión de Xustiza Gratuíta a través do 

portasinaturas da Xunta de Galicia. 
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• No ámbito de integración con outros sistemas corporativos, ademais de co 

portasinaturas, a aplicación AXG integrouse cos servizos de Verificación de Datos de 

Identidade e Consulta de datos Catastaris do Portal de Interoperabilidade da Xunta de 

Galicia, de xeito que se elimina a necesidade de presentar copia do DNI o 

certificación do Catastro da Propiedade inmobiliaria por parte do cidadán solicitante.  

• Integración da sinatura electrónica na firmas das notificacións. En 2014 se asinaron 

electrónicamente 38.380 notificacións. 

• Integración co sistema Único de Rexisto (AIRES), que elimina a carga manual da 

información necesaria para a xeración das saídas de cada notificación por parte das 

comisións de asistencia xurídica gratuíta. En 2014 se xeraron automáticamente 36.919 

asiendos de saidas no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia. 

• Integración coa plataforma Notific@, finalizada no último cuadrimestre de 2014. 

Permitirá o envío electrónico de notificacións aos colexios profesionais de avogados e 

procuradores que substituirá as comunicacións certificadas en papel. 

 

 

 

Beneficios acadados 

O sistema de información permite a xestión de modo integro do 

proceso para o recoñecemento do dereito de asistencia xurídica 

gratuíta. Está dirixida aos profesionais asignados aos procedementos e 

ás comisión encargadas da tramitación dos mesmos. Integrou 

mecanismos para que a meirande parte da súa tramitación sexa 

telemática. 

4.8.4. Expurgo 

O Real Decreto 937/2003, de modernización dos arquivos xudiciais, regula a organización e 

funcionamento dos arquivos xudiciais, así como o procedemento para levar a cabo o 

expurgo da documentación xudicial, entendéndose como tal o proceso a través do que se 

determina cando un documento perde toda a súa utilidade ou, pola contra, se debe 

conservar. 

O principal obxectivo deste real decreto e crear un sistema de xestión e custodia da 

documentación xudicial que permita desconxestionar o espazo físico dos xulgados e 

tribunais necesario para lograr unha oficina xudicial áxil e a prestación dun mellor servizo ao 

cidadán. Así mesmo, establécense os criterios que garanten a conservación dos 

documentos que poidan ter valor histórico, xurídico ou administrativo, que pasarán a 

integrarse no Patrimonio Documental e Bibliográfico. 

No marco de competencias autonómicas, publícase en Galicia o Decreto 46/2009, que 

establece o número de demarcación dos arquivos xudiciais territoriais e determina a súa 

sede e a composición da Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial. 
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A Orde do 4 de setembro de 2012, establece as normas e 

modelos de transferencia da documentación xudicial e determina o inicio das actividades 

dos Arquivos Territoriais e da Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial, órgano 

colexiado de natureza administrativa constituído o 13 de febreiro de 2013, que ten como 

misión determinar a exclusión ou eliminación dos expedientes procesuais gobernativos do 

patrimonio documental ou, en caso contrario, a transferencia destes á Administración 

competente en materia de patrimonio histórico. 

Para dar soporte a esta actividade desenvolveuse o sistema de información EXPURGO que 

permite levar a cabo o rexistro da información necesaria para dar de alta os documentos 

xudiciais potencialmente expurgables desde os arquivos xudiciais de xestión ou territoriais á 

Xunta de Expurgación. As funcionalidades máis relevantes son: 

 Rexistro dos envíos das relacións documentais á Xunta de Expurgo, segundo o 

anexo II da Orde de 4 de setembro de 2012.  

 Rexistro dos expedientes expurgables existentes nos arquivos de xestión.  

 Consulta dos envíos e expedientes rexistrados.  

 Importación dos datos de Minerva 

 Xeración de envíos á Xunta de Expurgo e a Cultura 

No ano 2013 púxose a funcionar a modo piloto na Sala do 

Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e na Sala 

1ª do Social da Audiencia Provincial de Ourense. 

En 2014 e apoiadas por instrucións, tanto da Secretaría de 

Goberno como dos Secretarios Provinciais Coordinadores, 

estendese o proceso de expurgo e a aplicación que o 

apoia ao resto de órganos xudiciais, na que elaborar as 

relacións documentais que, como mínimo, deberán 

realizarse con carácter anual. 

 

 

 

 

Beneficios acadados 

O proceso de expurgo permitirá liberar 

espazo nos xulgados e así lograr unha 

oficina mais áxil e operativa e a posibilidade 

de prestar un mellor servizo aos cidadáns. 

O sistema EXPURGO, de soporte a este 

proceso, simplifica a súa xestión. 

Rexistrase a información necesaria para 

dar de alta os documentos xudiciais 

potencialmente expurgables e que logo 

serán revisado pola Xunta de 

Expurgación da Documentación 

Xudicial. 

A sistema xa se está a 

utilizar en 99 órganos 

xudiciais que  levaron a 

cabo, a data 31 de 

Decembro, un total de 

240.147 rexistros nela. 
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4.8.5. Outros Sistemas de Información de 

Xustiza 

 Sistema de xestión de medios (SXM)  

O sistema de Xestión de Medios, SXM, permite o rexistro, tramitación e resolución 

telemática das solicitudes de mobiliario (mesas, cadeiras...) e de material de oficina 

(folios, carpetas, arquivadores...) destinados a cubrir as necesidades das diferentes 

unidades xudiciais de Galicia. O mesmo sistema contempla a totalidade do ciclo de 

vida da petición, tendo en conta o proceso de xestión telemática dos pedidos e o envío 

destes por correo electrónico á empresa provedora. 

O volume de solicitudes e pedidos de material e mobiliario mantívose, practicamente 

estable ao longo destes anos, superando os 2.000 pedidos/ano no caso do material e os 

130 pedidos/ano no caso do mobiliario. 

4.9. Liña 4: Seguridade 

No Plan Senda 2014 definiuse una liña de actuación específica para a mellora da 

seguridade e o cumprimento da LOPD nas infraestruturas e sistemas de información da 

Administración de Xustiza. 

Dada a natureza transversal desta liña de traballo, que foi tida en conta en todas as 

actuacións que se levaron a cabo no marco do plan, a información relativa á mellora da 

seguridade de cada medida está recollida no propio apartado no que se describen as 

actuacións do Plan en ese ámbito. Estas actuacións  afectaron tanto aos proxectos 

executados en materia de infraestruturas; como por exemplo, implementar controis de 

acceso aos CPDs e aos armarios de comunicación, pasar a conservar a información de 

backup de xeito centralizado con totais garantías no CPDI de Galicia, implantar unha 

arquitectura de gravación de vistas que permita a conservación segura das gravacións, ...; 

como aos levados a cabo no desenvolvemento ou evolución dos sistemas de información, 

que deben seguir as directrices definidas polo equipo de Calidade e Seguridade da 

Amtega no Marco de Referencia e Decreto de Boas Prácticas en materia de Seguridade, 

para o cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, 

do 13 de Decembro. 

4.10.  Liña 5: Servizos TIC 

O incremento do uso das TIC require que a prestación dos servizos de soporte, atención e 

monitorización se vexan ampliados, tanto para dar cobertura a todos os sistemas, como 

para ampliar os niveis de atención. A finalidade fundamental desta liña é establecer un 

servizo de soporte a usuarios no ámbito das TIC que preste unha atención integral (funcional 

e técnica) ao usuario. Neste sentido abordáronse varios obxectivos: 

 Procedementación dos procesos de atención aos usuarios en base as metodoloxías de 

referencia neste eido.  

 Ampliación da atención tanto en horario como en sistemas atendidos. 
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 Xestión eficiente de recursos informáticos mediante a 

utilización compartida de medios de monitorización continuada de sistemas e redes de 

comunicacións. 

 Integración dos medios de xestión de posto de traballo nas ferramentas e e sistemas 

corporativos da Xunta de Galicia. 

 Establecer un sistema de xestión da calidade, baseado nun modelo de mellora 

continua. 

 

 

Este servizo debe prestarse sobre unha base de procesos eficientes que permitan 

compatibilizar custos e calidade na súa prestación; aplicación de melloras prácticas (ITIL, 

modelos de gobernanza…), xestión eficiente dos recursos informáticos, ... 

O Centro de Servizos a Usuarios de Xustiza (CSU) da soporte aos 3.800 usuarios de Xustiza, 

contando non só os 45 partidos xudiciais, se non tamén as doce fiscalías, as sete 

subdireccións do Imelga e os xulgados de paz, cunha dispoñibilidade horaria que 

abrangue as 24 h do día, os 365 días do ano.  

Partindo dunha situación inicial cun servizo de soporte focalizado en gran medida no 

sistema de xestión procesual Minerva, leváronse a cabo unha serie de melloras e 

 

Prestación do servizo de soporte de 

atención aos usuarios centrado no 

sistema de xestión procesual Minerva. 

Limitacións de medios dispoñibles na 

prestación dos servizos  de atención, 

administración e monitorización dos 

sistemas.  

Configurar un servizo de soporte integral, funcional e técnico, que baseado nas mellores 

prácticas de ITIL e cun modelo de traballo convenientemente procedementado, 

permita prestar un soporte homoxéneo e de calidade a todos usuarios do ámbito 

xudicial de Galicia. 

 

OBXECTIVO PRINCIPAL 

 PRINCIPAL 

 

Creación do CSU como a canle única 

de comunicación dos usuarios, para a 

recepción a atención ou canalización 

de incidencias ou peticións sobre 

calquera  os sistemas e medios TIC, con 

dispoñibilidade de servizo 24x7. Sistema 

de rexistro e clasificación de tódalas 

incidencias ou peticións, e 

procedementación segundo a 

metodoloxía ITIL.  Monitorización do 

funcionamento dos sistemas de rede e 

servidores compartidos coa 

administración da xunta de Galicia 

Aténdense unhas 30.000 solicitudes de 

servizo anuais, entre incidencias e 

peticións.  

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
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ampliacións de servizos e recursos para evolucionar ao actual 

CSU de Xustiza, entre as que destacan:  

 Implantación da metodoloxía ITIL e Integración na ferramenta de Help desk corporativa 

Posta en marcha de procedementos baseados nas prácticas de ITIL, e implantación da 

ferramenta corporativa para o servizo de soporte da Xunta de Galicia. Permite contar 

cunha solución de rexistro, seguimento e control das incidencias e peticións, incrementar 

a axilidade no escalado e traspaso das peticións entre os distintos grupos de soporte e 

contar coas medicións dos tempos de resolución reais.  

A partir desta actuación é posible contar: unha base de datos de coñecemento coas 

tipoloxías de incidencias mais comúns, e un cadro de mando para a avaliación do 

servizo prestado (acordos de nivel de servizo), tanto polo propio CSU como polos distintos 

grupos que prestan servizos de soporte na Administración de Xustiza.  

 

Figura 28. CSU - Distribución por tipo 

das solicitudes de servizos xestionadas 

(2010-2014) 

 

 

 Ampliación dos recursos de soporte e horario de servizo 

O servizo de soporte a usuarios de Xustiza conta con varios niveis diferenciados: 

 Soporte in situ: Persoal desprazado nas sedes xudiciais que leva a cabo tarefas de 

operación, configuración e mantemento de sistemas e atención a usuarios. 

 Soporte centralizado (1º e 2º nivel): Soporte técnico e funcional remoto das 

aplicacións da administración de xustiza. Xestiona as actividades de actualización, 

implantación e renovación de sistemas e aplicacións planificadas. 

 Grupos de administración e soporte especializados: Grupos de coñecemento 

especializados nas infraestruturas, comunicacións, equipamento, medios audiovisuais, 

… A meirande parte destes grupos corresponden a servizos de atención 

especializada común para a atención a administración autonómica e a 

administración de xustiza, o que supón un significativo aforro de custes e 

dispoñibilidade de alto nivel de especialización. 

En canto ao horario de atención, foise ampliando progresivamente ata o actual de 

prestación de servizo, de 07:30 a 20:00h de luns a venres, e gardas que permiten a asistencia 

continuada 24x7.  
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Figura 29. CSU - Distribución anual de chamadas recibidas e solicitudes de servizo 

 

 Implantación dun novo modelo de distribución de versións de aplicacións. 

Dado o alto volume de actualizacións de Minerva que é necesario levar a cabo, máis de 

20 neste período, e o distribuído da súa instalación, 49 servidores, considerouse unha 

prioridade contar cun novo modelo de distribución de versións, máis automatizado, que 

permita reducir os riscos de erro na execución desta tarefa e o tempo de diferenza na 

instalación entre as distintas sedes. Este novo modelo implementado en 2010 e permitiu 

pasar dun tempo medio de distribución de dúas semanas a catro días.  

 Mellora da comunicación cos usuarios  

Simplificación dos procesos de alta e seguimento das peticións ou problemas. Utilización 

da intranet de xustiza (http://intranetxustiza.xunta.es), para a publicación de formularios 

asociados.  O CSU e o punto de contacto único entre os usuarios e a xestión de servizos 

TIC.  

Cara a facilitar a resolución de problemas por parte do usuario de forma proactiva, o 

CSU publica na Intranet, de xeito constante, manuais de “solucións rápidas” para os 

problemas máis habituais. Do mesmo xeito, e co fin de manter informado aos usuarios de 

calquera actividade de actualización dos sistemas, publícanse na Intranet os datos dos 

despregamentos planificados e unha guía rápida cos cambios introducidos en cada 

nova versión das solucións. 

http://intranetxustiza.xunta.es/
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Beneficios acadados 

A creación dun servizo integral de atención ao 

usuario (CSU), con horarios mais amplos, con mais 

medios humanos e técnicos, e dando cobertura a 

tódolos sistemas e medios TIC, permite a redución de 

tempos de resposta e resolución, o que ten un 

impacto beneficioso na actividade das sedes 

xudiciais. 

Mellor coñecemento da situación e necesidades 

das sedes xudiciais. 

Dende o 2010 o CSU de 

Xustiza atende a uns 

3.800 usuarios, e unha 

media de 38.310 

chamadas ao ano que 

xeran máis de 29.800 

peticións de servizo, a 

meirande parte delas 

asociadas ao sistema de 

xestión procesual 

Minerva. 

 

 

4.11. Liña 6: Formación 

4.11.1. Actividades formativas en sede xudicial 

Unha das principais deficiencias e carencias detectadas en todos os colectivos ao inicio do 

Plan Senda, foi a formación, tanto técnica como funcional do persoal a cargo da Xustiza, 

polo que se definiu unha liña de traballo específica para avanzar nesta actividade. 

 

 

 

Non existe unha liña de traballo 

vinculada as necesidades derivadas do 

uso de sistemas de información e 

aproveitamento dos medios TIC, 

segundo as necesidades de cada 

momento.  

Mellorar a capacitación técnica e funcional dos colectivos de Xustiza co fin de lograr 

profesionais adecuadamente formados para levar a cabo a súa labor dun xeito 

eficiente, o que redunda directamente na prestación dun mellor servizo ao cidadán. 

OBXECTIVO PRINCIPAL 

 PRINCIPAL 

 

Desenvolvemento de varios programas 

de formación nas sedes xudiciais 

formación global de Minerva NOX e 

Fortuny e acompañouse cada 

implantación do resto de solucións: 

Inforeg, Sistemas Audiovisuais, Lexnet, 

SIMELGA, ... con formación específica 

ao colectivo afectado. Máis de1.300 

cursos e máis de  51.600 h de formación 

presencial recibidas. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
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As actividades de formación formuláronse cos seguintes obxectivos: 

 Avanzar na capacitación técnica e funcional no uso dos medios TIC dos colectivos 

xudiciais, aliñada ás necesidades reais que o desempeño do posto require, tanto na 

formación específica dos usuarios nos diferentes sistemas de información, como na 

formación xeral en habilidades e competencias TIC destes usuarios.  

 Concienciar aos usuarios no correcto emprego dos sistemas de información, 

homoxeneizando os métodos de traballo asociados a cada sistema e mellorando a 

eficiencia no desemprego das súas tarefas, a través da formación en Boas Prácticas. 

 Acompañar os procesos cunha xestión do cambio, co fin de minimizar a resistencia 

dos usuarios ante novas implantacións ou actualización dos sistemas dispoñibles, 

maximizando o grado de aproveitamento das melloras ou novas funcionalidades que 

incorpora cada un deles. 

Nas actividades de formación se tiveron en conta: 

 Os colectivos aos que foron 

dirixidas as accións de 

formación, comprenden a 

maxistrados e xuíces, fiscais, 

secretarios xudiciais, e, 

principalmente, ao persoal 

funcionario da Administración 

de Xustiza de Galicia (corpos de 

xestión, tramitación e auxilio 

xudicial e persoal do IMELGA), 

colexios profesionais. 

 Establecemento dunha 

metodoloxía de seguimento e 

avaliación das actividades 

formativas.  

 

 

 

 

A continuación se refiren os principais plans de formación levados a cabo nestes anos: 

 Plan de Formación Minerva NOX (2010-2012), orientado a funcionarios do corpo de 

Xestión, Tramitación e Auxilio, que se completa coa formación en boas prácticas no 

ámbito xudicial. Nesta formación impartíronse 454 cursos a 2.317 usuarios na 

totalidade de partidos xudiciais, que supón un total de 30.931 horas de formación 

recibidas. 

 Plan de Formación Minerva NOX para Secretarios Xudiciais, que principalmente utilizan  

funcionalidades de control e estatísticas, que se completa coa formación en boas 

prácticas no ámbito xudicial. Nesta formación impartíronse 82 cursos a 204 usuarios na 

totalidade de partidos xudiciais, que supón un total de 1.224 horas de formación 

recibidas.  
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 Plan de Formación no sistema de xestión das fiscalías Fortuny 

(2010-2012), para fiscais e persoal funcionario das fiscalías, que se levou a cabo a 

través de  43 cursos aos que acudiron a 173 funcionarios e 134 fiscais da totalidade 

das 12 fiscalías de Galicia, o que supón un total de 2.215 horas de formación recibidas.  

 A implantación da aplicación Lexnet (2010-2012) acompañouse dunha formación 

específica para o seu uso a xestores e tramitadores, que ascendeu a 196 cursos aos 

que acudiron  1.500 funcionarios, o que supón un total de 8.985 horas de formación 

recibidas.  

 Para o seu uso nas 7 subdireccións do IMELGA desenvolveuse en 2011 o sistema 

SIMELGA e, a partir da súa implantación, evolucionouse de xeito continuado para 

incrementar as súas funcionalidades. Acompañando a cada implantación impártense 

cursos de formación ao persoal do IMELGA que, ata hoxe, corresponde cun total de 

27 cursos impartidos e 665 horas de formación recibidas pola totalidade deste 

colectivo.  

 A implantación do sistema Inforeg nos xulgados de paz, supuxo un total de 240 de 

sesións formativas, con 418 asistentes o que representa 2.420 horas de formación 

recibida. 

 En canto ao poste en marcha de sistemas multimedia (videoconferencia e gravación 

de vistas),  ou actualización das versión instaladas. Dende o 2010 leváronse a cabo 215 

sesións formativas, 127 delas no marco de implantación da nova solución de 

gravación eFidelius. A estas capacitacións asistiron 993 usuarios que recibiron un total 

de 1.7912 horas de formación. 

 Sistema de información vinculado ao Expurgo levou aparellada unha formación 

presencial nos xulgados piloto (120h).  

 

Sistemas de información 2010 2011 2012 2013 2014 
Minerva 81 239 216 40 59 
Inforeg 160 67 11 1 1 
Gravación e videoconf. 43 23 15 39 95 
Fortuny 3 32 8 2 0 
Lexnet 20 57 89 7 1 
SIMELGA 0 2 4 3 18 
Outros (SIRAX, PNX, Expurgo e 

Plans específicos) 
0 0 8 31 30 

 

Figura 30. Formación – Nº Cursos impartidos anualmente por sistema de información 

 



 

 

 

61 

 

 

Figura 31. Formación - Asistentes a cursos e horas de formación recibidas 

4.11.2. Comunidade Virtual de Aprendizaxe 

Unha vez levadas a cabo todas estas actuacións de capacitación aos usuarios en base a 

sesións formativas presenciais nos distintos sistemas de información, faise necesario adaptar 

o modelo formativo de xeito que permita: 

 Abordar as necesidades puntuais derivadas da incorporación de novo persoal á 

Administración de Xustiza ou da asunción de novas funcionalidades por parte dos 

existentes. 

 Avanzar cara a un comportamento homoxéneo en todos os órganos de cada orde 

xudicial, a través da difusión de boas prácticas no uso dos sistemas. 

A finais do ano 2012 ponse en funcionamento este novo modelo, baseado nun servizo de 

soporte formativo especializado orientado ao acompañamento homoxéneo dos usuarios na 

resolución de dúbidas sobre os sistemas e na adquisición proactiva de coñecemento 

(titorización, materiais didácticos e contidos organizados e accesibles, ...). Se utiliza como 

ferramenta principal a Comunidade Virtual de Aprendizaxe, á que se accede a través da 

Intranet de Xustiza, e que se constituirá como o espazo de referencia para a adquisición de 

coñecemento nos sistemas TI de xustiza. 

No marco deste novo modelo formativo leváronse a cabo as seguintes actuacións: 

 Plan de formación de incorporación ao posto ante concursos de traslados masivos. 

Este plan conta cun material didáctico específico e coa combinación de formación 

presencial e remota e o apoio dun titor asignado a cada novo funcionario 

incorporado, que resolve as súas dúbidas e organiza as sesións de capacitación 

remota que considera necesarias para que os seus tutorandos logren o nivel 

desexable de capacitación. 

 Formación específicas a órganos con características especiais: Xulgados de reforzo 

para o tratamento de demandas por investimentos financeiros, xulgado ao que foi 

asignado o caso do Alvia, Secretarios Xudiciais, Xestores e tramitadores do Tribunal 

Superior de Xustiza. 

 Formación de reforzo dos órganos que se considere necesario, asociada as distintas 

aplicacións: Minerva, Fortuny,... 
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 Formación dos usuarios ante novas funcionalidades dos 

sistemas: Lexnet, PNX, SIRAX 

 Formacións de divulgación de boas prácticas e homoxeneización do 

comportamento de uso dos sistemas nos distintos órganos dunha mesma orde 

xudicial: mercantís (2013), penais (2014), ... 

 

En total se impartiron 99 sesións de formación 

presenciais e 21 en remoto o que supuxo a 

capacitación no uso destes sistemas de 567 

usuarios que, ademais destas 1.884 horas de 

formación, recibiron 223 horas de titorización 

personalizada. 

 

 

Dende o ano 2013, as actividades de formación levadas a cabo na Administración de 

Xustiza de Galicia, son definidas contando coa CVA e o novo Servizo de Soporte Formativo 

Remoto e están destinadas, principalmente, a capacitar aos usuarios en necesidades 

concretas e boas prácticas tanto xerais para todo o contexto xudicial, como específicas dos 

órganos nos que desempeñan o seu labor. Estas actividades formativas configúranse baixo 

un modelo mixto de sesións de capacitación  presenciais ao inicio, e apoio posterior a través 

de tutorizacións e sesións de formación en remoto que buscan maximizar o aproveitamento 

dos materiais didácticos dispoñibles, resolver as dúbidas que se presenten e asistir aos 

usuarios á hora da súa posta en práctica. 

As principais características da Comunidade Virtual de Aprendizaxe son: 

 Sinxeleza no acceso; os usuarios acceden automaticamente á información e aos 

contidos destinados ao seu perfil. 

 Maior eficiencia no uso dos recursos; realizaranse actividades formativas de xeito remoto 

a través dos distintos medios cos que se conta. 

 Homoxeneidade na resposta aos usuarios; definíronse novos procedementos para dar 

resposta ás necesidades formativas dos usuarios, adaptados ás diferentes problemáticas, 

con independencia da aplicación e da localización xeográfica dos alumnos. 

 Inmediatez na resposta ás dúbidas dos alumnos; mediante o acceso rápido e sinxelo a 

contidos deseñados especificamente para resolver as cuestións máis habituais ou a 

través das distintas ferramentas colaborativas postas a disposición dos usuarios.  

 Compartición de coñecemento e colaboración entre os propios usuarios e cos 

formadores especializados, a través das distintas ferramentas habilitadas. 

 Foros: espazos de discusión que permiten o intercambio de información e a 

resolución de dúbidas con usuarios do mesmo perfil. Os foros estarán dinamizados 

e administrados polos formadores expertos de cada aplicación.  
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 Consulta en liña: os usuarios poden consultar ás súas 

dúbidas directamente aos formadores especializados en cada unha das 

aplicacións mediante o uso dun formulario habilitado. 

 

 

Dende a súa posta en funcionamento foise 

dando acceso controlado aos distintos 

grupos de usuarios para os que están 

destinadas as actividades formativas da 

CVA, do total de 547 usuarios autorizados 

acceden activamente ao espazo 245 (o 

45%), o que supuxo un total 9.135 accesos 

á CVA ata o mes de setembro de 2014. 

 

Figura 32. Formación – Nº Usuarios da Comunidade Virtual de Aprendizaxe 

 

 

Beneficios acadados 

Maior coñecemento dos medios dispoñibles, e o seu aproveitamento na sede 

xudicial. 

Coa posta en marcha da Comunicade Virtual de Aprendizaxe a formación xa 

no se circunscribe a puntos temporais ou xeográficos concretos senón que 

permite unha maior inmediatez e persoalización na atención.   

 

4.11.3. Actividades de difusión 

O Plan Senda 2014 foi presentado de eventos relacionados, nos que se levaron a cabo 

relatorios e mesas redondas que permitiron dar a coñecer as liñas de actuación que se 

estaban a por en marcha en Galicia para a modernización da Administración de Xustiza: 

 Mesa de traballo “Situación actual e retos da iniciativa EJIS” nas II Xornadas do Foro 

de Boas prácticas sobre xustiza e tecnoloxía, organizadas polo Ministerio de Justicia 

en xaneiro de 2011. 

 Mesa de traballo “Una gestión procesal única” na Feira SIMO Network “Hacia la e-

justicia” en setembro de 2012. 

 Seminario”TIC en la Modernización de la Justicia”, promovido pola Fundación Socinfo 

e a revista “Sociedad de la Información, en marzo 2013 

 Mesa de traballo “Desafíos de la e-justicia en un contexto de recesión económica” 

na Feira SIMO Network “Tecnología para la justicia” en outubro de 2013. 
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Neste marco da divulgación, dende o ano 2010, 

lévanse a cabo anualmente, as Xornadas sobre 

Informática Xudicial e Delitos Informáticos 

organizadas polo Colexio Profesional de Enxeñería 

Técnica Informática de Galicia (CPETIG), no marco 

dun convenio de colaboración coa Amtega, co 

obxecto de informar aos distintos colectivos sobre os 

avances en materia probatoria dos casos onde 

intervén o factor informático e, paralelamente, 

difundir os beneficios da incorporación e uso das 

novas 

 

4.12. Procesos excepcionais 

Ao longo destes anos tiveron lugar procesos xudiciais excepcionais que, polas súas 

características, requiren un acompañamento específico dos medios TIC que os soportan. 

Estes sucesos afectan de distinto xeito a sociedade galega e a administración debe prover 

dos medios de reforzo necesarios para atender na medida do posible ás necesidades que 

se xeran: 

 A celebración da vista do caso “Prestige”. 

O 16 de Outubro de 2012 iniciouse no recinto feiral ExpoCoruña a celebración da 

vista do macroxuízo do caso “Prestige”. Foi a maior causa xamais instruída en España 

por un delito medioambiental, alcanzando os 230.315 folios de sumario. Os 

prexudicados foron uns 1.500 que se agruparon en 55 acusacións e no macroxuízo 

interviñeron 70 avogados, 27 procuradores, 140 testemuñas, 98 probas periciais, 

sendo necesario utilizar nel 5 idiomas: grego, inglés, francés, castelán, galego. 

Esta vista, polas súas dimensións, requiriu unha serie de actuacións específicas: 

 Dixitalización e catalogación, nun sistema de xestión documental, de toda a 

documentación da causa que permite a procura da información por folios ou 

por palabras. 

 Creación e dotación dunha sede xudicial a medida, no recinto feiral 

ExpoCoruña, con zona de despachos, salas para os asistentes ao xuízo, sala de 

prensa para os 30 medios de comunicación acreditados con 40 postos de 

traballo e 10 postos específicos para os medios de TV, e a sala de vistas. Todas 

elas dotadas dos medios tecnolóxicos e  o equipamento especializado preciso, 

e funcionando totalmente integrada na rede de comunicación da 

Administración de Xustiza, como calquera outra sede xudicial. 

 Habilitación dunha estrutura central como sala de vistas de máis de 450 metros 

cadrados e cos medios técnicos necesarios para o seguimento do xuízo por 

parte dos asistentes e os medios de comunicación (acceso a internet, sistemas 

de discusión, pantallas, sinal de vídeo e audio oficial), a gravación das vistas, a 

realización de videoconferencias e a tradución simultánea de todo o que alí 

acontece (cabinas de tradución e auriculares inarámicos).  
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 Instalación de 2 expendedores tipo 

expositores para que as partes 

autorizadas poidan retirar copias 

dos vídeos gravados na sala de 

vistas.  

 Posta a disposición dun equipo de 

soporte técnico especializado, 

composto por 3 técnicos a tempo 

completo e 6 mais a tempo parcial. 

 

 

 

 Tramitación  de demandas por investimentos en produtos financeiros: preferentes e 

subordinadas.  Entre outras actuacións, supuxo: 

 A dotación de medios TIC nos dous órganos de reforzo creados (equipamento 

do órgano e da sala de vistas) e a capacitación, mediante un plan de 

formación específico, do seu persoal. 

 Desenvolvemento e posta en marcha do sistema de presentación telemática 

de demandas accesible desde o portal web eXustiza. 

 Actuacións de coordinación con diversos axentes involucrados no proceso. 

 

 Proceso derivado do accidente ferroviario de Angrois. Este proceso fixo necesario: 

 A dotación de medios TIC de reforzo e a execución dun plan de formación 

específico no órgano xudicial afectado. 

 O desenvolvemento dun espazo web de difusión de información, de xeito 

coordinado co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, accesible desde o 

espazo web eXustiza. 

 O desenvolvemento dun sistema de apoio para a xestión de información 

específica relacionada co asunto xudicial.  

 

 Colaboración nos procesos electorais. En todas as eleccións que se levan a cabo en 

Galicia as xuntas electorais utilizan salas de reunións dos edificios xudiciais para o 

desempeño das súas funcións. Tanto os medios, como o soporte técnico especializado 

necesario para levar a cabo esta actividade son prestados polos equipos da 

Administración de Xustiza de Galicia.  
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5. Balance Económico 

5.1. Orzamento e execución orzamentaria 

O Plan de Sistema TIC da Administración de Xustiza en Galicia, se aprobou cun orzamento 

de 35M€. O orzamento aprobado en 2010 (incluíndo o investimento aprobado co plan de 

medidas urxentes de 2009) se detallaba deste xeito: 

Orzamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

L1.Nodo Tecnolóxico 0   960.000   1.856.000   2.489.600   1.951.680   1.681.344   8.938.624   

L2.Equipamento e Medios 0   1.336.096   1.382.635   1.074.984   908.114   908.114   5.609.943   

L3.Sistemas de Información 120.000   449.778   1.082.534   2.706.336   3.779.200   3.779.200   11.917.048   

L5. Servizos TIC  485.000   838.290   1.089.777   1.089.777   1.267.000   1.267.000   6.036.844   

L6.Implantación e Formación 380.800   466.128   466.128   466.128   466.128   466.128   2.711.440   

Total 985.800   4.050.292   5.877.074   7.826.825   8.372.122   8.101.786   35.213.899   

A gráfica adxunta amosa 

o reparto proporcional en 

función do eixo de 

actuación. 

 

Figura 33. Orzamento Plan de Sistemas  

A execución acumulada  no período 2009-2014 resultou do seguinte modo: 

Orzamento Orzamento Execución 2009-2014 %Execución 

L1.Nodo Tecnolóxico 8.938.624 4.989.091   55,81 

L2.Equipamento e Medios 5.609.943 5.968.058   106,38 

L3.Sistemas de Información 11.917.048 3.618.561   30,36 

L5. Servizos TIC  6.036.844 7.392.977   122,46 

L6.Implantación e Formación 2.711.440 1.620.600   59,77 

Total 35.213.899 23.589.288   66,99 
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A gráfica adxunta amosa o reparto 

proporcional en función do eixo de 

actuación 

 
Figura 34. Execución Plan de Sistemas  

 

O importe executado, componse polas seguintes liñas de financiamento: 

Liñas de financiamento  2009-2014 Importe % 

Achega FCA Xunta  18.143.223,29 € 76,91% 

Achega Xunta -FEDER P.O. 2007-2013 1.253.616,42 € 5,31% 

Achega Convenios Xunta-AGE   4.192.448,00 € 17,77% 

 

23.589.287,71 € 

 
 

Figura 35. Liñas de financiamento do Plan de Sistemas 

Foi relevante o investimento acadado mediante a sinatura de convenios coa 

Administración Xeral do Estado (AGE), fundamentalmente a través da Entidade Pública 

Empresarial Red.es. En total se asinaron cinco convenios ou adendas, que supuxeron un 

importe global 4,19M€, dos que 3,05M€ foron aportados pola AGE e 1,14M€ foron 

aportados pola administración autonómica (no seguinte apartado se detallan estes 

convenios). 

O reparto resumido por ámbito e o seguinte: 

Orixe do 

financiamento 2009-

2014 Importe Porcentaxe 

Financiamento 

Xunta 20.533.063,71 € 87,04% 

Financiamento AGE 3.056.224,00 € 12,96% 

 

23.589.287,71 € 

 
 

 

Figura 36. Reparto Financiamento Xunta – AGE  
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Da execución orzamentaria do Plan de Sistemas TIC da Administración de Xustiza en Galicia, 

pódense establecer as seguintes consideracións: 

• O investimento realizado supón un 66,99% da estimación inicial. Esta diferencia 

orzamentaria ben dada por dúas cuestións: 

o O investimento realizado recolle soamente aquelas actuacións específicas do 

eido da Administración de Xustiza. A progresiva integración de diversas 

actividades de administración e monitorización de sistemas, así como de 

adquisición de software (antivirus, software de base, ..) no orzamento 

transversal dos sistemas TIC da Xunta de Galicia, non quedan recollidas neste 

orzamento.  

o A necesidade de reaxuste orzamentario deste últimos anos, viuse tamén 

reflictido na dotación realizada na execución do plan. 

• O esforzo se centrou fundamentalmente nas liñas de infraestruturas e medios que 

supoñen en conxunto un 46% da inversión realizada.  

• A consolidación do uso dos  sistemas de información, a atención integral a todos os 

sistemas da administración de xustiza, e a necesidade de atención a novos servizos, 

supuxo tamén a necesidade de dedicar orzamento ao mantemento, atención e 

sostibilidade dos medios TIC, que supoñen o 32% dos orzamentos detallados. 

• A liña de menor investimento foi a de desenvolvemento de novos sistemas de 

información, que se centrou e sistemas de apoio ou administrativos. Esta liña, unha vez 

revisada a infraestrutura, deberá ser o centro das actividades do novo plan de 

sistemas.  Esto implicou tamén, que as estimacións dedicadas as actividades de 

formación en novos sistemas, fose tamén inferior ao estimado no seu inicio. 

• As liñas de desenvolvemento se centraron nos sistemas vinculados a procesos de 

xestión (xestión de rrhh, asistencia xurídica gratuíta, intranet xudicial, expurgo, 

utilidades no eido operativo, …), no desenvolvemento do sistema de información do 

Imelga, pero nos dous últimos anos iniciáronse novas liñas vinculadas a servizos na 

rede (axenda de sinalamentos, directorio xudicial, presentación telemática de 

escritos, …),  e sistemas no eido da actividade procesual (sistema eFidelius, inicio do 

desenvolvemento da administración electrónica xudicial, …) que terán resultados 

visibles no seguinte período. 

5.2. Convenios de colaboración 

A achega da Administración Xeral do Estado, 

fundamentalmente a través da Entidade Pública 

Empresarial Red.es, centrouse en convenios de 

colaboración para investimentos en medios TIC na 

Administración de Xustiza en Galicia.  

http://www.red.es/
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Convenio bilateral de colaboración 

entre a Entidade Pública Red.es e a 

Comunidade Autónoma de Galicia 

para o desenvolvemento do 

programa "Rexistro civil en liña" 

incluído no Plan Avanza. Con data 

de signatura 29 de xaneiro de 2007 e 

finalización 31 de Decembro de 

2010. 

 

Obxectivo principal  mellorar a calidade do servizo 

prestado polos rexistros civís e os xulgados de paz, 

grazas ao emprego das tecnoloxías da información 

e da comunicación. En concreto, as actuacións que 

se realizaron son: 

1. Dotación de conectividade, equipamento 

informático e soporte aos xulgados de paz 

de Galicia. 

2. Implantación nos xulgados de paz da 

aplicación informática INFOREG e formación 

para seu uso. 

3. Execución do proxecto de gravación e 

dixitalización dos libros rexistrais.  

(Nota: Orzamento previo ao Plan de Sistemas, aínda 

que as actuacións se executaron neste período, a 

achega Red.es non está incluída no importe do 

Plan). 

  

Convenio de colaboración entre a 

Xunta de Galicia e a entidade 

pública empresarial Red.es para o 

desenvolvemento de actuacións na 

comunidade autónoma de Galicia 

destinadas á posta en marcha de 

servizos dixitais no ámbito da 

administración de Xustiza, asinado o 

23 de novembro de 2010.  

Este convenio asinado o 23 de novembro de 2010, 

inclúe como actuacións a dotación de 

equipamento dos seguintes tipos:  

1. Servidores para sedes xudiciais. 

2. Equipamento informático para o persoal 

vinculado á Administración de Xustiza dos 

órganos xudiciais. 

3. Sistemas de almacenamento para sedes 

xudiciais. 

4. Sistemas de alimentación ininterrompida que 

garantan a alimentación eléctrica, en caso 

de corte eléctrico. 

Se asina por un total de 1.000.000.000 €, dos cales 

700.000 € serán achegados por red.es e 300.000 € 

pola Secretaría Xeral de Modernización e 

Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia. 

  

 

Convenio trilateral de colaboración 

entre o Ministerio de Xustiza, a Xunta 

de Galicia e a entidade pública 

"Red.es" para o desenvolvemento de 

servizos públicos dixitais no ámbito 

 

As principais actuacións a levar a cabo no marco 

do Convenio teñen como obxectivo a implantación 

efectiva de sistemas de gravación con firma 

electrónica nas salas de vista dos xulgados galegos, 

incluíndo non só a infraestrutura necesaria senón as 
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da administración de Xustiza, 

programa "Ius+reD", asinado o 8 de 

outubro de 2010. E a súa adenda 

posterior. 

actividades de divulgación e capacitación precisas 

para garantir o uso eficiente dos sistemas.  No marco 

deste convenio se acada: 

 Implantación dun sistema de gravación de 

vistas eFidelius. 

 Dotación de equipamento para 64 salas de 

vista, 7 servidores de sede e o nivel central. 

Supón unha achega conxunta de Red.es e Ministerio 

de Xustiza dun total de 612.530,05 €. A Xunta aporta 

unha cifra igual destinada a implantación de 

Lexnet, formación a usuarios e implantación de 

aplicacións. 

  

Primeira Adenda do convenio de 

colaboración entre a Xunta de 

Galicia e a Entidade Pública Red.es 

para o desenvolvemento de 

actuacións na comunidade 

autónoma de Galicia destinadas á 

posta en marcha de servizos dixitais 

no ámbito da Administración de 

Xustiza, asinada o 17/08/2011. 

 

Esa adenda, posibilita continuar coas actuacións de 

renovación de equipamento en posto de traballo.,   

 

A adenda se asina por un importe global de 

950.000€, aportado na súa integridade (100%) pola 

entidade Pública Red.es  

 

  

Segunda Adenda do convenio de 

colaboración entre a Xunta de 

Galicia e a Entidade Pública Red.es 

para o desenvolvemento de 

actuacións na comunidade 

autónoma de Galicia destinadas á 

posta en marcha de servizos dixitais 

no ámbito da Administración de 

Xustiza, asinada o 24/09/2013. 

 

Esa adenda, posibilita completar as accións 

iniciadas cos convenios do “Ius+reD” logrando que 

a totalidade de salas de vista de Galicia, 171, 

conten coa aplicación eFidelius para a realización 

das gravacións de sala. 

Esto supón un importante avance en materia de 

seguridade e accesibilidade á información, grazas a 

conservación en tres niveis (sala, sede e central) dos 

datos da vista, así como a posibilidade de 

monitorizar a gravación en remoto e levar a cabo a  

sinatura electrónica do contido por parte do 

secretario xudicial.  

A adenda se asina por un importe global de 

950.000€, do que o 80% (760.000 €) é aportado por 

Red.es e el 20% (190.000 €) pola Amtega. 
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6. Perspectivas 2015 

Unha vez recorrida esta parte do camiño, nestes primeiros anos de execución do Plan de 

Sistemas TIC da Administración de Xustiza de Galicia, coas iniciativas emprendidas, os logros 

conseguidos e as leccións aprendidas, débense plasmar os novos obxectivos a curto e 

medio prazo para os próximos anos, decidir que accións é necesario seguir impulsando, 

cales das xa iniciadas será necesario reforzar, que retos quedan sen resolver e polo tanto 

que medidas novas é necesario poñer en marcha baseándonos na innovación tecnolóxica, 

e contando coas novas infraestruturas e os sistemas de información como catalizadores do 

cambio para avanzar no desenvolvemento de servizos de Administración Electrónica de 

Xustiza que permitirán mellorar e modernizar os servizos que a Administración de Xustiza en 

Galicia ofrece ao cidadán. 

O desenvolvemento cara diante, estará enmarcado ou impulsado polas seguintes 

iniciativas: 

 Elaboración dun novo Plan de Sistemas TIC que dea continuidade as actividades postas 

en marcha, no plan Senda 2010-2014. 

 Participación no Comité Técnico Estatal da Administración Electrónica Xudicial (CTEAJE), 

regulado polo Real Decreto 396/2013 do 7 de xuño. 

Como primeiro paso, debe salientarse o Convenio para a coordinación estratéxica e 

desenvolvemento dos servizos avanzados das Tecnoloxías da Información na Administración 

de Xustiza,  asinado entre a xunta de Galicia, o Ministerio de Xustiza e a Entidade Pública 

Empresarial Red.es, permitirá poñer en marcha por parte da Xunta de Galicia unha serie de 

proxectos para o desenvolvemento e implantación do expediente xudicial electrónico e o 

desenvolvemento de servizos dixitais na Administración de Xustiza de Galicia que contribúan 

á construción colaboradora dun novo sistema de xestión procesual común (SIJ).  

 

Convenio asinado o 26 de abril de 2013 

entre o Ministerio de Xustiza, o Ministerio 

de Industria, Enerxía e Turismo, a Xunta de 

Galicia e a Entidade Pública Empresarial 

Rede.es para a execución por parte da 

Xunta de Galicia de proxectos para o 

desenvolvemento e implantación do 

expediente xudicial electrónico e o 

desenvolvemento de servizos dixitais na 

Administración de Xustiza en Galicia.   
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A continuación expóñense unha serie de liñas de traballo para 

levar a cabo no próximo período 2015:  

 Expediente Xudicial Electrónico: Actuacións encamiñadas á implantación efectiva do 

expediente xudicial electrónico que permitirá trasladar ao mundo dixital os tradicionais 

autos en papel con plenas garantías de seguridade e integridade da información, o que 

reportará importantes beneficios asociados a accesibilidade da información, a 

axilidade, eficiencia e transparencia dos procedementos e a sostenibilidade na xestión.  

 Xestión documental e creación do arquivo dixital.   

 Deseño e posta en marcha da unidade de dixitalización. 

 Evolución da solución de Gravación de Vistas.      

 Visor do Expediente Xudicial Electrónico.   

 Xestión de Arquivos físicos e pezas de convicción.    

 Implantación do novo Sistema de Xestión Procesual (SIJ) 

 Administración Electrónica de Xustiza: Englóbanse neste apartado as actuacións 

necesarias para a posta en marcha da Sede Xudicial Electrónica que permitirá achegar 

esta Administración aos cidadáns e facela máis accesible, tanto para eles como para os 

profesionais que os representan.  

1. Sede Xudicial Electrónica.   

2. Compoñentes de Administración Electrónica.   

 As actuacións estruturadas en 5 eixos principais, que serán levadas a cabo pola Xunta de 

Galicia e polo Ministerio de Justicia: 

 

 


