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Contrato de xestión 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica da Xunta de Galicia (en diante, Amtega 

ou a Axencia), creada como axencia pública autonómica mediante o Decreto 252/2011, 

modificado polos decretos 149/2014, do 20 de novembro e 9/2021, do 21 de xaneiro, 

a definición, desenvolvemento e execución dos instrumentos da 

política da Xunta de Galicia relativos a tecnoloxías da información e comunicacións, así 

como innovación e desenvolvemento tecnolóxico  

Unha vez rematada a vixencia do segundo contrato plurianual e cumpridos os 

obxectivos previstos nel, cómpre aprobar o 3º contrato plurianual de xestión desta 

axencia pública autonómica coa finalidade de establecer o marco de actuación da 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para os vindeiros catro anos.  

Este contrato de xestión establece os compromisos asumidos pola Amtega no ámbito 

de actuación ao que estende a súa actividade en virtude das competencias atribuídas 

polo seu Decreto de creación, que neste período se centra especialmente nos retos 

marcados por un novo escenario en materia de dixitalización que a nivel europeo 

ven marcado polas directrices establecidas da visión Década Dixital e que se define 

atendendo a catro grandes eixes: dixitalización dos servizos públicos, 

infraestruturas dixitais seguras e sostibles, capacidades dixitais (tanto da 

cidadanía como dos profesionais vinculados ás novas tecnoloxías) e transformación 

dixital das empresas. 

Os novos fondos que financiarán os investimentos dos próximos anos, establecen así 

mesmo como prioridade a transformación dixital, conferindo ao sector da 

dixitalización un papel clave para a recuperación económica de todos os sectores 

de actividade. No caso concreto do establecido no Plan de Recuperación, 

Transformación e Resiliencia,  un dos seus catro eixes transversais é a transformación 

dixital, co compromiso de investir ata un 28% dos fondos en dixitalización, enfocados 

á transición dixital e á posta en marcha de reformas e inversións orientadas a 

potenciar as infraestruturas, competencias e tecnoloxías necesarias para unha 

economía e unha sociedade dixital. Polo que esta Axencia executará fondos relativos 

a cinco das dez pancas que se establecen neste plan (II. Infraestruturas e ecosistemas 

resilientes, IV. Unha administración para o século XXI, V. Modernización e 

dixitalización do tecido industrial e da peme, recuperación do turismo e impulso 

dunha España nación emprendedora, VII. Educación en coñecemento, formación 

continua e desenvolvemento de capacidades, e VIII. Nova economía dos coidados e 

políticas de emprego). 

Fundamental é ademais o aliñamento deste marco de actuacións cos principais 

instrumentos xa existentes a nivel rexional para o impulso da dixitalización: a 

Estratexia Galicia Dixital 2030, a Estratexia Galega de Intelixencia Artificial 2030 e o 

Marco galego de competencias dixitais. Asegúrase ademais a súa 

complementariedade co resto de estratexias definidas no territorio por outras 
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administracións, prestando especial atención ao Plan Estratéxico de Galicia 2021-

2030 e a RIS3 Galicia 2021-2027, buscando contribuír así, non só a un óptimo 

aproveitamento do potencial tecnolóxico galego, se non tamén á consecución do 

resto de obxectivos de desenvolvemento rexional establecidos.  

É importante destacar que os mecanismos de financiación existentes no periodo 

obxecto desde contrato de xestión vense notoriamente incrementados en cuantía 

ao coincidir temporalmente a financiación pendente de executar proveniente dos 

fondos estruturais do anterior Marco Financeiro Plurianual, os fondos asignados en 

relación ao MFP 2021  2027 e os recibidos no seo do Fondo de Recuperación para 

(MRR) e o instrumento REACT-EU. 

O contido deste contrato de xestión aprobouse, en termos de proposta, polo Consello 

Reitor da Amtega por acordo de data 21 de xuño de 2022 e, con carácter definitivo, 

polo Consello da Xunta de Galicia, na sesión celebrada o día 23 de xuño de 2022. 
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Cláusulas 

 

1. Obxecto 
 

O obxecto do presente contrato de xestión é establecer o marco de relacións entre a 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e a Xunta de Galicia e, 

polo tanto, o sinalamento dos compromisos asumidos por cada unha das partes para 

a consecución da misión da dita Axencia como entidade encargada do 

desenvolvemento e a execución dos instrumentos da política da Xunta no ámbito das 

tecnoloxías da información e comunicacións e a innovación e o desenvolvemento 

tecnolóxico. 

Así pois, este contrato de xestión terá por obxecto regular a actividade da Amtega 

mediante o sinalamento das diferentes actividades conducentes ao 

cumprimento da súa misión, do enfoque que debe darse á realización das mesmas, 

así como da asignación dos recursos orzamentarios e a dotación de persoal precisa 

para levar a cabo devanditas actividades.  

Este documento estrutúrase indo da enunciación dos aspectos máis xerais e 

estratéxicos cara ao particular e operativo. Conseguintemente, en primeiro termo 

exponse o obxecto, así como a misión e visión da Axencia, como expresión máis 

sintética das aspiracións fundamentais desta entidade instrumental. Seguidamente, 

establécese cales serán, para o período considerado, os obxectivos 

estratéxicos/medidas, explicándoos de forma sucinta. A concreción destas metas 

depende da execución dos programas que son expostos na cláusula 5, que se resumen 

na cláusula 6 e se acompañan dos correspondentes indicadores na cláusula 7.  

Complétase a regulación contida neste contrato mediante unha serie de cláusulas 

relativas a cuestións da xestión interna da Axencia (así, na cláusula 8 se presentan as 

previsións orzamentarias que se estiman necesarias para cumprir os obxectivos da 

Axencia así como a cobertura de eventuais déficits; na cláusula 9 se recollen os 

compromisos recíprocos asumidos polas partes asinantes do Contrato de Xestión; na 

cláusula 10 se describe o funcionamento da comisión de seguimento e control; na 

cláusula 11 se emprende a análise do marco de actuación en materia de xestión de 

recursos humanos e, finalmente, a cláusula 12 se dedica ao tratamento dunha 

cuestión de tipo procedimental: a introdución de modificacións orzamentarias ou 

adaptacións anuais que, no seu caso, resulten procedentes. 
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2. Vixencia 
 

A vixencia do presente contrato de xestión comezará desde o día seguinte ao da súa 

aprobación polo Consello da Xunta e estenderase ata o 31 de decembro de 2025. 
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3. Misión e visión da Axencia 
 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) configúrase como 

unha entidade pública instrumental do sector público autonómico regulada na Lei 

16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da administración xeral 

e do sector público autonómico de Galicia, así como no 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, modificado polo Decreto 149/2014, do 20 de novembro 

e polo Decreto 9/2021 do 21 de xaneiro.  

Así mesmo, para os efectos previstos nos artigos 6 e 32 da Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, a Amtega ten a consideración de medio propio 

e servizos técnicos daqueles poderes adxudicadores para os cales realice a parte 

esencial da súa actividade cando estes exerzan sobre aquela un control análogo ao 

que poden exercer sobre os seus propios servizos. 

A figura da Axencia configurouse inicialmente para a administración autonómica 

como unha fórmula que integra flexibilidade de xestión, autonomía, promoción da 

eficiencia e responsabilidade por resultados. A superación destes obxetivos marcados 

inicialmente xunto coa relevancia acadada pola transformación tecnolóxica, fan que 

esta Axencia teña como propósito actualmente ser un instrumento potenciador da 

capacidade transformadora das novas tecnoloxías e da mellora da efectividade do 

investimento público promovendo a participación e colaboración da administración 

pública autonómica co sector privado  tanto de empresas como doutras entidades 

que dan soporte á dixitalización e á innovación  no ámbito da Sociedade da 

información. 

A Axencia desenvolve a súa misión a través de modelos participativos e 

transparentes, e que á súa vez son o fundamento operativo do novo modelo de 

xestión das tecnoloxías da información na Xunta, perfectamente aliñado coa 

Estratexia Galicia Dixital 2030 como motor de impulso e desenvolvemento dixital de 

Galicia. 

 

A misión 
A misión da Axencia, tal como deriva da disposición adicional terceira da Lei 16/2010, 

do 17 de decembro, de organización e funcionamento da administración xeral e do 

sector público autonómico de Galicia e do 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, é a definición, desenvolvemento e a execución dos instrumentos da 

política da Xunta no ámbito das tecnoloxías da información e comunicacións e a 

innovación e o desenvolvemento tecnolóxico, para a dar unha resposta aos retos 
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económicos, sociais, e ambientais aos que se enfronta Galicia, a través das 

oportunidades que brindan as tecnoloxías dixitais. 

 

A visión 
A Amtega, como axencia responsable da política tecnolóxica da Xunta de Galicia, debe 

establecerse como un instrumento esencial para o desenvolvemento da 

transformación dixital, facilitando unha evolución orientada a constituír unha 

sociedade máis dixital e ecolóxica, constituíndose como prioridade fundamental para 

potenciar a revitalización da economía e asegurar a evolución cara a un crecemento 

sostible, e así, a sociedade dixital galega sexa cada vez máis inclusiva, solidaria e 

sostible.   
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4. Os obxectivos estratéxicos do contrato 
 

A Amtega é un dos principais axentes responsables da execución e seguimento do 

PEG 2021/2030, especialmente d 3. Competitividade e Crecemento

concreto na PA.3.2 Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible   

A partir das competencias e funcións da Axencia, en consonancia co establecido na 

Estratexia Galicia Dixital 2030, e tendo en conta o escenario actual e previsible no que 

a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia desenvolverá a súa actividade 

nos próximos catro anos (2022-2025), establécense 7 obxectivos estratéxicos:  

 

• Impulsar un goberno e administración intelixente 

• Promover os servizos públicos dixitais  

• Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos públicos dixitais 

• Fomentar a adquisición de competencias dixitais 

• Impulsar a economía dixital para acadar un territorio intelixente 

• Favorecer o crecemento do ecosistema dixital 

• Medidas instrumentais e de eficiencia 
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Obxectivo estratéxico 1: Impulsar un goberno e administración intelixente. 

 

Definición:  

A administración galega continua a traballar no avance cara unha administración 

íntegramente dixital e accesible para toda a cidadanía, evolucionando cara a unha 

administración dixital e intelixente apoiada no uso das tecnoloxías disruptivas como 

a intelixencia artificial, a robotización ou a automatización, o que facilitará o 

desenvolvemento de servizos máis eficientes, áxiles e proactivos, sempre atendendo 

ao estrito cumprimento do marco normativo vixente no que se refire ao deseño e 

implementación destas solucións dixitais.  

No ámbito concreto da dixitalización da xustiza continuarase a traballar na 

dixitalización dos procedementos xurídicos, garantindo a plena relación dixital coa 

cidadanía, con novos servizos dixitais, tanto para a cidadanía como para os 

profesionais, e buscando facilitar a interoperabilidade entre distintos sistemas 

xudiciais. 

Impulsarase a modernización e automatización da xestión tributaria, perseguindo 

construir unha contorna máis segura, eficiente e accesible, e avanzarase ademais na 

dixitalización dos sistemas de información económico-financeiros que prestan 

servizos horizontais á administración xeral da Xunta de Galicia e ao resto de entidades 

do sector público autonómico.  

Profundizarase así mesmo na xestión intelixente do dato (asegurando sempre a 

seguridade e privacidade dos datos tratados) o que permitirá extraer maior e mellor 

información para a posterior toma de decisións. 

Esta aposta pola dixitalización, xunto coa interoperabilidade dos procedementos 

administrativos e o desenvolvemento de servizos en liña, favorecerá unha mellor 

relación coa sociedade, establecéndose un modelo de atención á cidadanía 360º que 

propiciará unha administración proactiva, máis eficiente, máis áxil e máis segura. 

Buscarase ademais mellorar a relación cos empregados públicos e optimizar o seu 

desempeño e o seguimento do mesmo. Para elo identificaranse e implantaranse os 

medios necesarios que faciliten o establecemento dun modelo intelixente e seguro 

de posto de traballo. Apostarase por solucións, deseñadas atendendo á actual 

regulación, que contemplen e faciliten a mobilidade e o teletraballo. Para unha eficaz 

implantación destas solucións capacitarase aos empregados públicos nas 

competencias necesarias para o seu bo uso. 

Finalidade: 

Avanzar na dixitalización dos procedementos e servizos da administración pública, 

apoiándose no emprego das tecnoloxías disruptivas, perseguindo a proactividade e 

orientación á cidadanía dos servizos públicos, mellorando así a relación coa sociedade 

e o modelo de atención á mesma. 



 
 

11 

 

Acadar unha xustiza máis dixital e eficiente para aumentar así a axilidade dos 

procedementos e a confianza da sociedade no sistema xudicial. 

Poñer a disposición dos empregados públicos solucións para a transformación dixital 

dos seus postos e a potenciación do seu bo desempeño.  
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Obxectivo estratéxico 2: Promover os servizos públicos dixitais. 

 

Definición: 

As actuacións a abordar pola administración no ámbito dos servizos públicos dixitais 

perseguirán evolucionar os actuais recursos, apoiándose para elo nas novas 

tendencias e innovacións tecnolóxicas, para prestar mellores servizos naqueles 

ámbitos de actuación nos que ten competencias. 

No eido socio-sanitario os esforzos enfocaranse a mellorar a protección da saúde 

e promover a autonomía da cidadanía, e para elo traballarase nun novo modelo de 

atención baseado no uso das últimas tecnoloxías para mellorar a calidade asistencial. 

No tocante á educación, continuase a traballar na dixitalización das aulas e espazos 

docentes cunha importante inversión en equipamentos e conectividade, e 

promovendo o uso dos contidos educativos no ámbito do proxecto E-Dixgal, co 

obxetivo de chegar a 75.000 alumnos en 2025. 

No ámbito do emprego buscarase a transformación dixital do seu Servizo Público, 

permitindo así unha maior eficacia das políticas públicas neste ámbito, unha mellor 

xestión da información e a prestación dun mellor servizo ao usuario final. Os 

mesmos obxectivos acadaranse a través da implementación das actuacións previstas 

para mellorar a xestión dixital do comercio, a industria, a vivenda, a educación, a rede 

de estradas e a planificación urbanística. 

Tamén se abordarán actuacións dirixidas a mellorar a xestión dixital do medio 

ambiente, e ademais de acadar os obxectivos indicados para o resto de sectores, 

contribuirase á conservación da biodiversidade e ao emprego eficiente dos recursos 

do territorio. 

En canto á mellora dos servizos públicos dixitais ligados ao sector primario, 

traballarase no desenvolvemento de sistemas que melloren a xestión por canles 

dixitais de todas as actividades vinculadas ao mesmo, o que facilitará o traballo da 

administración e a definición das estratexias a abordar para impulsar ao sector. 

Finalidade: 

Evolucionar os actuais servizos públicos dixitais dos diferentes ámbitos sectoriais, e 

implantar novas tecnoloxías e ferramentas en relación aos mesmos, para mellorar a 

súa calidade, eficiencia e eficacia. 

Facilitar a xestión da información, a toma de decisións, e a eficacia das políticas 

públicas, e mellorar a calidade dos servizos finais recibidos polos usuarios.  
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Obxectivo estratéxico 3: Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos 

públicos dixitais. 

 

Definición: 

Para asegurar o correcto funcionamento dos servizos públicos dixitais a 

administración debe dispoñer de infraestruturas robustas de soporte, en continuo 

mantemento e evolución, que garantan a dispoñibilidade, seguridade e calidade dos 

servizos ofrecidos a cidadanía, empresas e persoal público. Para atender 

correctamente a estas tres tipoloxías de usuario final identifícase como 

especialmente relevante traballar de maneira continua na mellora da usabilidade, 

eficacia, eficiencia e seguridade dos servicios ofertados desde a administración. 

Para garantir unha continua dispoñibilidade destes servizos, porase en marcha un 

novo Centro de Proceso de Datos, que fortaleza a capacidade de tratamento dos 

mesmos por parte da administración e reforce a seguridade e continuidade dos 

servizos ante potenciais incidencias.  

Avanzarase ademais no desenvolvemento dunha estratexia en tecnoloxías Cloud 

que reforce o resto de actuacións a abordar en materia de seguridade, e garanta a 

privacidade da información tratada. A implementación desta estratexia permitirá 

ademais reducir os custos operativos, económicos e medio ambientais dos servizos 

dixitais públicos, e aumentar a axilidade dos procesos tecnolóxicos vinculados aos 

mesmos. 

Traballarase tamén na mellora da solidez das infraestruturas de 

telecomunicacións da administración, para que poidan prestar un soporte eficaz a 

todos os servizos públicos dixitais.  

Mellorar a ciberseguridade de todas as infraestruturas e servizos dixitais da 

administración publica é outro dos retos a abordar, polo que se porán en marcha 

actuacións enfocadas á prevención e identificación temperá dos potenciais riscos, 

asegurando así uns servizos públicos que cumpran cos máis altos estándares en 

materia de seguridade dixital, e xerando así confianza no usuario final. 

Finalidade: 

Asegurar a dispoñibilidade, axilidade, flexibilidade, calidade e seguridade dos servizos 

públicos dixitais, aumentando así o nivel de confianza e satisfacción co uso dos 

mesmos por parte dos usuarios finais. 

Monitorizar e facer seguimento continuado de todos os servizos para garantir a súa 

seguridade, e identificar preventiva e correctivamente coa maior axilidade posible as 

potenciais incidencias.  
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Obxectivo estratéxico 4: Fomentar a adquisición de competencias dixitais. 

 

Definición: 

A adquisición de habilidades no eido da tecnoloxía tórnase fundamental no actual 

contexto de continua transformación dixital. Así, pór en marcha actuacións enfocadas 

á capacitación dixital identifícase como imprescindible para asegurar un acceso 

seguro, equitativo e autónomo de toda a cidadanía aos servizos e vantaxes que o 

actual proceso de transformación tecnolóxica ofrece. 

Perseguindo esta participación efectiva de todos e todas do contexto da dixitalización 

e para pechar a fenda dixital existente, poranse en marcha actuacións con foco 

especial nos colectivos máis vulnerables e no rural, e con perspectiva de xénero para 

asegurar unha transición igualitaria. 

Tendo en conta que o proceso de transformación dixital alcanza a todos os sectores 

de actividade perseguirase tamén a adquisición de novas competencias dixitais ou a 

actualización das xa adquiridas por parte dos profesionais tanto do sector público 

como do privado. 

Promoverase, ademais da adquisición destas competencias por parte de cidadanía e 

profesionais, a acreditación e certificación formal das mesmas dun xeito regulado a 

través do marco galego de competencias dixitais. 

Perseguirase espertar vocacións científico-tecnolóxicas entre a mocidade para dar 

resposta aos novos perfís dixitais, con especial foco na diminución da fenda de xénero, 

e traballarase no impulso do talento dos profesionais para converter ao territorio nun 

referente en dixitalización. 

No eido da educación seguirase a apostar por un modelo dixital e innovador que 

manteña a Galicia como comunidade pioneira neste ámbito, poñendo a disposición do 

alumnado recursos e ferramentas dixitais que apoien o proceso formativo e 

asegurando o desenvolvemento das destrezas tecnolóxicas necesarias por parte 

deste alumnado para o seu óptimo aproveitamento. 

Finalidade: 

Asegurar que cidadanía e profesionais contan coas capacidades dixitais necesarias 

para participar de forma efectiva do novo contexto dixital, e facer así de Galicia un 

territorio máis equitativo, competitivo e sostible. 

Impulsar as vocacións científico-tecnolóxicas entre a xuventude e potenciar o liderado 

dos profesionais para estimular o crecemento dixital da rexión. 

Potenciar un sistema educativo dixital, innovador e de calidade baseado no emprego 

de ferramentas tecnolóxicas de apoio ao ensino. 
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Obxectivo estratéxico 5: Impulsar a economía dixital para acadar un territorio 

intelixente. 

 

Definición: 

Para impulsar a transformación dixital do modelo produtivo rexional 

promoveranse iniciativas nos sectores estratéxicos do territorio dirixidas á xeración 

de novos productos e servizos dixitais  que contribúan a aumentar a 

competitividade e a productividade do tecido empresarial galego. 

No que se refiere ao sector do transporte, traballarase na construción dun 

ecosistema dixital orientado a contar a nivel rexional cun modelo de mobilidade 

seguro e sostible, áxil na toma de decisións e ben planificado, que permita dar 

resposta aos actuais requerimentos da cidadanía neste ámbito. 

Poñerase especial atención na transformación dixital de todas as actividades 

vinculadas ao sector primario, para mellorar a súa productividade e 

competitividade, favorecer a eficiencia no uso dos recursos e contribuir á fixación de 

poboación no rural, o que propiciará un desenvolvemento territorial máis 

equilibrado tanto a nivel económico como social.  

Abordaranse tamén actuacións específicas nos sectores da cultura e do turismo. No 

ámbito concreto da cultura as ferramentas dixitais sobre as que se traballará 

enfocaranse a protexer, preservar e difundir o patrimonio galego. 

Desenvolveranse ademais solucións tecnolóxicas innovadoras para facer do turismo 

na rexión un turismo intelixente que mellore a experiencia do visitante e a 

interacción co mesmo, con esforzos centrados no Camiño de Santiago e outros 

espazos identificados como de especial interese turístico. 

Avanzarase tamén na implementación de iniciativas destinadas a contruir unha 

Galicia cada vez máis sostible, verde e resiliente, desenvolvendo ferramentas 

dixitais para a mellora do coñecemento do territorio a través da obtención e 

análise de información clave que permita unha planificación e xestión territorial 

intelixente. As ferramentas desenvolvidas permitirán ademais facer un uso máis 

sostible dos recursos endóxenos e protexer os ecosistemas naturais rexionais.  

Finalidade:  

Favorecer a transformación dixital do tecido produtivo da rexión para impulsar a súa 

competitividade.  

Actuar nos sectores clave e estratéxicos da rexión, para que sexan promotores da 

transformación dixital do resto de ámbitos de actividade galegos, e prestando 

especial atención aos sectores localizados nas zonas rurais. 
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Realizar unha xestión intelixente do territorio, velando pola súa cohesión, polo 

coidado do medio ambiente e pola mitigación dos efectos do cambio climático, 

apoiándose para elo no uso sostible dos recursos e na anticipación aos posibles riscos 

sociais e ecolóxicos.   
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Obxectivo estratéxico 6: Favorecer o crecemento do ecosistema dixital galego. 

 

Definición:  

Actuando baixo o paraugas da Estratexia Galicia Dixital 2030, instrumento estratéxico 

de referencia para o impulso da dixitalización na rexión, poranse en marcha actuacións 

enfocadas a aumentar a competividade e a especialización tecnolóxica do 

ecosistema dixital galego, que propicien o desenvolvemento de capacidades e 

infraestruturas dixitais punteiras no territorio. 

Buscarase un traballo aliñado e coordinado de todos os axentes que compoñen o 

actual ecosistema (administración, sector empresarial, ámbito académico, 

sociedade...) favorecendo a xeración de estreitas relacións internas entre os mesmos 

e consolidando así en Galicia cadeas de valor robustas ao redor do ámbito da 

dixitalización. 

Prestarase especial atención ao desenvolvemento das tecnoloxías disruptivas, 

pechándose desde a administración diferentes acordos marco para impulsar o 

proceso de transformación dixital da man das empresas. Este traballo coordinado 

do ámbito público e privado abordarase tamén a través do Programa Gobtech, que 

persegue impulsar o emprego de tecnoloxías avanzadas no ámbito concreto da 

administración. 

Como instrumento transversal de apoio a esta especialización tecnolóxica contarase 

co Centro Gaiás-Tech, espazo demostrador de tecnoloxías disruptivas que 

coordinará ademais a rede de Nodos de Especialización Tecnolóxica de Galicia, que 

na actualidade contempla o nodo de ciberseguridade, o nodo 5G e o nodo de 

intelixencia artificial. Esta rede de nodos busca desenvolver iniciativas de cooperación 

público-privada de impulso ás tecnoloxías identificadas no territorio como de máis 

impacto.  

O aseguramento da sistematización das actuacións a abordar no eido concreto da 

intelixencia artificial apoiarase na folla de ruta definida noutro instrumento 

estratéxico de referencia como é a Estratexia de Intelixencia Artificial de Galicia 

(EGIA). 

No referido á conectividade dixital da rexión o obxectivo no próximo periodo é 

acadar a dixitalización de todo o territorio e eliminar de maneira definitiva a fenda 

dixital entre o rural e as zonas urbanas. Para elo, traballarase no despregamento de 

infraestruturas de banda larga e a implantación do 5G, perseguindo garantir así a 

prestación dun servizos dixitais de calidade e unha xestión eficiente dos recursos. 

Como instrumento operacional de apoio a todas as actuacións anteriormente 

descritas a Amtega seguirá a contar co Observatorio da Sociedade da Información 

e a Modernización de Galicia (OSIMGA), que continuará a valorar a realidade rexional 

no que se refire á evolución das tecnoloxías dixitais. 
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Finalidade:  

Apoiar o desenvolvemento das capacidades do ecosistema dixital galego en torno as 

novas tendencias tecnolóxicas para acelerar a posta en marcha e a implantación de 

solucións que contribúan a dar resposta aos actuais retos sociais. 

Impulsar a competitividade das empresas que compoñen o Hipersector TIC galego e 

traballar de maneira coordinada dende o ámbito público e o privado para situar a 

Galicia como referente no eido da dixitalización de vangarda. 

Poñer ao alcance de toda a sociedade galega conectividade dixital de alta velocidade 

para que toda a cidadanía poida beneficiarse das oportunidades cun contexto de 

economía dixital ofrece.  
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Obxectivo estratéxico 7: Medidas instrumentais e de eficiencia. 

 

Definición: 

O modelo de xestión das políticas tecnolóxicas da Xunta de Galicia require dun labor 

continuo de adaptación ás novas esixencias e tipos de servizo demandados pola 

sociedade. Estes traballos de adecuación e mellora continua permiten o aumento da 

axilidade no desenvolvemento dos servizos, o reaproveitamento dos recursos 

existentes e o incremento da coordinación de todos os axentes implicados. 

Inclúense neste obxectivo a implementación de medidas enfocadas a impulsar o 

desenvolvemento do marco normativo ao que deberán atender as actuacións da 

Axencia, medidas para optimizar a eficacia na contratación, para mellorar a xestión 

do persoal público, para evitar condutas fraudulentas, para propiciar a 

colaboración institucional e para difundir os avances territoriais en materia de 

dixitalización e innovación tecnolóxica. 

Poranse en marcha ademais medidas específicas orientadas a asegurar o 

cumprimento dos compromisos adquiridos en relación á recepción de fondos 

europeos, incluíndo aquelas orientadas á súa boa xestión, avaliación e medición de 

impacto, así como a unha correcta publicidade das actuacións abordadas a través dos 

mesmos. Estas medidas cobran especial relevancia no período para o que se define 

este contrato, debido a confluencia temporal de financiamento europeo proveniente 

de dous programas marco e do novo fondo de recuperación. 

Finalidade: 

Continuar a manter un modelo de xestión eficiente e eficaz que permita dar resposta 

ás novas necesidades a través dunha administración áxil, de confianza e segura, que 

simplifique as estruturas organizativas e que permita aplicar políticas eficaces que 

deriven nunha redución de custos e nunha optimización de esforzos.  
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5. Programas e obxectivos específicos 
 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia é, á vez que o órgano executor 

das grandes liñas estratéxicas da Xunta de Galicia en materia tecnolóxica, o órgano 

con competencias no ámbito de diagnóstico, formulación, programación e execución 

das accións tecnolóxicas do sector público galego.  

Por iso corresponde a este Contrato de Xestión a definición dos programas e 

obxectivos específicos a ser executados pola Axencia durante o seu prazo de vixencia, 

en desenvolvemento dos obxectivos estratéxicos deste contrato definidos no capítulo 

anterior.  

Esta definición, con todo, debe facerse no entendemento de que estes obxectivos 

específicos están subordinados a un principio de instrumentalidade que orixina que 

estes poidan variar en función das especificacións que se adopten nos plans anuais de 

acción, concreción anual da programación incluída neste contrato de xestión.  

Os programas definidos neste contrato levaranse a efecto mediante un conxunto de 

obxectivos específicos que se enumeran de forma aberta para cada un dos programas 

do contrato.  
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Os programas da Amtega, xunto cos seus respectivos obxectivos específicos que se 

desenvolverán para a consecución deste obxectivo estratéxico, son os seguintes: 

 

1.1. Plan de Administración e goberno dixital  

Os avances acadados no desenvolvemento dixital da administración deben continuar 

consolidándose  para facilitar que a totalidade dos procesos e procedementos da 

administración pública galega se poidan desenvolver nunha contorna dixital. 

Pero ademáis é especialmente salientable, avanzar na posta ao dispor da cidadanía 

canles e servizos dixitais que sexan máis acordes coas súas necesidades, 

desenvolvendo os principios que establece a Lei 4/2019, do 17 de xullo, de 

administración dixital de Galicia. 

Este programa ten como finalidade acadar unha administración dixital e interoperable 

no seu funcionamento e acadar unha relación coa cidadanía próxima, 

transparente, personalizada e proactiva, tanto co desenvolvemento de servizos 

neste programa como apoiándose en programas como o de automatización ou xestión 

do dato.  

Por outro lado, busca tamén reforzar a integración das canles -electrónicas e 

presenciais- de atención e relación coa cidadanía, ofrecendo unha visión única e 

sinxela da administración xeral. 

Os obxectivos específicos que se pretenden acadar con este programa son: 

• Consolidar a Sede Electrónica e carpeta cidadá da Xunta de Galicia. 

• Desenvolver servizos proactivos e persoalizados cara a cidadanía, a partir da 

identificación única do cidadán nos diferentes ámbitos da administración 

pública.  

• Ampliar e mellorar os servizos de acreditación dixital, incluíndo medidas 

específicas para facilitar a incorporación da cidadanía ás canles dixitais da 

administración (on-boarding dixital). 

• Desenvolver a presenza en mobilidade. A Xunta no teu móbil. 

• Dotar de medios e sistemas para a atención á cidadanía: Sistemas de cita previa 

ou atención en remoto. Asistencia virtual avanzada.  

• Desenvolver o sistema único de rexistro para o funcionamento plenamente 

dixital e interoperable. Incorporación continua de melloras no proceso de 

dixitalización e tratamento de documentos. 

• Consolidar os sistemas corporativos: arquivo electrónico administrativo, 

rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro de funcionarios habilitados, 

sistema de notificacións, e todos os elementos necesarios para a tramitación 

electrónica integral.  

• Ampliar os sistemas de tramitación corporativos: Sistema corporativo de 

tramitación de subvencións coa visión integra do proceso; xestión electrónica 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: Impulsar un goberno e administración intelixente 
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integral dos rexistros administrativos e outros procedementos da 

administración pública. 

• Ampliar de xeito continuado os documentos e datos accesibles a través de 

PasaXe!. 

• Promover a tramitación electrónica integral nos procedementos da 

administración pública. 

• Incorporar ferramentas de analítica de procesos para a simplificación e 

optimización dos procesos dixitais. 

• Coordinar a rede integrada da presenza da administración pública en internet: 

portais, canles sociais e aplicacións en mobilidade. E da unidade responsable 

de accesibilidade. 

• Aplicar os criterios normativos en materia de administración electrónica e de 

accesibilidade.  

• Promover as actuacións de impulso do uso da administración dixital na 

cidadanía e empresa a través de diferentes medios e contidos que acheguen á 

cidadanía.   

• Ampliar o catálogo de servizos dixitais compartidos ou interoperables coas 

restantes administracións públicas.  

• Aliñar as iniciativas de administración electrónica coas estatais e europeas. 

• Evolucionar continuamente os actuais sistemas de xestión dixital das 

actividades da administración pública. 

 

1.2. Plan de Administración e goberno dixital  sistemas para o emprego 

público 

A finalidade deste programa é acadar a dixitalización completa e eficiente dos 

procesos relacionados co emprego público: planificación, selección e provisión, 

avaliación e xestión.  

Traballarase na consolidación do expediente dixital do empregado público como 

elemento facilitador e vertebrador na mellora e simplificación dos procesos e na 

mellora nas canles dixitais de relación coas persoas empregadas públicas.  

Tamén se avanzará na xestión integramente dixital dos procesos de emprego público 

e crearanse ferramentas que permitan a execución eficiente e áxil dos procesos 

vinculados a xestión dos recursos humanos dentro da administración pública galega. 

Para elo abordarase e revisión dos sistemas existentes e o impulso de iniciativas como 

a posta en marcha do sistema FIDES como sistema único para a relación co persoal 

empregado público e para a relación coas persoas que optan ao emprego público, ou 

a posta en marcha de sistemas de análise avanzado para o apoio a planificación e 

xestión neste ámbito.. 

Os obxectivos específicos que se pretenden acadar con este programa son: 
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• Acadar o expediente dixital único do empregado público. 

• Ampliar o portal persoal empregado público para a relación integramente 

dixital coa administración. 

• Renovar o portal de acceso aos procesos de emprego público. 

• Renovar o sistema dixital para a xestión dixital integral dos procesos de 

emprego público (concursos, oposicións, listas de contratación e carreira 

profesional...). 

• Evolucionar os procesos de acreditación dixital do persoal empregado público. 

• Ampliar o ámbito de implantación a novas entidades dos sistemas corporativos 

de emprego público. 

• Evolucionar continuamente os sistemas transversais nesta materia. 

• Desenvolver, en liña co programa de xestión do dato, o sistema analítico 

avanzado de información neste ámbito para o apoio á planificación, análise de 

cargas, avaliación e xestión.   

 

1.3. Plan para a xestión dixital da Axencia Tributaria 

Este programa ten como finalidade continuar co proceso de dixitalización dos 

Sistemas de Información Tributaria que prestan servizo á Axencia Tributaria de 

Galicia (Atriga) e á cidadanía, sempre de acordo á normativa vixente e ás normas 

técnicas de seguridade e interoperabilidade. Para levar a cabo este proceso de 

transformación dixital, traballarase principalmente en tres ámbitos:  

i. Na relación co contribuínte, mediante actuacións encamiñadas a mellorar a 

experiencia de uso a facilitar o cumprimento das súas obrigas como por 

exemplo novos medios de pago ou facilidades para a confección de 

autoliquidacións de impostos. 

ii. Na eficiencia interna mediante a evolución e mantemento dos sistemas que 

dan soporte á actividade da Atriga, automatizando todas aquelas actividades 

e tarefas susceptibles de ser realizadas de xeito automático e implementando 

sistemas analíticos que permitan un mellor control e coñecemento da 

actividade tributaria . 

iii. Na loita contra a fraude, desenvolvendo unha plataforma que mediante 

Intelixencia Artificial e analítica avanzada permita avanzar na detección da 

fraude tributaria. 

Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

• Evolucionar, realizar o mantemento correctivo e dar soporte técnico aos 

sistemas de Información Analítica e Xestión tributaria e á plataforma de pagos 

da Xunta de Galicia. 

• Evolucionar, realizar o mantemento correctivo e dar soporte técnico á 

infraestrutura tecnolóxica do servizo de atención a cidadanía da Atriga. 
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• Evolucionar e actualizar as contornas web da Atriga e Oficina Virtual Tributaria 

(OVT). 

• Automatizar e coordinar os servizos e procedementos tributarios. 

• Impulsar sistemas de análise avanzado para a xestión tributaria e a detección 

do fraude. 

• Garantir o servizo de atención remoto e in-situ aos usuarios da Atriga nos 

sistemas e medios xestionados pola administración tributaria en todos os seus 

centros de traballo. 

• Facilitar as ferramentas e mecanismos que permitan a interoperabilidade dos 

sistemas da Axencia Tributaria con outros organismos ou administracións. 

 

1.4. Medidas para a xestión dixital económico-financeira e contable 

Este programa ten como finalidade continuar co proceso de dixitalización dos 

sistemas de información económico-financeiros e contables que prestan servizos 

horizontais á administración xeral da Xunta de Galicia e ás entidades do sector público 

autonómico.  

Esta evolución dixital abordarase sempre de acordo á normativa vixente e ás normas 

técnicas de seguridade e interoperabilidade, evolucionando, desenvolvendo e 

actualizando os principais sistemas de xestión e información ao dispor da 

administración para a xestión contable e orzamentaria da Xunta de Galicia, así como 

os que dan soporte a todo o proceso de contratación pública, incluíndo a plataforma 

de factura electrónica, e por suposto aos sistemas que permiten a elaboración e 

tramitación da nómina dos empregados públicos da administración autonómica. Cabe 

destacar o traballo a realizar na evolución e desenvolvemento das ferramentas 

enfocadas á xestión ou fondos europeos destinados a Galicia que haberán de 

incorporar a capacidade para xestionar os novos fondos do MRR e do novo período 

FEDER 21-27, ou o esforzo que se levara a cabo neste próximo período para dotar de 

novas ferramentas de apoio a toma de decisións á Consellería no ámbito de persoal, 

do seguimento de pagos de subvencións ou a execución orzamentaria. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Evolucionar, realizar o mantemento correctivo e dar soporte técnico ao 

sistema de información contable da Xunta de Galicia, das Entidades do Sector 

Público Autonómico e ao Nodo de Contratación Pública. 

• Evolucionar funcionalmente, e actualizar a plataforma e contorna web da 

elaboración dos orzamentos e a planificación plurianual da Comunidade 

Autónoma. 

• Evolucionar funcionalmente, realizar o mantemento correctivo e dar soporte 

técnico á plataforma de información pública dos fondos europeos xestionados. 

• Evolucionar, realizar o mantemento correctivo e dar soporte técnico ao 

sistema de Nómina da Xunta de Galicia. 
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• Evolucionar funcionalmente e actualizar os sistemas de inventario de 

patrimonio e xestión de riscos. 

• Evolucionar, realizar o mantemento correctivo e dar soporte técnico aos 

sistemas de información analítica das diferentes direccións xerais. 

• Garantir o servizo de atención remoto e in-situ ás/aos usuarias/aos da 

Consellería de Facenda e Administración Pública nos sistemas e medios en 

todos os seus centros de traballo. 

• Facilitar as ferramentas que permitan a interoperabilidade dos sistemas da 

Consellería de Facenda e Administración Pública con outras administracións. 

 

1.5. Plan Senda 2025: Xustiza Dixital 

Este programa trata de dar continuidade á dixitalización do sistema xudicial baixo 

os principios de eficacia e eficiencia, contribuíndo a mellorar o acceso á xustiza, a 

incrementar a confianza da sociedade na administración da xustiza e a resolver os 

seus conflitos de maneira máis áxil. 

Para iso, será indispensable continuar coas liñas de dotación de medios e 

desenvolvemento de medios para a xestión dixital dos procesos de traballo na 

administración de Xustiza en Galicia. 

Avanzarase de xeito coordinado coas iniciativas a nivel estatal promovidas dende o 

Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) na 

interoperabilidade xudicial, na inmediación dixital, na celebración de actos procesuais 

en remoto, e na relación electrónica coa totalidade dos axentes que participan neste 

procesos.  

Igualmente este programa debe acompañar aos cambios normativos no ámbito de 

administración de Xustiza, con especial referencia as leis previstas de Eficiencia 

organizativa, Eficiencia procesual, e Eficiencia dixital, todo elo recollido no III Plan 

tecnolóxico da administración de Xustiza en Galicia Senda2025. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Dotar de medios para a atención a cidadanía. Sistema de información para as 

oficinas de atención a cidadáns e vítimas. Cita previa. Atención en remoto. 

• Evolucionar os sistemas de asistencia xurídica gratuíta, e acompañamento nos 

procesos de solución de controversias. 

• Evolucionar a Sede Xudicial electrónica, dos seus servizos e do acceso ao 

ór 

l. 

• Dotar de medios para a celebración de actos procesuais, con especial fincapé 

nos necesarios para a celebración dos actos en remoto. 

• Evolucionar os sistemas de tramitación e xestión para acadar o expediente 

xudicial electrónico e interoperable no ámbito procesual e fiscal. 
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• Completar os procesos de dixitalización do Instituto de Medicina Legal de 

Galicia (Imelga).  

• Consolidar os repositorios xudiciais e establecer políticas de calidade do dato. 

• Desenvolver o sistema analítico, no marco da estratexia corporativa de xestión 

do dato, do ámbito da administración de Xustiza, e en liña coa iniciativa estatal 

 

• Dotar de medios de posto de traballo, coa aplicación de criterios de posto 

deslocalizado, en liña co establecido no plan de posto dixital avanzado do 

persoal empregado público. 

• Dotar de medios para continuar coa mellora continua en materia de seguridade 

e ciberseguridade. 

• Renovar os sistemas vinculados a xestión de recursos humanos. 

• Dixitalizar os procesos loxísticos en sede xudicial. 

• Dotar de medios para a dixitalización dos procedementos xudiciais e favorecer 

a realización dos actos procesuais por medios dixitais. 

• Consolidar o Centro de servizos de atención ás persoas usuarias e continuar 

coas acción de acompañamento continuo e capacitación dixital. 

• Levar a cabo o resto de actuacións que deriven da aplicación das normas 

previstas no ámbito da eficiencia organizativa, procesual e dixital. 

 

1.6. Programa de Robotización e Automatización 

A atención á cidadanía configúrase como o conxunto de medios que o sector público 

autonómico pon ao dispor dos cidadáns e das cidadás para lles facilitar o exercicio dos 

seus dereitos, o cumprimento das súas obrigas e o acceso aos servizos públicos. 

A administración pública galega ten acadado un grado de implantación da 

administración electrónica, da dixitalización dos procesos e da documentación, que 

permite a posta en marcha de sistemas automatizados que axilicen a realización 

de tarefas repetitivas que supoñen un factor de retraso e ineficacia na tramitación 

dos procedementos, ou en procesos de traballo da administración pública. 

As tecnoloxías de automatización robótica de procesos (RPA, Robot Process 

Automation) combinadas con técnicas de OCR, interpretación de imaxes, e outras 

tecnoloxías cognitivas e de intelixencia artificial, existentes na actualidade, permiten 

a automatización de procesos emulando o comportamento das persoas na realización 

de tarefas repetitivas.  

Nos últimos anos desenvolvéronse experiencias piloto de automatización de procesos 

en distintos ámbitos da administración xeral e o sector público autonómico e 

comprobouse a súa utilidade e aplicación en distintos ámbitos. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Pór en marcha e xestionar a plataforma de automatización da Xunta de Galicia. 
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• Identificar, deseñar e implantar a automatización de procesos.   

 

1.7. Programa de Xestión intelixente do dato 

O nivel de dixitalización acadado no funcionamento da administración pública galega 

fai que estea dispoñible unha gran cantidade de información e datos, que cunha 

xestión intelixente deben permitir a prestación de servizos avanzados á cidadanía e o 

desenvolvemento de estratexias de analítica avanzada para a toma de decisións tanto 

no plano operativo como no plano estratéxico. 

Este programa oriéntase cara acadar unha xestión intelixente do dato. Integrará as 

iniciativas que, a partir do establecemento da estratexia de xestión do dato coa 

definición de estándares, plataformas tecnolóxicas, procesos de goberno e criterios 

de calidade de información permitirá: 

i. Acadar a dispoñibilidade de datos de calidade que permitan poñer a 

cidadanía no centro dos proceso de xestión mediante a súa identificación 

unívoca nos diferentes ámbitos da administración pública, así como o 

dicionario de datos da información corporativa que permita a prestación de 

servizos dixitais de calidade. 

ii. Establecer o modelo tecnolóxico e funcional dos sistemas de analítica 

avanzada. 

iii. Establecer os espazos de compartición de información, aliñado cos 

espazos de europeos de datos, así como o impulso das iniciativas de 

reutilización da información da administración pública.  

A administración identifica como de especial relevancia tanto a información e os 

datos potencialmente recompilables, como a súa explotación intelixente para 

optimizar a súa utilidade. Neste sentido, na actualidade, existen diferentes 

ferramentas e medios que permiten extraer a maior información posible para, 

posteriormente, orientar a toma de decisións en base a procedementos de análise 

intelixente do dato. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Deseñar a estratexia do dato na administración pública galega. 

• Desenvolver a identificación única da cidadanía que permita a visión unificada 

nas diferentes áreas da administración pública (citizen data hub), garantindo o 

uso adecuado dos datos persoais. 

• Desenvolver o dicionario común de datos. Deseñar a arquitectura de dato e 

datos mestres que permita a aplicación de definicións unívocas e ontoloxías 

comúns na organización.   

• Evolucionar a arquitectura dos sistemas de análise intelixente e avanzado da 

relación da cidadanía, e incorporar novas áreas de dominio.   
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• Evolucionar e incorporar novas áreas de indicadores no Sistema de Indicadores 

da administración dixital. 

• Impulsar a iniciativa de datos abertos da administración pública galega. 

• Levar a cabo un aliñamento cos diferentes espazos de datos identificados no 

ámbito europeo. 

 

1.8. Plan de posto dixital avanzado do persoal empregado público 

Na actualidade, o correcto funcionamento da administración pública implica a 

dispoñibilidade e accesibilidade a unha serie de ferramentas e medios dixitais e 

tecnolóxicos. Estes medios serán tamén necesarios en relación ao posto de traballo, 

e enfocaranse a facilitar o correcto desempeño do traballo ligado a cada posto 

acorde aos estándares competitivos de eficiencia e eficacia establecidos. 

Neste sentido, o presente programa ten como finalidade a identificación, definición, 

dotación e mantemento dos medios necesarios identificados para cada un dos 

perfís profesionais existentes, medios que deberán ser adaptados en función da 

tipoloxía de actividade desenvolvida por cada perfil. Na definición destes medios 

deberá terse en conta a presenza crecente do desempeño da actividade laboral en 

modalidade de teletraballo, os novos soportes e medios audiovisuais existentes, as 

novas condicións de ciberseguridade e identificar os servizos dixitais necesarios o 

desempeño da actividade laboral dos empregados públicos en contextos de 

mobilidade e en contextos de traballo presencial.   

Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

• Executar o plan de posto dixital avanzado do persoal empregado público 

incluíndo o concepto de posto deslocalizado e medios en mobilidade. 

• Levar a cabo o deseño e execución dos correspondentes plans de dotación de 

medios, atendendo aos criterios establecidos, tanto en postos de traballo 

persoais, ou atendendo a necesidades especializadas.  

• Realizar a adopción no tempo deste novo modelo corporativo, dotando e 

adecuando de xeito continuado os medios dixitais en posto de traballo e para 

o funcionamento da administración dixital, incluíndo os medios para a 

dixitalización e impresión.  

• Dotar de espazos comúns para o acceso aos servizos dixitais e capacidades de 

comunicación remota. 

• Evolucionar as ferramentas tecnolóxicas para a xestión do inventario, 

monitorización, securización e xestión dos equipos.   

• Pór en marcha e xestionar a plataforma de virtualización de escritorios de 

posto de traballo (VDI Virtual Desktop Infraestructure), que favoreza 

estender a mobilidade efectiva e o acceso de xeito seguro dende calquera 

dispositivo. 
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• Realizar o mantemento da maqueta corporativa e o catálogo de software en 

posto de traballo, incluíndo os sistemas ofimáticos, plataformas colaborativas 

e todos os medios implicados na definición de posto dixital avanzado.  

• Coordinar as políticas e procedementos no ámbito de xestión e seguridade en 

posto de traballo. 

 

1.9. Medidas para garantir a atención ás persoas usuarias 

O incremento dos sistemas dixitais necesarios para o funcionamento da 

administración pública e a súa relación coa cidadanía, require dispor de servizos de 

atención ás persoas usuarias (CAU), que se configuran como os puntos de 

referencia para a resolución de dúbidas, peticións, incidencias, ou como canle de 

comunicación entre elas e os equipos encargados de resolver as incidencias.  Dado o 

cada vez maior número de sistemas e de ámbitos de implantación diferentes é preciso 

un nivel de especialización cada vez maior. Farase unha especial diferenciación entre 

a atención ao persoal empregado público usuario dos sistemas e ferramentas 

tecnolóxicas, e a atención e soporte especializado á cidadanía usuaria dos servizos 

dixitais. 

Neste programa inclúense a prestación dos servizos centralizados de atención as 

persoas usuarias, o establecemento dos procedementos de traballo, ou as 

ferramentas de soporte, que se coordinarán cos centros de atención especializados 

que se determine manter (xustiza, educación,...). 

Será especialmente relevante a aplicación de tecnoloxía para a automatización de 

procesos de traballo, a incorporación de asistentes virtuais especializados por 

ámbitos que permitan un primeiro nivel de atención tanto aos persoal empregado 

público como á cidadanía, promover a asistencia en remoto que mellore a eficiencia 

do servizo prestado, e a habilitación de novas canles de comunicación. Ademais, 

mellorarase a atención presencial mediante a creación de Espazos de Atención directa 

especializada en ubicacións que así o requiran.   

Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

• Mellorar continuadamente a prestación do servizo de atención ás persoas 

usuarias dentro da administración pública, incluíndo a ampliación a novos 

ámbitos aínda non xestionados. 

• Consolidar e ampliar a prestación do servizo de soporte técnico especializado 

cara a cidadanía sobre o uso dos servizos dixitais, incluíndo a ampliación da 

atención a novos servizos dixitais. 

• Evolucionar os medios tecnolóxicos para a prestación do servizo, incluíndo 

portal de autoservizo (AxudoT), mecanismos para unha mellor asistencia en 

remoto, e incorporación doutras canles de comunicación de uso frecuente na 

cidadanía. 
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• Pór en marcha asistentes virtuais para complementar unha mellor prestación 

do primeiro nivel de atención.  

• Aplicar, en liña co programa de automatización, tecnoloxías de automatización 

para o procesado das peticións ou tarefas de carácter repetitivo.  

• Garantir a posibilidade de mobilizar, de precisarse, un soporte in situ de 

calidade en calquera ámbito baixo a responsabilidade da Amtega. 

• Habilitar os Espazos de atención directa coma puntos de atención presencial 

especializados, en determinadas ubicacións da administración pública. 

• Coordinar os protocolos, procedementos, criterios de rexistro que serían de 

aplicación nos servizos de atención tanto de carácter central como os 

especializados. 

• Desenvolver, en liña co programa de xestión do dato, o sistema analítico da 

prestación do servizo de soporte para a identificación de métricas do 

seguimento e mellora da eficiencia. 
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Os programas da Amtega, xunto cos seus respectivos obxectivos específicos que se 

desenvolverán para a consecución deste obxectivo estratéxico, son os seguintes: 

 

2.1 Programa dixital de política social 

Este programa pretende continuar coa senda de modernización dos servizos 

sociais iniciada coa execución do Plan Trabe, incluíndo actuacións nos principais 

eidos de atención do sistema galego de servizos sociais, propóndose un novo 

modelo de atención socio-sanitaria que trate de impulsar a transformación dixital 

dos sistemas e procesos relacionados cos servizos sociais e a saúde a partir dunha 

ampla variedade de medios e servizos TIC. 

En concreto trata, por unha banda, de promover un novo paradigma que faga uso 

intensivo da tecnoloxía para mellorar a calidade do servizo asistencial aos 

distintos colectivos obxecto de atención (maiores, persoas dependentes, con 

discapacidade, etc.); por outra, unha transformación completa do sistema de servizos 

sociais a través de medidas como afondar no proxecto de construción e implantación 

do sistema de información da Historia Social Única Electrónica, que permitirá mellorar 

o nivel de acceso e calidade dos servizos que se prestan aos cidadáns, ou como o 

impulso de solucións de teleasistencia avanzada e de autocoidado e atención no fogar. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Pór en marcha as actuacións tecnolóxicas derivadas do novo Modelo de 

atención residencial. 

• Impulsar a adopción de solucións de teleasistencia avanzada e de apoio ao 

autocoidado e a atención no fogar. 

• Continuar co desenvolvemento e implantación da Historia Social Única 

Electrónica. 

• Evolucionar o sistema de información galego de atención á dependencia 

(SIGAD). 

• Evolucionar o sistema de información de tramitación das principais prestacións 

de inclusión social. 

• Abordar unha renovación e modernización dos sistemas de información de 

soporte á xestión dos eidos de Familia e Protección de menores. 

• Modernizar as ferramentas de traballo da Inspección de Servizos Sociais. 

• Mellorar as capacidades analíticas e de soporte á planificación do sistema 

analítico de Política Social. 

 

2.2 Plan para a xestión dixital das políticas de emprego 

Este programa engloba o conxunto de actuacións dirixidas a mellorar a xestión do 

emprego a través da transformación dixital do Servizo Público de Emprego e a 

incorporación de novas funcionalidades e servizos de información no ISSGA, así 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2: Promover os servizos públicos dixitais 
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como a atención ás necesidades da Secretaría Xeral da Igualdade, nomeadamente nos 

ámbitos de Violencia de Xénero e de Igualdade.  Esta modernización permitirá, a 

través da evolución dos sistemas de información de xestión da formación, 

intermediación e orientación laboral, cualificacións profesionais, promoción de 

emprego, economía social e relacións laborais facilitar a xestión da información e a 

toma de decisións por parte da administración e mellorar a eficacia das políticas de 

emprego e igualdade e a calidade dos servizos ofrecidos aos usuarios. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Pór en marcha o Plan de Transformación Dixital do Servizo Público de Emprego. 

• Evolucionar os sistemas de información de xestión da formación, 

intermediación e orientación laboral e cualificacións profesionais. 

• Evolucionar os sistemas de promoción de emprego, economía social e relacións 

laborais. 

• Incorporar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información de 

xestión do ISSGA. 

• Modernizar a dotación, servizos e procedementos das oficinas de emprego. 

 

2.3 Medidas para a xestión dixital da vivenda 

Este programa engloba o conxunto de medidas dirixidas ó impulso da xestión dixital 

da vivenda en Galicia. Esta modernización permitirá, a través do desenvolvemento 

de novas funcionalidades nos sistemas de información e do soporte de plataformas e 

sistemas de xestión, facilitar a xestión da información e a toma de decisións por parte 

da administración e mellorar a eficacia das políticas de vivenda e a calidade dos 

servizos ofrecidos aos usuarios.. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte aos sistemas de tramitación 

de expedientes. 

• Pór en marcha os sistemas necesarios para dar resposta ás liñas de actuación 

do Plan estatal de vivenda 2022-2025. 

• Evolucionar e dar soporte á plataforma de xestión integral de vivenda e solo 

do Instituto Galego da Vivenda e Solo (PLAVIS). 

• Desenvolver e manter aplicacións sectoriais en materia de vivenda. 

 

2.4 Medidas para a xestión dixital da Educación 

Este programa engloba o conxunto de medidas dirixidas a mellorar a xestión 

académica e dos centros educativos mediante o soporte e o desenvolvemento de 

novas funcionalidades e servizos tecnolóxicos nos sistemas de información, 

facilitando a xestión da información e a toma de decisións por parte da administración 
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e mellorando a eficacia das políticas educativas e a calidade dos servizos ofrecidos 

aos usuarios. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Implementar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información da 

xestión académica e dos centros. 

• Evolucionar o servizo de atención e soporte aos usuarios dos sistemas de 

información do ámbito educativo. 

• Evolucionar os sistemas de información de xestión de programas, plans, 

convocatorias, etc. 

• Evolucionar os sistemas de información de xestión do sistema universitario. 

• Dar soporte aos centros educativos no uso dos recursos tecnolóxicos. 

• Desenvolver solucións de análise e axuda á toma de decisións no ámbito da 

educación. 

 

2.5 Medidas para a xestión dixital do transporte e das infraestruturas viarias 

Este programa engloba o conxunto de medidas dirixidas a mellorar a xestión dixital 

do transporte e da rede de estradas competencia da Xunta de Galicia. As 

principais liñas de actuación van dirixidas a fomentar unha administración dixital, a 

dixitalización da estrada e a súa contorna e o desenvolvemento de novas ferramentas 

de xestión. Estas melloras facilitarán a xestión da información e a toma de decisións 

por parte da administración e mellorarán a calidade dos servizos ofrecidos aos 

cidadáns e ás empresas do sector. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Evolucionar e integrar os sistemas de información de xestión das 

infraestruturas viarias de Galicia. 

• Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte nos sistemas de información 

de xestión do transporte público. 

• Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte nos sistemas de información 

para a xestión das inspeccións e sancións en materia de transporte. 

• Desenvolver e implantar novas funcionalidades nos sistemas de tramitación e 

rexistro de autorizacións. 

 

2.6 Medidas para a xestión dixital do Medio Ambiente e do territorio  

Este programa engloba o conxunto de actuacións dirixidas a mellorar a xestión do 

medio ambiente e do territorio a través do desenvolvemento de novas 

funcionalidades e servizos tecnolóxicos nos sistemas de información e xestión da 

Xunta de Galicia. Estas medidas permitirán mellorar a xestión da información e a 

toma de decisións por parte da administración para aumentar a calidade dos servizos 
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ofrecidos aos cidadáns e ás empresas e para coordinar a conservación da 

biodiversidade e os recursos do territorio galego. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Evolucionar os sistemas de información meteorolóxica e cambio climático. 

• Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte aos sistemas de información 

de ordenación do territorio e urbanismo. 

• Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte aos sistemas de información 

de xestión da conservación da biodiversidade e da xestión dos recursos 

cinexéticos e piscícolas de Galicia. 

• Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte aos sistemas de información 

de xestión da conservación e promoción do patrimonio natural de Galicia. 

 

2.7 Medidas para a xestión dixital do sector primario 

Este programa aglutina o conxunto de actuacións dirixidas a mellorar e impulsar a 

xestión dixital do sector primario en relación ás actividades relacionadas coa 

agricultura, a gandaría, a xestión forestal e dos incendios, a pesca e a acuicultura, e o 

desenvolvemento rural. 

Concentra os seus esforzos no soporte e desenvolvemento de sistemas e novas 

funcionalidades para a xestión de cada un dos sectores, facilitando o exercicio das 

competencias da administración galega neste eido, a xestión de axudas e 

instrumentos co sector e a toma de decisións e elementos de planificación estratéxica 

para o mesmo. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Desenvolver sistemas para a xestión do ámbito agrícola e gandeiro e dar 

soporte aos existentes. 

• Evolucionar os sistemas de información de xestión do ámbito forestal. 

• Incluír funcionalidades avanzadas nos sistemas de xestión  de  extinción de 

incendios. 

• Impulsar e facilitar o emprego dos novos instrumentos dixitais para o impulso 

das medidas da Lei da Terra Agraria de Galicia. 

• Facilitar a promoción e protección da calidade diferencial dos produtos 

alimentarios e do mar galegos acollidos aos distintos indicativos e marcas de 

calidade. 

• Apoiar no impulso do desenvolvemento tecnolóxico do sector agroalimentario 

e nas actividades de I+D+i desenvolvida nos eidos agrario e forestal. 

• Evolucionar os sistemas de información de xestión da Plataforma Tecnolóxica 

da Pesca. 

• Modernizar os sistemas de información da xestión formativa dos ámbitos 

pesqueiro e agroforestal. 
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• Pór en marcha sistemas transversais que permitan a xestión agregada da 

información. 

• Impulsar e facilitar a xestión do novo Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e da 

Acuicultura (FEMPA) e do resto de fondos asociados á Política Agraria Común 

(PAC). 

 

2.8 Medidas para o desenvolvemento dos servizos dixitais dirixidos ao 

comercio, empresa e industria 

Este programa persegue o desenvolvemento pleno da interrelación tecnolóxica 

das empresas, industrias e comercios coa administración pública galega. Por unha 

banda, mediante o aumento da axilidade e simplificación na realización de trámites 

que supón acadar un rexistro único empresarial, e por outra, a través do 

desenvolvemento de servizos dixitais para facilitar os procedementos vinculados ao 

consumidor.  

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Desenvolver, pór en marcha e evolucionar a plataforma de relación cos 

sectores do comercio, empresa e industria, en liña coas estratexias de 

simplificación e reactivación económica.  

• Evolucionar o rexistro único empresarial, para a xestión integramente dixital 

dos procesos administrativos neste ámbito. 

• Desenvolver os servizos de interoperabilidade e automatización de 

comunicacións entre a administración e os sistemas de sectores económicos.  

• Evolucionar o sistema de xestión integral do ámbito de consumo. Dixitalizar 

integralmente os procesos de relación co consumidor.  

• Dixitalizar e dotar de medios para os procesos de inspección de consumo. 

• Evolucionar os sistemas, portais e apps actuais deste ámbito de actuación. 
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Os programas da Amtega, xunto cos seus respectivos obxectivos específicos que se 

desenvolverán para a consecución deste obxectivo estratéxico, son os seguintes: 

 

3.1. Medidas de Continuidade de Servizo de Infraestruturas de Sistemas 

O Centro de Proceso de Datos Integral (CPDi) constitúe o corazón dixital de Galicia 

contribuíndo a mellorar a competitividade, reducir custos, conseguir unha mellor 

eficiencia enerxética, unha maior flexibilidade, interoperabilidade e seguridade, así 

como unha simplificación da xestión e unha homoxeneización da estratexia 

tecnolóxica da Xunta. É aquí onde se consolidan todos os sistemas de información e 

xestión da administración pública galega, polo que é fundamental reforzar 

continuamente a súa capacidade para garantir eses servizos críticos que prestan, 

garantindo a súa potencia, alta dispoñibilidade e replicación. 

Nunha administración cada día máis dixital é necesario evolucionar e mellorar 

constantemente estas infraestruturas que soportan e brindan seguridade a todos os 

datos e información xerada e xestionada dende a administración. 

Un dos aspectos clave desenvolvidos, e un dos principais obxectivos deste programa, 

vira ao redor da seguridade: Mellorar e actualizar as medidas e barreiras de 

seguridade dos servizos tecnolóxicos da Xunta de Galicia, prestando especial 

atención aos sistemas críticos relacionados coa administración e sede electrónica, os 

servizos de Xustiza ou os sistemas educativos.  

Neste programa tamén se levará a cabo o proceso de deseño e implantación de 

infraestruturas de última xeración co fin de aumentar a capacidade, seguridade 

e eficiencia dos sistemas de xestión da administración pública galega, así como 

melloras continuas, implantacións de novas funcionalidades, tecnoloxías ou 

ferramentas ao dispor da administración que motiven a automatización de procesos. 

Tamén se realizarán melloras na eficiencia e eficacia dos servizos, que permitan a 

prestación de servizos os 365 días do ano as 24 horas do día, e melloras na atención 

e provisión de servizos, implantación de novos e mellores estándares de confianza 

dixital para cumprir as novas lexislacións en materia de protección de datos, así como 

melloras no rendemento dos servidores, servizos ou procesos da administración. 

 Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Manter e evolucionar as plataforma de backup corporativa, almacenamento, 

servidores e virtualización de servidores. 

• Desenvolver o Servizo de administración de sistemas do CPDi da Xunta de 

Galicia. 

• Manter, evolucionar e desenvolver os servizos de administración das 

plataformas de Correo Electrónico corporativas. 

• Manter, evolucionar e desenvolver os servizos de soporte do software 

necesario para a administración das plataformas e sistemas. 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3: Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos públicos dixitais 
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• Desenvolver o servizo de apoio técnico á coordinación, xestión, seguimento e 

monitoraxe das actividades e proxectos. 

• Reestruturar os espazos das oficinas de apoio. 

• Deseñar e iniciar a execución da obra dun novo Data Center para o Sector 

Público co fin de aumentar a capacidade e seguridade dos datos recompilados 

e xerados pola administración. 

• Incorporar infraestruturas de última xeración nos CPDs da Xunta de Galicia, 

que permitan a mellora da dispoñibilidade e seguridade dos servizos públicos 

dixitais. 

 

3.2. Medidas de Calidade e Arquitecturas de Aplicacións 

A Amtega xestiona unha gran cantidade de aplicacións informáticas. Para poder levar 

a cabo os sistemas de información dunha forma eficaz e eficiente é imprescindible 

definir cales son os procedementos e estándares corporativos, para así 

homoxeneizar o máximo posible a xestión técnica da infraestrutura TIC, facilitando a 

coordinación dos distintos equipos de traballo. De igual modo, é necesario actualizar 

tecnolóxicamente, e de forma periódica a arquitectura das aplicacións e as 

plataformas que lle dan soporte. 

Ademais de velar polo cumprimento destes procedementos e estándares de 

organización, faise necesario manter e evolucionar os sistemas de xestión da 

calidade no desenvolvemento das aplicacións e plataformas da Xunta de Galicia. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Manter o servizo de revisión de arquitectura técnica no desenvolvemento de 

aplicacións para a Xunta de Galicia. 

• Evolucionar as arquitecturas das plataformas corporativas que dan soporte as 

aplicacións da Xunta de Galicia. 

• Velar polo cumprimento dos procedementos e estándares corporativos. 

• Implantar a certificación de normas de Calidade nos procesos corporativos. 

• Dinamizar o proceso de xestión da configuración. 

 

3.3. Estratexia Cloud da Xunta de Galicia 

A dixitalización dos servizos públicos require dunha adaptación nas infraestruturas e 

nos modelos de capacitación dixital, dotando a toda administración das ferramentas 

precisas para a prestación duns servizos públicos de calidade. 

O uso da tecnoloxía cloud na administración pública galega trátase dunha 

oportunidade para desenvolver uns servizos máis eficientes, sostibles e de maior 

calidade, aliñados coas tendencias de infraestruturas a nivel global. Este modelo 

beneficiará á administración cun maior aforro de custos, melloras na eficiencia na 
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xestión das infraestruturas TI, na compartición de recursos entre os diferentes entes 

públicos ou na produtividade, entre outras. 

Este programa engloba todas as iniciativas relacionadas con esta tecnoloxía que 

tratan de mellorar a seguridade, a eficiencia e a utilidade dos servizos da 

administración pública galega. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Despregar un portal de autoprovisión baseado nunha solución cloud privada.  

• Implantar un modelo de contratación de servicios de cloud pública. 

• Implantar solucións de cloud híbrida para utilizar os servizos do provedor de 

cloud pública máis axeitados e ter maior capacidade de resposta ante novos 

requirimentos.  

• Implantar un modelo de gobernanza cloud soportado por unha Oficina cloud. 

 

3.4. Medidas de soporte e evolución das Redes corporativas 

O funcionamento dos sistemas de administración electrónica, os servizos e portais 

públicos dixitais dependen dunha infraestrutura de telecomunicacións que lles dá 

soporte. Este programa enfócase no mantemento preventivo e correctivo que 

permite garantir a súa calidade e dispoñibilidade, así como nas estratexias e 

iniciativas de mellora, desenvolvemento e modernización. 

Levaranse a cabo actuacións para aumentar a velocidade de conexión dos centros 

conectados á RCXG, para mellorar os servizos ofrecidos á cidadanía e para manter e 

dar soporte a toda a rede de servizos públicos dixitais. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Mellorar os servizos de comunicacións da Rede Corporativa. 

• Manter e dar soporte dos servizos e equipamento de telecomunicacións. 

• Mellorar o cableado e o equipamento de comunicacións dos centros 

conectados á Rede Corporativa. 

 

3.5. Plan Director de Ciberseguridade 

O funcionamento dos sistemas de administración electrónica, os servizos e portais 

públicos dixitais dependen dunha infraestrutura de sistemas e telecomunicacións que 

lles dá soporte sendo necesario xestionar a ciberseguridade da mesma e a protección 

dos datos, especialmente os persoais. Este programa enfócase en todo o relacionado 

coa seguridade da información, ciberseguridade e protección de datos persoais, 

no relativo aos sistemas de información para mellorar os servizos ofrecidos á 

cidadanía e para manter e dar soporte a toda a rede de servizos públicos dixitais. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 
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• Impulsar o cumprimento normativo en materia de seguridade da información 

e manter actualizadas as políticas, normas e procedementos neste ámbito. 

• Implantar e xestionar plataformas para a xestión da ciberseguridade dos 

sistemas de información. 

• Dar soporte ao servizo de xestión da seguridade da información, auditoría e 

vixilancia da ciberseguridade dos sistemas de información. 

• Promocionar a ciberseguridade en todos os ámbitos da actividade económica e 

social de Galicia. 

• Formar e concienciar en materia de seguridade da información, ciberseguridade 

e protección de datos persoais.  
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Os programas da Amtega, xunto cos seus respectivos obxectivos específicos que se 

desenvolverán para a consecución deste obxectivo estratéxico, son os seguintes: 

 

4.1 Plan de impulso á educación dixital 

O obxectivo principal deste programa consiste no impulso dunha educación 

innovadora e personalizada, integrando as tecnoloxías dixitais á práctica 

educativa como elemento esencial deste proceso. O programa de impulso á 

educación dixital, segue as liñas de acción da Estratexia Galega de Educación 

Dixital 2030, potenciando o desenvolvemento dun sistema educativo dixital de 

calidade, con fácil accesibilidade e dotando dun conxunto de ferramentas dixitais para 

así, facilitar o ensino das mesmas, o cal redundará na redución do fracaso escolar, 

dotando ao alumnado das competencias dixitais necesarias para poñelas en práctica 

no seu día a día e así, prosperar nun mundo cada vez máis dixital. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Impulsar e implementar o Plan de Infraestruturas Dixitais Educativas 2021-

2023 (Plan EDU100). 

• Incrementar a oferta de calidade de contidos dixitais no ámbito educativo  

EDIXGAL. 

• Mellorar as infraestruturas dixitais educativas a través da extensión dos 

medios que facilitan o acceso e utilización de ferramentas de ensino virtual. 

• Evolucionar as canles de atención e soporte técnico aos usuarios da educación 

dixital. 

• Mellorar as competencias dixitais dos docentes. 

 

4.2 Plan para o desenvolvemento do marco galego de competencias dixitais  

O desenvolvemento e consolidación das novas tendencias tecnolóxicas no mercado 

de traballo actual debe ir acompañada dun proceso de capacitación dixital en todos 

os sectores produtivos da economía galega, incluíndo a Administración. Neste 

sentido, no seo desde programa traballarase no desenvolvemento do Marco Galego 

de Competencias Dixitais, regulado no DECRETO 123/2021, do 2 de setembro, polo 

que se regula o Marco galego de competencias dixitais e a certificación galega en 

competencias dixitais para promover que a cidadanía e o persoal empregado público 

dispoña das capacidades dixitais necesarias para formar parte do novo contexto 

dixital, dando lugar a unha mellor calidade de vida, á creación de novas oportunidades 

de emprego e á redución da brecha de participación existente entre colectivos máis 

vulnerables. 

Neste plan inclúense tanto o desenvolvemento dos instrumentos tecnolóxicos ou 

organizativos para a execución do marco, como as actividades de capacitación e 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4: Fomentar a adquisición de competencias dixitais 
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xeración de contidos, que permitan acadar un amplo número de cidadáns con 

capacidades dixitais como mínimo básicas. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Elaborar e executar os plans de posta en marcha e extensión do Marco Galego 

Competencias Dixitais. 

• Desenvolver as plataformas tecnolóxicas que soportarán a execución do Marco, 

tanto para a cidadanía como para o persoal empregado público: rexistro do 

certificado galego e de entidades colaboradoras; espazos de capacitación, 

autoformación e acreditación dixital.   

• Adoptar tecnoloxías innovadoras de apoio ao proceso de capacitación (espazos 

virtuais, simuladores, ...) 

• Elaborar e actualizar de forma continuada os contidos dixitais para a 

capacitación.    

• Por en marcha os plans de capacitación e acreditación aliñados co novo marco 

de competencias. 

• Impulsar os plans específicos de capacitación e acreditación dixital do persoal 

empregado público. 

• Impulsar os plans de capacitación e acreditación dixital da cidadanía, con 

especialización por tipoloxía de colectivos. 

• Impulsar os de capacitación e acreditación dixital de profesionais en sectores 

productivos  

• Impulsar a cooperación con outras institucións nesta materia. 

• Determinar os criterios e coordinar a aplicación nas entidades colaboradoras 

na execución do plan. 

 

4.3 Bibliotecas en rede de Galicia 

As bibliotecas son consideradas escenarios relevantes para o desenvolvemento da 

sociedade debido a que poñen ao dispor da cidadanía, en especial ao dos colectivos 

que contan con maiores dificultades para beneficiarse dos mesmos, medios culturais. 

Por elo, traballarase na implantación e evolución dun sistema de xestión 

bibliotecaria e a súa dotación cos sistemas e tecnoloxías adecuados para o seu 

correcto funcionamento, o que levará consigo a necesidade de facilitar á cidadanía o 

acceso e capacitación dixital no emprego do mesmo. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Estender a implantación do sistema de xestión bibliotecaria do Sistema de 

Bibliotecas de Galicia, tanto á rede de bibliotecas de Galicia, bibliotecas 

escolares e bibliotecas especializadas.  

• Pór en marcha o sistema de xestión da biblioteca híbrida integradora do fondo 

físico e fondo dixital. 
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• Desenvolver servizos dixitais para os usuarios das bibliotecas do Sistema de 

Bibliotecas de Galicia. Carné dixital e acceso único a biblioteca física e dixital.  

• Desenvolver os espazos de dinamización da biblioteca. 

• Pór en marcha o sistema estatístico de bibliotecas. 

• Evolucionar, manter e dar soporte aos medios tecnolóxicos das bibliotecas 

dependentes da Xunta de Galicia. 

• Evolucionar os sistemas, portais e apps de dinamización do actual sistema de 

bibliotecas de Galicia e áreas vinculadas. 

 

4.4 Plan para o impulso da Inclusión, Capacitación e Talento Dixital 

O Plan para o Impulso da Inclusión, Capacitación e Talento Dixital de Galicia persegue 

alcanzar unha sociedade máis próspera e inclusiva na que todas as persoas estean 

preparadas para o proceso de transformación tecnolóxica. Búscase asegurar así que 

Galicia conta cunha cidadanía e profesionais capacitados dixitalmente, e cun territorio 

competitivo, sostible, resiliente e equitativo. 

Para acadar este obxectivo, o Plan abordará un primeiro eixe enfocado a pechar a 

fenda dixital a través do aseguramento da participación efectiva de toda a 

cidadanía no contexto da dixitalización, prestando especial atención aos colectivos 

máis vulnerables, como o colectivo de persoas maiores, e tendo especialmente en 

conta a perspectiva de xénero e o rural. 

Un segundo eixe, dirixirase a promover a adquisición, reforzo e actualización das 

competencias dixitais dos profesionais de todos os sectores de actividade, tanto 

no ámbito privado como no público, perseguindo a súa adaptación ao proceso de 

transformación dixital. Isto propiciará a creación de oportunidades de emprego e unha 

maior produtividade. 

Finalmente, o terceiro dos eixes do Plan, orientarase a impulsar vocacións e talentos 

dixitais, perseguindo así unha Galicia capaz de liderar o cambio tecnolóxico. Por iso, 

promoverase a adquisición de competencias dixitais avanzadas vinculadas a ámbitos 

clave como a ciberseguridade ou a IA, de novo prestando especial atención á fenda de 

xénero. Buscarase ademais espertar vocacións STEM e acompañar ao talento dixital 

desde idades temperás, e xerar, reter e atraer talento especializado nas novas 

tendencias tecnolóxicas, para poder dar respostas ás necesidades do novo contexto 

de transformación dixital. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Reducir as desigualdades dixitais alfabetizando dixitalmente ós colectivos 
vulnerables. 

• Garantir a adquisición de competencias dixitais básicas para todos 
considerando especialmente das persoas maiores, integrando tamén a 
perspectiva de xénero e a especial atención ao rural así como a capacitación 
dixital dos profesionais de todos os sectores económicos.    
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• Fomentar as vocacións tecnolóxicas e impulsar a presenza da muller en 
carreiras e profesións no eido dixital e a redución da fenda de xénero. 

• Reformar e ampliar a Rede de aulas CeMIT. 
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Os programas da Amtega, xunto cos seus respectivos obxectivos específicos que se 

desenvolverán para a consecución deste obxectivo estratéxico, son os seguintes: 

 

5.1 Programa Galicia Territorio Intelixente 

Como extensión e especialización da xestión avanzada do dato da administración 

pública, a xestión da información espacialmente xeorreferenciada permite guiar o 

deseño de sistemas para a prestación de servizos dixitais e de intervención da 

administración pública en un determinado espazo xeográfico. 

Este programa ten como finalidade dotar á rexión dos medios e ferramentas 

necesarias para a xestión da información cartográfica, en liña co Plan Cartográfico 

de Galicia, e avanzar na posta marcha da plataforma Galicia Territorio Intelixente 

que integrará os recursos cartográficos e que será un contedor de datos xeoespaciais, 

incluíndo as capacidades de captura e tratamento avanzado de datos do territorio e 

os servizos de acceso á información. Axuntará nunha infraestrutura transversal a 

información en tempo real xerada a través das redes de sensorización, captación de 

imaxes e outras fontes de datos, e se converterá no principal instrumento estratéxico 

da rexión para a definición de políticas públicas, a vixilancia territorial, o deseño dos 

plans de sustentabilidade ambiental e o desenvolvemento social e económico do 

territorio. 

Traballarase no desenvolvemento de ferramentas e solucións dixitais enfocadas 

á mellora da xestión e o coñecemento do territorio, perseguindo contribuír así a 

unha maior cohesión territorial, á preservación do medio ambiente, á loita contra o 

cambio climático, ao uso responsable dos recursos naturais e á prevención de riscos 

sociais e ecolóxicos. Desenvolveranse ademais sistemas especializados vinculados a: 

o seguimento da evolución do uso do solo e a ocupación do territorio, os servicios 

territorializados no ámbito do rural e a política agro-gandeira, do transporte, das 

actividades económicas, do turismo e da prestación de servizos públicos. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Pór en marcha a Plataforma Territorio Intelixente, e no seu marco, servizos 

transversais como o servizo de rueiro e xeocodificación, así como servizos de 

analítica e coñecemento espacial. 

• Desenvolver un catálogo de servizos comúns para a xestión territorial 

integrables nos sistemas de xestión administrativa. 

• Desenvolver sistemas especializados para a xestión territorial que integren o 

ciclo de dato da información xeoespacial. 

• Evolucionar os sistema neste ámbito (xeoportal e recursos cartográficos, 

rexistro galego de cartografía...), e a infraestrutura de base para o tratamento 

da información. 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 5: Impulsar a economía dixital para acadar un territorio intelixente 
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5.2 Plan de transporte e mobilidade dixital: e-mobility 

Este programa ten como obxectivo a xeración dun ecosistema dixital de apoio á 

xestión e información dun sistema de transporte e mobilidade seguro e 

respectuoso co medio ambiente, que permita responder de forma áxil e eficiente ás 

demandas crecentes de mobilidade no territorio.  

Para iso, porase especial atención ás actuacións definidas no eido do plan e-Mobility, 

que buscarán mellorar a relación coa cidadanía ofrecendo información ao viaxeiro en 

tempo real; avanzando cara novas modalidades de servizo, como o transporte baixo 

demanda de nova xeración ou os vehículos de condución supervisada, semiautónoma 

ou completamente autónoma; e mellorando a toma de decisións e planificación de 

actuacións na rede de estradas de Galicia. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Desenvolver novos sistemas de información e xestión intelixente da 

mobilidade. 

• Desenvolver e dar soporte a un sistema integral de xestión e tramitación da 

oferta de transporte público de Galicia e da súa oficina virtual. 

• Realizar a xestión integral da rede de estradas de Galicia. 

• Modernizar os sistemas de pago no transporte público. 

• Mellorar os sistemas de información ao usuario. 

 

5.3 Plan tecnolóxico para a xestión e conservación do Medio Ambiente e do 

territorio 

Este plan ten como obxectivo avanzar cara un territorio máis verde e resiliente 

mediante o deseño e a implementación dun modelo sustentable de 

aproveitamento dos recursos naturais e ambientais de Galicia (espazos naturais, 

fauna e flora, xestión dos residuos, climatoloxía...) e melloras na xestión do territorio. 

Para iso, introducirase un novo enfoque, centrado na conservación dos ecosistemas 

naturais e a súa biodiversidade, para aproveitar as capacidades das novas tecnoloxías 

en materia de integración da información nos sistemas, a monitorización de 

parámetros clave, o análise da información para a toma de decisións, etc. Ademais, 

desenvolverase unha plataforma urbanística dixital de Galicia que facilite a 

participación nos procedementos de planificación urbanística e que terá como 

finalidade posibilitar a tramitación integral dos instrumentos de planeamento 

urbanístico. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Consolidar e evolucionar a plataforma galega de información ambiental, Gaia, 

como sistema integral de tramitación electrónica. 

• Pór en marcha unha plataforma urbanística dixital de Galicia. 

• Evolucionar a plataforma de contidos dixitais dos espazos naturais de Galicia. 
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5.4 Plan para transformación dixital do sector primario 

Galicia conta con gran cantidade de valiosos e valorados recursos naturais. Este 

programa busca potenciar a mellora da competitividade do sector primario e das 

condicións de vida do medio rural, facilitando o mantemento da actividade no 

territorio e o asentamento da poboación, impulsando un sector primario sostible 

económica, social e medioambientalmente, que contribúa a crear valor engadido no 

rural galego. 

Para iso, resulta fundamental a aplicación das tecnoloxías dixitais que ofrecen novas 

posibilidades de transformación para o sector, con solucións que axuden a garantir o 

futuro da actividade e a avanzar na súa competitividade, sustentabilidade e no 

posicionamento no produto galego fóra da nosa Comunidade, de xeito que se potencie 

a súa adaptación na economía dixital. A dixitalización ofrece unha oportunidade para 

dar pulo ao sector primario e a administración pode e debe impulsar proxectos que 

actúen como panca de impulso, continuando e intensificando a liña iniciada no 

anterior contrato de xestión. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Desenvolver unha plataforma avanzada de xestión das explotacións agrarias, 

extensible a outros eidos do medio rural. 

• Impulsar a dixitalización do sector forestal para dotalo de maior valor engadido 

e visibilidade, e mellorar a trazabilidade e a eficiencia da cadea de subministro 

de madeira. 

• Desenvolver sistemas intelixentes na prevención e extinción de incendios, 

baseados en simulación, técnicas de intelixencia artificial e emprego do 

Internet das Cousas (IoT). 

• Impulsar a difusión e comercialización de produtos galegos con calidade 

diferencial do medio rural a través de plataformas e canles dixitais 

(Marketplace). 

• Estender os programas de dixitalización e trazabilidade das lonxas galegas, 

potenciando novas capacidades e usos. 

• Apoiar o impulso das aldeas intelixentes do rural mediante instrumentos, 

infraestruturas e sistemas de comunicación e dixitalización. 

 

5.5 Medidas para o impulso da dixitalización e conservación do patrimonio 

cultural galego - Memoria dixital de Galicia 

A  posta en marcha durante o contrato de 

xestión anterior, promoveu o impulso da dixitalización, xestión, preservación e 

difusión do patrimonio, da identidade e da actividade cultural de Galicia, mediante a 
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utilización das tecnoloxías da información, favorecendo novas modalidades de 

consumo interactivas e participativas. 

Este programa ten 

aplicación de tecnoloxías 

avanzadas e innovadoras para o desenvolvemento de servizos dixitais, coa 

finalidade de impulsar unha experiencia dixital, diferencial e enriquecida 

vinculada ao acceso e consumo de patrimonio e cultura. 

Neste programa avanzarase en solucións para a integración do coñecemento e uso da 

lingua en todo tipo de soportes e formatos dixitais. Abordarase o desenvolvemento 

de novos servizos para a xestión e difusión dos fondos dos arquivos, bibliotecas e 

museos, así como do patrimonio xestionado dende a Xunta de Galicia. E 

estableceranse modelos de colaboración coas restantes institucións que xestionan ou 

custodian o patrimonio. 

Traballarase na mellor catalogación e descrición dos contidos, elaborando o modelo 

semántico dixital de Galiciana, como elemento aglutinador do patrimonio dixital, 

establecendo novas formas de acceso e compartición dos recursos dixitais. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Evolucionar e desenvolver novos recursos para a promoción da lingua e 

incorporar técnicas avanzadas de tratamento da linguaxe. 

• Impulsar os sistemas de xestión e difusión dos arquivos e museos, e 

desenvolver servizos de interacción coa cidadanía. 

• Dotar ás entidades que custodian o patrimonio cultural de medios para levar a 

cabo a súa dixitalización. 

• Evolucionar o modelo de sistema de información para a xestión do patrimonio 

e da toponimia, incluíndo a xestión territorial avanzada. 

• Evolucionar e integrar novas tipoloxías de fondos en Galiciana. Patrimonio 

Dixital de Galicia. 

• Deseñar o modelo semántico dixital do patrimonio dixital ou dixitalizado 

galego ou de interese para Galicia. E desenvolver servizos avanzados de acceso. 

• Promover a integración da información do patrimonio nas redes ou espazos de 

datos europeos. 

• Promover os acordos de colaboración coas institucións implicadas na xestión e 

difusión do patrimonio. 

• Evolucionar os sistemas, portais e apps existentes vinculadas á xestión do 

patrimonio galego. 

 

5.6 Programa de Turismo Intelixente 

Este plan lévase a cabo en coordinación coa Axencia Turismo de Galicia, co 

obxectivo de que a innovación e a tecnoloxía sexan os factores vertebradores da 
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modernización do sector turístico de Galicia, un sector con capacidade de se 

converter nun dos motores de desenvolvemento económico e de creación de emprego 

da rexión. 

O programa presta especial atención ao Camiño de Santiago, o gran atractivo 

turístico de Galicia, en torno ao cal se desenvolve a plataforma SmartCamiño, que 

engloba servizos e recursos relacionados coa experiencia de peregrinaxe, como a 

xestión da rede de albergues ou a articulación dunha rede de oficinas especializadas 

para a atención aos turistas. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Acadar a xestión dixital integral dos procesos de traballo para o exercicio das 

competencias da administración pública no eido de turismo. Sistema de 

recursos turismo (RITGA) e inspección. 

• Evolucionar, manter e dar soporte aos medios e sistemas da Rede de Oficinas 

de Turismo e da rede de albergues do Camiño de Santiago. 

• Desenvolver novos servizos cara o sector turístico a través da extranet de 

turismo. 

• Desenvolver servizos de información e atención para o visitante. Asistente 

virtual de turismo de Galicia. 

• Desenvolver e implantar o sistema de información analítico avanzado de 

Turismo de Galicia. Pór en marcha iniciativas de sensorización de recursos 

turísticos. 

• Desenvolver o espazo de interoperabilidade de datos do eido de turismo, en 

liña coas estratexias de xestión e goberno do dato. 

• Incorporar novos servizos e recursos na plataforma SmartCamiño. 

• Evolucionar os sistemas, portais e apps de dinamización de Turismo de Galicia 

ou CSHG. 

 

5.7 Impulso á empresa dixital 

A súa finalidade é reforzar a competitividade do tecido empresarial galego, e en 

particular das pemes, promovendo a integración das novas tecnoloxías nos seus 

procesos produtivos, coa finalidade de que poidan aproveitar o impulso da 

dixitalización para mellorar o seu negocio, adquirir unha posición diferencial no 

mercado; aumentando a súa capacidade de crecemento e mellorando a súa 

competitividade. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Desenvolver actuacións de formación, difusión e implantación de solucións 

tecnolóxicas para a transformación dixital das pemes. 

• Apoiar ás pemes na definición da súa estratexia dixital a través da posta en 

marcha de programas de asesoramento. 
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Os programas da Amtega, xunto cos seus respectivos obxectivos específicos que se 

desenvolverán para a consecución deste obxectivo estratéxico, son os seguintes: 

 

6.1 Estratexia Galicia Dixital 2030 

A Estratexia Galicia Dixital 2030 establece un marco dixital común que facilita a 

actuación das tres administracións nun mesmo territorio de maneira 

complementaria, buscando as sinerxías e a suma de esforzos para consolidar a 

transición dixital da Comunidade. 

Este programa encárgase da avaliación e seguimento continuos da execución das 

actuacións previstas na estratexia, así como da posta en marcha de novas 

iniciativas que poidan xurdir no marco da mesma en relación co desenvolvemento 

dixital de Galicia. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Levar a cabo a avaliación, seguimento e posta en marcha de iniciativas no 

marco da EGD2030. 

 

6.2 Estratexia Galega de Intelixencia Artificial 

A Amtega traballa na posta en marcha de actuacións dirixidas a aplicación da 

intelixencia artificial no ámbito público, perseguindo implicar destas actuacións, 

ademais de á propia administración, ás empresas e ao sector do coñecemento, 

buscando así que a rexión sexa pioneira na adopción de esta tecnoloxía tanto no 

ámbito privado como no público. 

A Axencia busca tamén potenciar a economía do dato intelixente e traballa na 

definición do modelo de integración de Galicia no Espazo Europeo de Datos. 

Ademais, en colaboración coas universidades galegas, estase a definir un novo marco 

ético e normativo en relación á adopción da intelixencia artificial. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Levar a cabo a avaliación, seguimento e posta en marcha de iniciativas no 

marco da EGIA. 

• Definir un marco responsable para a adopción da IA. 

• Impulsar a adopción da Intelixencia Artificial en Galicia. 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 6: Favorecer o crecemento do ecosistema dixital galego 
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6.3 Plan de impulso ao Software Libre e aos estándares abertos 

O Plan de impulso ao software libre ten como finalidade, por unha banda, a 

implantación de solucións de software libre na infraestrutura tecnolóxica, que 

reportan un considerable aforro e mellora de produtividade, e por outra, o impulso 

dunha oferta de solucións baseadas en software libre e estándares abertos que 

se acheguen á cidadanía. 

Ademais, estableceranse e fortaleceranse mecanismos de colaboración que permitan 

conseguir estes obxectivos, facendo fincapé na difusión do software libre tanto para 

empresas como para a cidadanía, con novos servizos como boletíns periódicos con 

novas e casos de éxito de Software Libre, mantendo como referencia de software libre 

en Galicia o portal Mancomún. 

O obxectivo específico a acadar neste eido é: 

• Impulsar proxectos que fomenten o uso e reutilización do Software libre en 

Galicia. 

• Levar a cabo actividades de difusión para a promoción do software libre. 

 

6.4 Programa de adopción de tecnoloxías disruptivas 

O Plan de impulso á adopción de tecnoloxías disruptivas persegue complementar e 

dar continuidade ao programa Transforma TIC e contribuír ao desenvolvemento 

das capacidades rexionais en torno as novas tendencias tecnolóxicas, tanto no 

ámbito público como no privado. 

Para acadar estes obxectivos, porase en marcha o ecosistema GobTech, enfocado a 

aumentar a adopción de tecnoloxías disruptivas por parte dos distintos actores que 

conforman o ecosistema dixital en Galicia, e prestando especial atención á intelixencia 

artificial e á xestión intelixente do dato. 

Outro dos principais fins do plan é reforzar as capacidades e infraestruturas en 

materia de ciberseguridade en Galicia, perseguindo garantir así un 

desenvolvemento dixital na rexión que estea preparado ante potenciais 

ciberameazas, aumentando así a confianza de cidadanía e empresas de cara ao 

emprego de servicios dixitais. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Poñer en marcha o ecosistema Gobtech para impulsar o uso de tecnoloxías 

disruptivas nos servizos públicos. 

• Promover medidas para o impulso das tecnoloxías disruptivas nas pemes 

galegas mediante a proposta de retos tecnolóxicos. 
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6.5 Plan de impulso ao GaiásTech e aos Nodos de especialización tecnolóxica 

O Centro GaiásTech ten como finalidade acadar a transformación dixital do tecido 

produtivo galego e impulsar a creación de produtos e servizos tecnolóxicos que 

aumenten o carácter innovador e a competitividade do territorio. 

A iniciativa GaiásTech persegue aproveitar o potencial rexional para impulsar 

proxectos innovadores que contribúan a afrontar os grandes retos a futuro da 

economía e a sociedade galega. Para acadar este obxectivo, desde o Centro se 

promoverá a xeración de espazos de encontro entre o talento, o emprendemento e a 

innovación rexional, que deriven na creación de novas propostas de valor para o 

territorio. 

O Centro será responsable ademais de coordinar e vertebrar a rede de Nodos de 

Especialización Tecnolóxica de Galicia: o Nodo de Ciberseguridade, o Nodo 5G e o 

Nodo de Intelixencia Artificial. Os Nodos propiciarán o establecemento de dinámicas 

de cooperación público-privada orientadas ao impulso das tecnoloxías disruptivas 

identificadas como de maior impacto. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Prestar servizos de demostración e experimentación dixital a través do centro 

GaiásTech. 

• Impulsar a adquisición de capacidades máis avanzadas en torno ás novas 

tendencias tecnolóxicas. 

• Pór en marcha os nodos de especialización tecnolóxica de Galicia. 

 

6.6 Plan de conectividade e cohesión dixital 

A conectividade dixital constitúe un factor clave para o desenvolvemento da 

actividade económica, o aumento da produtividade, o impulso á innovación e a 

vertebración territorial e social.  

Por este motivo, o Plan de Conectividade e Cohesión Dixital enmárcase na Estratexia 

Galicia Dixital 2030 para facer fronte aos retos de conectividade dixital e 

infraestruturas que ten Galicia nos próximos anos e, acadar así, os obxectivos de 

dixitalización de todo o territorio, eliminando a brecha dixital entre zonas rurais 

e urbanas e dotando á Comunidade das infraestruturas precisas para a súa 

transformación. 

Con este Plan prevese o apoio ao despregamento de infraestruturas para dotar de 

conectividade a todos os cidadáns e empresas, como elemento de soporte e impulso 

da dixitalización da sociedade e do tecido empresarial, cunha conectividade estable e 

robusta de todos os centros da administración que permita garantir a prestación de 

servizos dixitais de calidade e con medidas específicas para a conectividade do 

territorio cunha xestión máis eficiente dos recursos de Galicia. 
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Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Colaborar coas distintas administracións públicas nos plans para a mellora de 

cobertura de redes. 

• Impulsar a cobertura de redes 4G e 5G, prestando especial atención ás zonas 

máis rurais e illadas. 

• Pór a disposición dos colectivos máis vulnerables bonos dixitais. 

• Adaptar as infraestruturas para telecomunicacións en edificios. 

• Levar a cabo accións de reforzo da conectividade en centros de referencia e 

servizos públicos. 

 

6.7 Observatorio de Sociedade da Información e Modernización de Galicia 

O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) 

trátase dun sistema de información e divulgación de informes e estudos 

enfocados na análise, seguimento e observación dos principais datos, información e 

coñecemento sobre as materias da sociedade da información, a modernización 

administrativa e a administración electrónica dentro do ámbito das 

administracións públicas de Galicia. 

Para iso, desenvolve e promove estudos e análises de datos, elabora informes de 

situación e evolución, facilita datos a outros organismos contribuíndo á definición 

estratéxica de políticas públicas e analiza constantemente o estado de 

desenvolvemento da sociedade da información para toda a cidadanía. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Prestar o servizo de análise e evolución da Sociedade da Información en Galicia. 

• Executar as operacións e actividades do Plan Galego de Estatística no eido da 

Sociedade da Información. 

• Visualizar e difundir a realidade da Sociedade da Información en Galicia. 
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Manter un modelo de xestión eficiente que dea resposta ás novas necesidades a 

través dunha administración áxil, de confianza e segura que simplifique as estruturas 

organizativas e que permita manter políticas eficaces que deriven nunha redución de 

custos e nunha optimización de esforzos. 

O modelo de xestión das políticas tecnolóxicas da Xunta de Galicia require dunha 

labor continua de adaptación ás novas esixencias e tipos de servizo demandados 

pola sociedade galega co obxecto firme de incrementar a axilidade no 

desenvolvemento dos servizos, reaproveitar os recursos existentes e incrementar a 

coordinación entre todos os axentes implicados. 

Os programas da Amtega, xunto cos seus respectivos obxectivos específicos que se 

desenvolverán para a consecución deste obxectivo estratéxico, son os seguintes: 

 

7.1 Medidas para o impulso do desenvolvemento normativo 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, na esfera das súas 

competencias, está a promover e impulsar iniciativas coas distintas consellerías e 

outros organismos ou axentes sociais e económicos, tanto públicos como privados, 

para todos os ámbitos sectoriais.  

Para alcanzar os obxectivos perseguidos, este programa impulsa o desenvolvemento 

normativo, nos ámbitos materiais aos que se estende a competencia desta 

axencia pública autonómica, que permita dar resposta aos novos retos e 

necesidades que demanda unha administración dixital moderna e eficiente. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Desenvolver a normativa necesaria para a implantación da administración 

dixital en Galicia. 

• Desenvolver a normativa necesaria para a adopción de tecnoloxías disruptivas 

en Galicia 

• Desenvolver a normativa necesaria para a xestión dos datos públicos. 

• Desenvolver a normativa necesaria para a cohesión dixital do territorio. 

 

7.2 Medidas de eficiencia na xestión do persoal 

A finalidade deste obxectivo é dar resposta ás novas necesidades en materia de 

persoal derivadas dos compromisos asumidos pola axencia no presente contrato 

de xestión, de conformidade cos criterios de eficacia, eficiencia e especialización 

funcional. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Adecuar a estrutura orgánica e a relación de postos de traballo da Amtega. 

• Consolidar a integración do persoal procedente do extinto CIXTEC. 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 7: Medidas instrumentais e de eficiencia 
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• Implantar medidas de incentivación do persoal. 

 

7.3 Boas prácticas para a prevención do fraude 

A súa finalidade é o establecemento dun prantexamento proactivo, estruturado e 

específico en atención ás competencias propias desta axencia pública autonómica 

para xestionar o risco de fraude. 

Para acadar o dito obxectivo resulta fundamental a implantación de controis eficaces 

implementación de medidas correctoras adecuadas para os casos de detección de 

posibles casos de fraude. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Implantar un Plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude. 

• Desenvolver medidas de concienciación ao persoal en materia de prevención 

do fraude. 

• Avaliar periódicamente os resultados das medidas de prevención do fraude 

implantadas. 

 

7.4 Medidas de mellora na eficiencia da contratación 

Este programa constitúese como continuación do proceso de optimización da 

contratación en materia TIC, levando a cabo unha serie de medidas que permitan 

desenvolver tarefas con maior axilidade e redución de prazos de tramitación, tendo 

en conta os principios de eficacia e eficiencia na xestión dos recursos públicos. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Promover medidas de optimización do uso dos fondos europeos xestionados 

pola Amtega. 

• Establecer unha guía de avaliación sistemática dos resultados e incidencias nos 

procesos de contratación. 

• Implantar medidas de control e xestión do PRTR e outros fondos europeos. 

• Establecer mecanismos que permitan realizar un seguemento das actuacións, 

por exemplo, cadro de mando. 

 

7.5 Medidas de colaboración e coordinación institucional 

A administración dixital ten un dos seus alicerces na cooperación entre 

administracións públicas. Esta cooperación desenvolvese en diversos ámbitos:  

i. Interoperabilidade de datos e documentos. 

ii. Reutilización de sistemas de información ou medios TIC. 
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iii. Prestación conxunta de servizos dixitais á cidadanía. 

Este programa ten como finalidade xestionar o catálogo de servizos dixitais postos 

a disposición de outras administracións, así como promover iniciativas no eido da 

cooperación. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Fomentar iniciativas de colaboración interadministrativa en materia de 

transformación dixital de Galicia, con especial foco no relativo ao PRTR. 

• Fomentar novos instrumentos de colaboración público-privada para o impulso 

das iniciativas de dixitalización e innovación tecnolóxica de Galicia. 

 

7.6 Medidas de avaliación de custos, resultados e impacto de las iniciativas de 

digitalización 

A súa finalidade é desenvolver novos modelos de avaliación de custos, resultados 

e impacto, tanto económico como ecolóxico, das distintas iniciativas en materia 

de dixitalización postas en marcha. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Promover medidas de avaliación de custos que permitan garantir a eficiencia 

das distintas iniciativas en materia de dixitalización postas en marcha. 

• Promover medidas de avaliación de resultados e impacto que permitan gar a 

sostenibilidade económica e medioambiental das distintas iniciativas en 

materia de dixitalización postas en marcha.  

 

 

7.7 Medidas de comunicación e-Difusión 

A súa finalidade é informar á sociedade galega das iniciativas da Estratexia Galicia 

Dixital 2030 e proxectos de transformación dixital en Galicia. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

• Comunicar e divulgar as iniciativas da Estratexia Galicia Dixital. 

 

  



 
 

56 

 

6. Cadro resumo de programas e obxectivos 

específicos 
 

A continuación amósase un cadro resumo dos programas que se van a desenvolver, 

agrupados por cada un dos obxectivos estratéxicos que se pretenden acadar. Inclúese 

unha relación dos obxectivos específicos ou actuacións a desenvolver en cada plan ou 

programa.  

 

OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 

PROGRAMA OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Impulsar un goberno e administración intelixente 

  1.1. Plan de Administración e goberno dixital 

    
1.1.1. Consolidar a Sede Electrónica e a carpeta cidadá da Xunta de 
Galicia. 

    
1.1.2. Desenvolver servizos proactivos e persoalizados cara a cidadanía, 
a partir da identificación única do cidadán nos diferentes ámbitos da 
administración pública. 

    
1.1.3. Ampliar e mellorar os servizos de acreditación dixital, incluíndo 
medidas específicas para facilitar a incorporación da cidadanía ás 
canles dixitais da administración (on-boarding dixital). 

    1.1.4. Desenvolver a presenza en mobilidade. A Xunta no teu móbil. 

    
1.1.5. Dotar de medios e sistemas para a atención á cidadanía: 
Sistemas de cita previa ou atención en remoto. Asistencia virtual 
avanzada. 

    
1.1.6. Desenvolver o sistema único de rexistro para o funcionamento 
plenamente dixital e interoperable. Incorporación continua de 
melloras no proceso de dixitalización e tratamento de documentos. 

    

1.1.7. Consolidar os sistemas corporativos: arquivo electrónico 
administrativo, rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro de 
funcionarios habilitados, sistema de notificacións, e todos os 
elementos necesarios para a tramitación electrónica integral. 

    

1.1.8. Ampliar os sistemas de tramitación corporativos: Sistema 
corporativo de tramitación de subvencións coa visión integra do 
proceso; xestión electrónica integral dos rexistros administrativos e 
outros procedementos da administración pública. 

    
1.1.9. Ampliar de xeito continuado os documentos e datos accesibles a 
través de PasaXe!. 

    
1.1.10. Promover a tramitación electrónica integral nos procedementos 
da administración pública. 

    
1.1.11. Incorporar ferramentas de analítica de procesos para a 
simplificación e optimización dos procesos dixitais. 
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1.1.12. Coordinar a rede integrada da presenza da administración 
pública en internet: portais, canles sociais e aplicacións en mobilidade. 
E da unidade responsable de accesibilidade. 

    
1.1.13. Aplicar os criterios normativos en materia de administración 
electrónica e de accesibilidade. 

    
1.1.14. Promover as actuacións de impulso do uso da administración 
dixital na cidadanía e empresa a través de diferentes medios e 
contidos que acheguen á cidadanía. 

    
1.1.15. Ampliar o catálogo de servizos dixitais compartidos ou 
interoperables coas restantes administracións públicas. 

    
1.1.16. Aliñar as iniciativas de administración electrónica coas estatais 
e europeas. 

    
1.1.17. Evolucionar continuamente os actuais sistemas de xestión 
dixital das actividades da administración pública. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 

  1.2. Plan de Administración e goberno dixital  sistemas para o emprego público  

    1.2.1. Acadar o expediente dixital único do empregado público. 

    
1.2.2. Ampliar o portal persoal empregado público para a relación 
integramente dixital coa administración. 

    1.2.3. Renovar o portal de acceso aos procesos de emprego público. 

    
1.2.4. Renovar o sistema dixital para a xestión dixital integral dos 
procesos de emprego público (concursos, oposicións, listas de 
contratación e carreira profesional...). 

    
1.2.5. Evolucionar os procesos de acreditación dixital do persoal 
empregado público. 

    
1.2.6. Ampliar o ámbito de implantación a novas entidades dos 
sistemas corporativos de emprego público. 

    
1.2.7. Evolucionar continuamente os sistemas transversais nesta 
materia. 

    
1.2.8. Desenvolver, en liña co programa de xestión do dato, o sistema 
analítico avanzado de información neste ámbito para o apoio á 
planificación, análise de cargas, avaliación e xestión. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 

  1.3. Plan para a xestión dixital da Axencia Tributaria 

    
1.3.1. Evolucionar, realizar o mantemento correctivo e dar soporte 
técnico aos sistemas de Información Analítica e Xestión tributaria e á 
plataforma de pagos da Xunta de Galicia. 

    
1.3.2. Evolucionar, realizar o mantemento correctivo e dar soporte 
técnico á infraestrutura tecnolóxica do servizo de atención a cidadanía 
da Atriga. 

    
1.3.3. Evolucionar e actualizar as contornas web da Atriga e Oficina 
Virtual Tributaria (OVT). 

    
1.3.4. Automatizar e coordinar os servizos e procedementos 
tributarios. 
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1.3.5. Impulsar sistemas de análise avanzado para a xestión tributaria 
e a detección do fraude. 

    
1.3.6. Garantir o servizo de atención remoto e in-situ aos usuarias da 
Atriga nos sistemas e medios xestionados pola administración 
tributaria en todos os seus centros de traballo. 

    
1.3.7. Facilitar as ferramentas e mecanismos que permitan a 
interoperabilidade dos sistemas da Axencia Tributaria con outros 
organismos ou administracións. 

    
Área responsable: Área de Transformación Dixital da Facenda 

Autonómica 

  1.4. Medidas para a xestión dixital económico-financeira e contable 

    

1.4.1. Evolucionar, realizar o mantemento correctivo e dar soporte 
técnico ao sistema de información contable da Xunta de Galicia, das 
Entidades do Sector Público Autonómico e ao Nodo de Contratación 
Pública. 

    
1.4.2. Evolucionar funcionalmente, e actualizar a plataforma e 
contorna web da elaboración dos orzamentos e a planificación 
plurianual da Comunidade Autónoma. 

    
1.4.3. Evolucionar funcionalmente, realizar o mantemento correctivo e 
dar soporte técnico a plataforma de información pública dos fondos 
europeos xestionados. 

    
1.4.4. Evolucionar, realizar o mantemento correctivo e dar soporte 
técnico ao sistema de Nómina da Xunta de Galicia. 

    
1.4.5. Evolucionar funcionalmente e actualizar os sistemas de 
inventario de patrimonio e xestión de riscos. 

    
1.4.6. Evolucionar, realizar o mantemento correctivo e dar soporte 
técnico aos sistemas de Información Analítica das diferentes 
Direccións Xerais. 

    
1.4.7. Garantir o servizo de atención remoto e in-situ aos usuarias da 
Consellería de Facenda e Administración Pública nos sistemas e 
medios en todos os seus centros de traballo. 

    
1.4.8. Facilitar as ferramentas que permitan a interoperabilidade dos 
sistemas da Consellería de Facenda con outras administracións. 

    
Área responsable: Área de Transformación Dixital da Facenda 

Autonómica 

  1.5. Plan Senda 2025: Xustiza Dixital  

    
1.5.1. Dotar de medios para a atención a cidadanía. Sistema de 
información para as oficinas de atención a cidadáns e vítimas. Cita 
previa. Atención en remoto. 

    
1.5.2. Evolucionar os sistemas de asistencia xurídica gratuíta, e 
acompañamento nos procesos de solución de controversias. 

    

1.5.3. Evolucionar a Sede Xudicial electrónica, dos seus servizos e do 

actividade xudicial. 
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1.5.4. Dotar de medios para a celebración de actos procesuais, con 
especial fincapé nos necesarios para a celebración dos actos en 
remoto. 

    
1.5.5. Evolucionar os sistemas de tramitación e xestión para acadar o 
expediente xudicial electrónico e interoperable no ámbito procesual e 
fiscal. 

    1.5.6. Completar os procesos de dixitalización do Imelga. 

    
1.5.7. Consolidar os repositorios xudiciais e establecer políticas de 
calidade do dato. 

    
1.5.8. Desenvolver o sistema analítico, no marco da estratexia 
corporativa de xestión do dato, do ámbito da administración de 

 

    
1.5.9. Dotar de medios de posto de traballo, coa aplicación de criterios 
de posto deslocalizado, en liña co establecido no plan de posto dixital 
avanzado do persoal empregado público. 

    
1.5.10. Dotar de medios para continuar coa mellora continua en 
materia de seguridade e ciberseguridade. 

    1.5.11. Renovar os sistemas vinculados a xestión de recursos humanos. 

    1.5.12. Dixitalizar os procesos loxísticos en sede xudicial. 

    
1.5.13. Dotar de medios para a dixitalización dos procedementos 
xudiciais e favorecer a realización dos actos procesuais por medios 
dixitais. 

    
1.5.14. Consolidar o Centro de servizos de atención as persoas usuarias 
e continuar coas acción de acompañamento continuo e capacitación 
dixital. 

    
1.5.15. Levar a cabo o resto de actuacións que deriven da aplicación 
nas normas previstas no ámbito da eficiencia organizativa, procesual e 
dixital. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 
 

  1.6. Programa de Robotización e Automatización 

    
1.6.1. Pór en marcha e xestionar a plataforma de automatización da 
Xunta de Galicia. 

    1.6.2. Identificar, deseñar e implantar a automatización de procesos. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 

  1.7. Programa de Xestión intelixente do dato  

    1.7.1. Deseñar a estratexia do dato na administración pública galega. 

    
1.7.2. Desenvolver a identificación única da cidadanía que permita a 
visión unificada nas diferentes áreas da administración pública (citizen 
data hub), garantindo o uso adecuado dos datos persoais. 

    
1.7.3. Desenvolver o dicionario común de datos. Deseñar a arquitectura 
de dato e datos mestres que permita a aplicación de definicións 
unívocas e ontoloxías comúns na organización. 
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1.7.4. Evolucionar a arquitectura dos sistemas de análise intelixente e 
avanzado da relación da cidadanía, e incorporar novas áreas de 
dominio. 

    
1.7.5. Evolucionar e incorporar novas áreas de indicadores no Sistema 
de Indicadores da administración dixital. 

    
1.7.6. Impulsar a iniciativa de datos abertos da administración pública 
galega. 

    
1.7.7. Levar a cabo un aliñamento cos diferentes espazos de datos 
identificados no ámbito europeo. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 

  1.8. Plan de posto dixital avanzado do persoal empregado público  

    
1.8.1. Executar o plan de posto dixital avanzado do persoal empregado 
público incluíndo o concepto de posto deslocalizado e medios en 
mobilidade. 

    

1.8.2. Levar a cabo o deseño e execucións dos correspondentes plans 
de dotación de medios, atendendo aos criterios establecidos, tanto en 
postos de traballo persoais, ou atendendo a necesidades 
especializadas. 

    

1.8.3. Realizar a adopción no tempo deste novo modelo corporativo, 
dotando e adecuando de xeito continuado os medios dixitais en posto 
de traballo e para o funcionamento da administración dixital, 
incluíndo os medios para a dixitalización e impresión. 

    
1.8.4. Dotar dos espazos comúns para o acceso aos servizos dixitais e 
capacidades de comunicación remota. 

    
1.8.5. Evolucionar as ferramentas tecnolóxicas para a xestión do 
inventario, monitorización, securización e xestión dos equipos. 

    

1.8.6. Pór en marcha e xestionar a plataforma de virtualización de 
escritorios de posto de traballo (VDI Virtual Desktop 
Infraestructure), que favoreza estender a mobilidade efectiva e o 
acceso de xeito seguro dende calquera dispositivo. 

    

1.8.7. Realizar o mantemento da maqueta corporativa e o catálogo de 
software en posto de traballo, incluíndo os sistemas ofimáticos, 
plataformas colaborativas e todos os medios implicados na definición 
de posto dixital avanzado. 

    
1.8.8. Coordinar as políticas e procedementos no ámbito de xestión e 
seguridade en posto de traballo. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 
 

  1.9. Medidas para garantir a atención ás persoas usuarias 

    
1.9.1. Mellorar continuadamente a prestación do servizo de atención ás 
persoas usuarias dentro da administración pública, incluíndo a 
ampliación a novos ámbitos aínda non xestionados. 

    
1.9.2. Consolidar e ampliar a prestación do servizo de soporte técnico 
especializado cara a cidadanía sobre o uso dos servizos dixitais, 
incluíndo a ampliación da atención a novos servizos dixitais. 

    1.9.3. Evolucionar os medios tecnolóxicos para a prestación do servizo, 
incluíndo portal de autoservizo (AxudoT), mecanismos para unha 



 
 

61 

 

mellor asistencia en remoto, e incorporación de outras canles de 
comunicación de uso frecuente na cidadanía. 

    
1.9.4. Pór en marcha asistentes virtuais para complementar unha 
mellor prestación do primeiro nivel de atención. 

    
1.9.5. Aplicar, en liña co programa de automatización, tecnoloxías de 
automatización para o procesado das peticións ou tarefas de carácter 
repetitivo. 

    
1.9.6. Garantir a posibilidade de mobilizar, de precisarse, un soporte in 
situ de calidade en calquera ámbito baixo a responsabilidade da 
Amtega. 

    
1.9.7. Habilitar os Espazos de atención directa coma puntos de 
atención presencial especializados, en determinadas ubicacións da 
administración pública. 

    
1.9.8. Coordinar os protocolos, procedementos, criterios de rexistro 
que serían de aplicación nos servizos de atención tanto de carácter 
central como os especializados. 

    
1.9.9. Desenvolver, en liña co programa de xestión do dato, o sistema 
analítico da prestación do servizo de soporte para a identificación de 
métricas do seguimento e mellora da eficiencia. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 

2. Promover os servizos públicos dixitais 

  2.1. Programa dixital de política social 

    
2.1.1. Pór en marcha as actuacións tecnolóxicas derivadas do novo 
Modelo de atención residencial. 

    
2.1.2. Impulsar a adopción de solucións de teleasistencia avanzada e de 
apoio ao autocoidado e a atención no fogar. 

    
2.1.3. Continuar co desenvolvemento e implantación da Historia Social 
Única Electrónica. 

    
2.1.4. Evolucionar o sistema de información galego de atención á 
dependencia (SIGAD). 

    
2.1.5. Evolucionar o sistema de información de tramitación das 
principais prestacións de inclusión social. 

    
2.1.6. Abordar unha renovación e modernización dos sistemas de 
información de soporte á xestión dos eidos de Familia e Protección de 
menores. 

    
2.1.7. Modernizar as ferramentas de traballo da Inspección de Servizos 
Sociais. 

    
2.1.8. Mellorar as capacidades analíticas e de soporte á planificación 
do sistema analítico de Política Social. 

    Área responsable: Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

  2.2. Plan para a xestión dixital das políticas de emprego 

    
2.2.1. Pór en marcha o Plan de Transformación Dixital do Servizo 
Público de Emprego. 
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2.2.2. Evolucionar os sistemas de información de xestión da formación, 
intermediación e orientación laboral e cualificacións profesionais. 

    
2.2.3. Evolucionar os sistemas de promoción de emprego, economía 
social e relacións laborais. 

    
2.2.4. Incorporar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de 
información de xestión do ISSGA. 

    
2.2.5. Modernizar a dotación, servizos e procedementos das oficinas de 
emprego. 

    Área responsable: Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

  2.3. Medidas para a xestión dixital da vivenda 

    
2.3.1. Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte aos sistemas 
de tramitación de expedientes. 

    
2.3.2. Pór en marcha os sistemas necesarios para dar resposta ás liñas 
de actuación do Plan estatal de vivenda 2022-2025. 

    
2.3.3. Evolucionar e dar soporte á plataforma de xestión integral de 
vivenda e solo do Instituto Galego da Vivenda e Solo (PLAVIS). 

    
2.3.4. Desenvolver e manter aplicacións sectoriais en materia de 
vivenda. 

    Área responsable: Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

  2.4. Medidas para a xestión dixital da Educación 

    
2.4.1. Implementar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de 
información da xestión académica e dos centros. 

    
2.4.2. Evolucionar o servizo de atención e soporte aos usuarios dos 
sistemas de información do ámbito educativo. 

    
2.4.3. Evolucionar os sistemas de información de xestión de 
programas, plans, convocatorias, etc. 

    
2.4.4. Evolucionar os sistemas de información de xestión do sistema 
universitario. 

    
2.4.5. Dar soporte aos centros educativos no uso dos recursos 
tecnolóxicos. 

    
2.4.6. Desenvolver solucións de análise e axuda á toma de decisións no 
ámbito da educación. 
 

    Área responsable: Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

  2.5. Medidas para a xestión dixital do transporte e das infraestruturas viarias 

    
2.5.1. Evolucionar e integrar os sistemas de información de xestión das 
infraestruturas viarias de Galicia. 

    
2.5.2. Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte nos sistemas 
de información de xestión do transporte público. 

    
2.5.3. Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte nos sistemas 
de información para a xestión das inspeccións e sancións en materia 
de transporte. 

    
2.5.4. Desenvolver e implantar novas funcionalidades nos sistemas de 
tramitación e rexistro de autorizacións. 
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    Área responsable: Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

  2.6. Medidas para a xestión dixital do Medio Ambiente e do territorio 

    
2.6.1. Evolucionar os sistemas de información meteorolóxica e cambio 
climático. 

    
2.6.2. Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte aos sistemas 
de información de ordenación do territorio e urbanismo. 

    
2.6.3. Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte aos sistemas 
de información de xestión da conservación da biodiversidade e da 
xestión dos recursos cinexéticos e piscícolas de Galicia. 

    
2.6.4. Desenvolver novas funcionalidades e dar soporte aos sistemas 
de información de xestión da conservación e promoción do patrimonio 
natural de Galicia. 

    Área responsable: Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

  2.7. Medidas para a xestión dixital do sector primario 

    
2.7.1. Desenvolver sistemas para a xestión do ámbito agrícola e 
gandeiro e dar soporte aos existentes. 

    
2.7.2. Evolucionar os sistemas de información de xestión do ámbito 
forestal. 

    
2.7.3. Incluír funcionalidades avanzadas nos sistemas de xestión de 
extinción de incendios. 

    
2.7.4. Impulsar e facilitar o emprego dos novos instrumentos dixitais 
para o impulso das medidas da Lei da Terra Agraria de Galicia. 

    
2.7.5. Facilitar a promoción e protección da calidade diferencial dos 
produtos alimentarios e do mar galegos acollidos aos distintos 
indicativos e marcas de calidade. 

    
2.7.6. Apoiar no impulso do desenvolvemento tecnolóxico do sector 
agroalimentario e nas actividades de I+D+i desenvolvida nos eidos 
agrario e forestal. 

    
2.7.7. Evolucionar os sistemas de información de xestión da 
Plataforma Tecnolóxica da Pesca. 

    
2.7.8. Modernizar os sistemas de información da xestión formativa dos 
ámbitos pesqueiro e agroforestal. 

    
2.7.9. Pór en marcha sistemas transversais que permitan a xestión 
agregada da información. 

    
2.7.10. Impulsar e facilitar a xestión do novo Fondo Europeo Marítimo, 
da Pesca e da Acuicultura (FEMPA) e do resto de fondos asociados á 
Política Agraria Común (PAC). 

    Área responsable: Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

  
2.8. Medidas para o desenvolvemento dos servizos dixitais dirixidos a comercio, 
empresa e industria 

    
2.8.1. Desenvolver, pór en marcha e evolucionar a plataforma de 
relación cos sectores do comercio, empresa e industria, en liña coas 
estratexias de simplificación e reactivación económica.  
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2.8.2. Evolucionar o rexistro único empresarial, para a xestión 
integramente dixital dos procesos administrativos neste ámbito. 

    
2.8.3. Desenvolver os servizos de interoperabilidade e automatización 
de comunicacións entre a administración e os sistemas de sectores 
económicos.  

    
2.8.4. Evolucionar o sistema de xestión integral do ámbito de 
consumo. Dixitalizar integralmente os procesos de relación co 
consumidor.  

    
2.8.5. Dixitalizar e dotar de medios para os procesos de inspección de 
consumo. 

    
2.8.6. Evolucionar os sistemas, portais e apps actuais deste ámbito de 
actuación. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 

3. Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos públicos dixitais 

  3.1. Medidas de Continuidade de Servizo de Infraestruturas de Sistemas 

    
3.1.1. Manter e evolucionar as plataforma de backup corporativa, 
almacenamento, servidores e virtualización de servidores. 

    
3.1.2. Desenvolver o Servizo de administración de sistemas do CPDi da 
Xunta de Galicia. 

    
3.1.3. Manter, evolucionar e desenvolver os servizos de administración 
das plataformas de Correo Electrónico corporativas. 

    
3.1.4. Manter, evolucionar e desenvolver os servizos de soporte do 
software necesario para a administración das plataformas e sistemas. 

    
3.1.5. Desenvolver o servizo de apoio técnico á coordinación, xestión, 
seguimento e monitoraxe das actividades e proxectos. 

    3.1.6. Reestruturar os espazos das oficinas de apoio. 

    
3.1.7. Deseñar e iniciar a execución da obra dun novo Data Center para 
o Sector Público co fin de aumentar a capacidade e seguridade dos 
datos recompilados e xerados pola administración. 

    
3.1.8. Incorporar infraestruturas de última xeración nos CPDs da Xunta 
de Galicia, que permitan a mellora da dispoñibilidade e seguridade dos 
servizos públicos dixitais. 

    Área responsable: Área de Infraestruturas e Seguridade 
 

  3.2. Medidas de Calidade e Arquitecturas de Aplicacións 

    
3.2.1. Manter o servizo de revisión de arquitectura técnica no 
desenvolvemento de aplicacións para a Xunta de Galicia. 

    
3.2.2. Evolucionar as arquitecturas das plataformas corporativas que 
dan soporte as aplicacións da Xunta de Galicia. 

    
3.2.3. Velar polo cumprimento dos procedementos e estándares 
corporativos. 

    
3.2.4. Implantar a certificación de normas de Calidade nos procesos 
corporativos. 

    3.2.5. Dinamizar o proceso de xestión da configuración. 
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    Área responsable: Área de Infraestruturas e Seguridade 

  3.3. Estratexia Cloud da Xunta de Galicia  

    
3.3.1. Despregar un portal de autoprovisión baseado nunha solución 
cloud privada. 

    
3.3.2. Implantar un modelo de contratación de servicios de cloud 
pública. 

    
3.3.3. Implantar solucións de cloud híbrida para utilizar os servizos do 
provedor de cloud pública máis axeitados e ter maior capacidade de 
resposta ante novos requirimentos.  

    
3.3.4. Implantar un modelo de gobernanza cloud soportado por unha 
Oficina cloud. 

    Área responsable: Área de Infraestruturas e Seguridade 

  3.4. Medidas de soporte e evolución das Redes corporativas 

    3.4.1. Mellorar os servizos de comunicacións da Rede Corporativa. 

    
3.4.2. Manter e dar soporte dos servizos e equipamento de 
telecomunicacións. 

    
3.4.3. Mellorar o cableado e o equipamento de comunicacións dos 
centros conectados á Rede Corporativa. 

    Área responsable: Área de Infraestruturas e Seguridade 

  3.5. Plan Director de Ciberseguridade 

    
3.5.1. Impulsar o cumprimento normativo en materia de seguridade da 
información e manter actualizadas as políticas, normas e 
procedementos neste ámbito. 

    
3.5.2. Implantar e xestionar plataformas para a xestión da 
ciberseguridade dos sistemas de información. 

    
3.5.3. Dar soporte ao servizo de xestión da seguridade da información, 
auditoría e vixilancia da ciberseguridade dos sistemas de información. 

    
3.5.4. Promocionar a ciberseguridade en todos os ámbitos da 
actividade económica e social de Galicia. 

    
3.5.5. Formar e concienciar en materia de seguridade da información, 
ciberseguridade e protección de datos persoais. 

    Área responsable: Área de Infraestruturas e Seguridade 

4. Fomentar a adquisición de competencias dixitais  

  4.1. Plan de impulso á educación dixital  

    
4.1.1. Impulsar e implementar o Plan de Infraestruturas Dixitais 
Educativas 2021-2023 (Plan EDU100). 

    
4.1.2. Incrementar a oferta de calidade de contidos dixitais no ámbito 
educativo  EDIXGAL. 

    
4.1.3. Mellorar as infraestruturas dixitais educativas a través da 
extensión dos medios que facilitan o acceso e utilización de 
ferramentas de ensino virtual. 
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4.1.4. Evolucionar as canles de atención e soporte técnico aos usuarios 
da educación dixital. 

    4.1.5. Mellorar as competencias dixitais dos docentes. 

    Área responsable: Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

  4.2. Plan galego de competencias dixitais 

    
4.2.1. Elaborar e executar os plans de posta en marcha e extensión do 
Marco Galego Competencias Dixitais. 

    

4.2.2. Desenvolver as plataformas tecnolóxicas que soportarán a 
execución do Marco, tanto para a cidadanía como para o persoal 
empregado público: rexistro do certificado galego e de entidades 
colaboradoras; espazos de capacitación, autoformación e acreditación 
dixital.   

    
4.2.3. Adoptar tecnoloxías innovadoras de apoio ao proceso de 
capacitación (espazos virtuais, simuladores, ...). 

    
4.2.4. Elaborar e actualizar de forma continuada os contidos dixitais 
para a capacitación.    

  
4.2.5. Por en marcha os plans de capacitación e acreditación aliñados 
co novo marco de competencias. 

  
4.2.6. Impulsar os plans específicos de capacitación e acreditación 
dixital do persoal empregado público. 

  
4.2.7. Impulsar os plans de capacitación e acreditación dixital da 
cidadanía, con especialización por tipoloxía de colectivos. 

  
4.2.8. Impulsar os de capacitación e acreditación dixital de 
profesionais en sectores productivos. 

    4.2.9. Impulsar a cooperación con outras institucións nesta materia. 

    
4.2.10. Determinar os criterios e coordinar a aplicación nas entidades 
colaboradoras na execución do plan. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 
 

  4.3. Bibliotecas en rede de Galicia 

    
4.3.1. Estender a implantación do sistema de xestión bibliotecaria do 
Sistema de Bibliotecas de Galicia, tanto á rede de bibliotecas de 
Galicia, bibliotecas escolares e bibliotecas especializadas.  

    
4.3.2. Pór en marcha o sistema de xestión da biblioteca híbrida 
integradora do fondo físico e fondo dixital. 

    
4.3.3. Desenvolver servizos dixitais para os usuarios das bibliotecas do 
Sistema de Bibliotecas de Galicia. Carné dixital e acceso único a 
biblioteca física e dixital.  

    4.3.4. Desenvolver os espazos de dinamización da biblioteca. 

    4.3.5. Pór en marcha o sistema estatístico de bibliotecas. 

    
4.3.6. Evolucionar, manter e dar soporte aos medios tecnolóxicos das 
bibliotecas dependentes da Xunta de Galicia. 

    
4.3.7. Evolucionar os sistemas, portais e apps de dinamización do 
actual sistema de bibliotecas de Galicia e áreas vinculadas. 
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    Área responsable: Área de Administración Dixital 

  4.4. Plan para o impulso da Inclusión, Capacitación e Talento Dixital  

    
4.4.1. Reducir as desigualdades dixitais alfabetizando dixitalmente ós 
colectivos vulnerables. 

    

4.4.2. Garantir a adquisición de competencias dixitais básicas para 
todos considerando especialmente das persoas maiores, integrando 
tamén a perspectiva de xénero e a especial atención ao rural así como 
a capacitación dixital dos profesionais de todos os sectores 
económicos. 

    
4.4.3. Fomentar as vocacións tecnolóxicas e impulsar a presenza da 
muller en carreiras e profesións no eido dixital e a redución da fenda 
de xénero. 

    4.4.4. Reformar e ampliar a Rede de aulas CeMIT. 

    Área responsable: Área de Sociedade Dixital 

5. Impulsar a economía dixital para acadar un territorio intelixente 

  5.1. Programa Galicia Territorio Intelixente  

    

5.1.1. Por en marcha a Plataforma Territorio Intelixente, e no seu 
marco, servizos transversais como o servizo de rueiro e 
xeocodificación, así como servizos de analítica e coñecemento 
espacial. 

  
5.1.2. Desenvolver un catálogo de servizos comúns para a xestión 
territorial integrables nos sistemas de xestión administrativa. 

  
5.1.3. Desenvolver sistemas especializados para a xestión territorial 
que integren o ciclo de dato da información xeoespacial. 

  
5.1.4. Evolucionar os sistema neste ámbito (xeoportal e recursos 
cartográficos, rexistro galego de cartografía...), e a infraestrutura de 
base para o tratamento da información. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 

  5.2. Plan de transporte e mobilidade dixital: e-mobility  

    
5.2.1. Desenvolver novos sistemas de información e xestión intelixente 
da mobilidade. 

    
5.2.2. Desenvolver e dar soporte a un sistema integral de xestión e 
tramitación da oferta de transporte público de Galicia e da súa oficina 
virtual. 

    5.2.3. Realizar a xestión integral da rede de estradas de Galicia. 

    5.2.4. Modernizar os sistemas de pago no transporte público. 

    5.2.5. Mellorar os sistemas de información ao usuario. 

    Área responsable: Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

  
5.3. Plan tecnolóxico para a xestión e conservación do Medio Ambiente e do 
territorio 

    
5.3.1. Consolidar e evolucionar a plataforma galega de información 
ambiental, Gaia, como sistema integral de tramitación electrónica. 
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    5.3.2. Pór en marcha unha plataforma urbanística dixital de Galicia. 

    
5.3.3. Evolucionar a plataforma de contidos dixitais dos espazos 
naturais de Galicia. 

    Área responsable: Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 
 

  5.4. Plan para transformación dixital do sector primario 

    
5.4.1. Desenvolver unha plataforma avanzada de xestión das 
explotacións agrarias, extensible a outros eidos do medio rural. 

    
5.4.2. Impulsar a dixitalización do sector forestal para dotalo de maior 
valor engadido e visibilidade, e mellorar a trazabilidade e a eficiencia 
da cadea de subministro de madeira. 

    
5.4.3. Desenvolver sistemas intelixentes na prevención e extinción de 
incendios, baseados en simulación, técnicas de intelixencia artificial e 
emprego do Internet das Cousas (IoT). 

    
5.4.4. Impulsar a difusión e comercialización de produtos galegos con 
calidade diferencial do medio rural a través de plataformas e canles 
dixitais (Marketplace). 

    
5.4.5. Estender os programas de dixitalización e trazabiilidade das 
lonxas galegas, potenciando novas capacidades e usos. 

    5.4.6. Apoiar o impulso das aldeas intelixentes do rural mediante 
instrumentos, infraestruturas e sistemas de comunicación e 
dixitalización.     

    Área responsable: Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

  
5.5. Medidas para o impulso da dixitalización e conservación do patrimonio 
cultural galego - Memoria dixital de Galicia 

    
5.5.1. Evolucionar e desenvolver novos recursos para a promoción da 
lingua e incorporar técnicas avanzadas de tratamento da linguaxe. 

    
5.5.2. Impulsar os sistemas de xestión e difusión dos arquivos e 
museos, e desenvolver servizos de interacción coa cidadanía. 

    
5.5.3. Dotar ás entidades que custodian o patrimonio cultural de 
medios para levar a cabo a súa dixitalización. 

    
5.5.4. Evolucionar o modelo de sistema de información para a xestión 
do patrimonio e da toponimia, incluíndo a   avanzada. 

    
5.5.5. Evolucionar e integrar novas tipoloxías de fondos en Galiciana. 
Patrimonio Dixital de Galicia. 

    
5.5.6. Deseñar o modelo semántico dixital do patrimonio dixital ou 
dixitalizado galego ou de interese para Galicia. E desenvolver servizos 
avanzados de acceso. 

    
5.5.7. Promover a integración da información do patrimonio nas redes 
ou espazos de datos europeos. 

    
5.5.8. Promover os acordos de colaboración coas institucións 
implicadas na xestión e difusión do patrimonio. 

    
5.5.9. Evolucionar os sistemas, portais e apps existentes vinculadas á 
xestión do patrimonio galego. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 
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  5.6. Programa de Turismo Intelixente 

    
5.6.1. Acadar a xestión dixital integral dos procesos de traballo para o 
exercicio das competencias da administración pública no eido de 
turismo. Sistema de recursos turismo (RITGA) e inspección. 

    
5.6.2. Evolucionar, manter e dar soporte aos medios e sistemas da 
Rede de Oficinas de Turismo e da rede de albergues do Camiño de 
Santiago. 

    
5.6.3. Desenvolver novos servizos cara o sector turístico a través da 
extranet de turismo. 

    
5.6.4. Desenvolver servizos de información e atención para o visitante. 
Asistente virtual de turismo de Galicia. 

    
5.6.5. Desenvolver e implantar o sistema de información analítico 
avanzado de Turismo de Galicia. Pór en marcha iniciativas de 
sensorización de recursos turísticos. 

    
5.6.6. Desenvolver o espazo de interoperabilidade de datos do eido de 
turismo, en liña coas estratexias de xestión e goberno do dato. 

    
5.6.7. Incorporar novos servizos e recursos na plataforma 
SmartCamiño. 

    
5.6.8. Evolucionar os sistemas, portais e apps de dinamización de 
Turismo de Galicia ou CSHG. 

    Área responsable: Área de Administración Dixital 

  5.7. Impulso á empresa dixital  

    
5.7.1. Desenvolver actuacións de formación, difusión e implantación de 
solucións tecnolóxicas para a transformación dixital das pemes. 

    
5.7.2. Apoiar ás pemes na definición da súa estratexia dixital a través 
da posta en marcha de programas de asesoramento. 

    Área responsable: Área de Sociedade Dixital 

6. Favorecer o crecemento do ecosistema dixital galego 

  6.1. Estratexia Galicia Dixital 2030 

    
6.1.1. Levar a cabo a avaliación, seguimento e posta en marcha de 
iniciativas no marco da EGD2030. 

    Área responsable: Área de Sociedade Dixital 

  6.2. Estratexia Galega de Intelixencia artificial 

    
6.2.1. Levar a cabo a avaliación, seguimento e posta en marcha de 
iniciativas no marco da EGIA. 

    6.2.2. Definir un marco responsable para a adopción da IA. 

    6.2.3. Impulsar a adopción da Intelixencia Artificial en Galicia. 

    Área responsable: Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación 

  6.3. Plan de impulso ao Software Libre e aos estándares abertos 

    
6.3.1. Impulsar proxectos que fomenten do uso e reutilización do 
Software libre en Galicia. 
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6.3.2. Levar a cabo actividades de difusión para a promoción do 
software libre. 

    Área responsable: Área de Sociedade Dixital 

  6.4. Programa de adopción de tecnoloxías disruptivas 

    
6.4.1. Poñer en marcha o ecosistema Gobtech para impulsar o uso de 
tecnoloxías disruptivas nos servizos públicos. 

    
6.4.2. Promover medidas para o impulso das tecnoloxías disruptivas en 
Galicia nas pemes galegas mediante a proposta de retos tecnolóxicos. 

    Área responsable: Área de Sociedade Dixital 

  6.5. Plan de impulso ao GaiásTech e aos Nodos de especialización tecnolóxica 

    
6.5.1. Prestar servizos de demostración e experimentación dixital a 
través do centro GaiásTech. 

    
6.5.2. Impulsar a adquisición de capacidades máis avanzadas en torno 
ás novas tendencias tecnolóxicas. 

    
6.5.3. Pór en marcha os nodos de especialización tecnolóxica de 
Galicia. 

    Área responsable: Área de Sociedade Dixital 

  6.6. Plan de conectividade e cohesión dixital 

    
6.6.1. Colaborar coas distintas administracións públicas nos plans para 
a mellora de cobertura de redes. 

    
6.6.2. Impulsar a cobertura de redes 4G e 5G, prestando especial 
atención ás zonas máis rurais e illadas. 

    6.6.3. Pór a disposición dos colectivos máis vulnerables bonos dixitais. 

    6.6.4. Adaptar as infraestruturas para telecomunicacións en edificios. 

    
6.6.5. Levar a cabo accións de reforzo da conectividade en centros de 
referencia e servizos públicos. 
 

    Área responsable: Área de Sociedade Dixital 

  6.7. Observatorio de Sociedade da Información e Modernización de Galicia 

    
6.7.1. Prestar o servizo de análise e evolución da Sociedade da 
Información en Galicia. 

    
6.7.2. Executar as operacións e actividades do Plan Galego de 
Estatística no eido da Sociedade da Información. 

    
6.7.3. Visualizar e difundir a realidade da Sociedade da Información en 
Galicia. 

    Área responsable: Área de Sociedade Dixital 

7. Medidas instrumentais e de eficiencia 

  7.1. Medidas para o impulso do desenvolvemento normativo 

    
7.1.1. Desenvolver a normativa necesaria para a implantación da 
administración dixital en Galicia. 

    
7.1.2. Desenvolver a normativa necesaria para a adopción de 
tecnoloxías disruptivas. 
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7.1.3. Desenvolver a normativa necesaria para a xestión dos datos 
públicos 

    
7.1.4. Desenvolver a normativa necesaria para a cohesión dixital do 
territorio. 

    Área responsable: Xerencia 

  7.2. Medidas de eficiencia na xestión do persoal 

    
7.2.1. Adecuar a estrutura orgánica e a relación de postos de traballo 
da Amtega. 

    
7.2.2. Consolidar a integración do persoal procedente do extinto 
CIXTEC. 

    7.2.3. Implantar medidas de incentivación do persoal. 

    Área responsable: Xerencia 

  7.3. Boas prácticas para a prevención do fraude 

    
7.3.1. Implantar un Plan de prevención de riscos de xestión e medidas 
antifraude. 

    
7.3.2. Desenvolver medidas de concienciación ao persoal para a 
prevención do fraude. 

  

7.3.3. Avaliar periódicamente os resultados das medidas de prevención 
do fraude implantadas. 

 

    Área responsable: Xerencia 

  7.4. Medidas de mellora na eficiencia da contratación 

    
7.4.1. Promover medidas de optimización do uso dos fondos europeos 
xestionados pola Amtega. 

    
7.4.2. Establecer unha guía de avaliación sistemática dos resultados e 
incidencias nos procesos de contratación. 

    
7.4.3. Implantar medidas de control e xestión do PRTR e outros fondos 
europeos. 

    
7.4.4. Establecer mecanismos que permitan realizar o seguemento das 
actuacións, por exemplo, cadro de mando. 
 

    Área responsable: Xerencia 
 

  7.5. Medidas de colaboración e coordinación institucional  

    
7.5.1. Fomentar iniciativas de colaboración interadministrativa en 
materia de transformación dixital de Galicia, con especial foco no 
relativo ao PRTR. 

    
7.5.2. Fomentar os instrumentos de colaboración público-privada para 
o impulso das iniciativas de dixitalización e innovación tecnolóxica de 
Galicia. 

    Área responsable: Xerencia 

 
7.6. Medidas de avaliación de custos, resultados e impacto de las iniciativas de 
dixitalización 
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7.6.1. Promover medidas de avaliación de custos que permitan garantir 
a eficiencia das distintas iniciativas en materia de dixitalización postas 
en marcha. 

  

  

  

 
7.6.2. Promover medidas de avaliación de resultados e impacto que 
permitan garantir a sostenibilidade económica e medioambiental das 
distintas iniciativas en materia de dixitalización postas en marcha. 

Área responsable: Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación 

7.7 Medidas de comunicación e-Difusión 

  7.7.1. Comunicar e divulgar as iniciativas da Estratexia Galicia Dixital. 

  Área responsable: Xerencia 

 

 

 

7. Indicadores de seguimento: Grao de cumprimento 

dos obxectivos estratéxicos e dos programas e 

obxectivos específicos 
 

O grao de eficacia dos programas que se recollen neste contrato de xestión resultará 

medible a través do cumprimento dos obxectivos específicos e actuacións incluídas 

en cada un deles, asignados, para os efectos de avaliación do seu grao de 

cumprimento, a cada unha das áreas da Axencia. 

Os indicadores que se fixan a continuación van asociados aos programas e obxectivos 

específicos que desenvolven os obxectivos estratéxicos, e servirán como base de 

cálculo para os obxetivos marcados no ámbito do PRTR. 

recollidas a continuación.  

Na elaboración do cadro de indicadores, para aqueles programas e obxectivos 

específicos iniciados que tivesen carácter plurianual, utilizouse como situación de 

partida a situación actual, xa que o dito criterio permitirá obter unha visión global e 

mellor avaliación do valor obxectivo fixado.  

da natureza de ambas tipoloxías. 

indicadores avaliación

consecución dos obxectivos establecidos no contrato de xestión e nos 

correspondentes Plans anuais de Acción nos que este se concreta. Estes indicadores, 

polo tanto, son de aplicación para o control de resultados en relación cos obxectivos 
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fixados, determinando o seu cumprimento ou incumprimento aos efectos da 

determinación da responsabilidade do persoal directivo. 

Sen prexuízo do anterior, non se terán en conta na avaliación os indicadores asociados 

a obxectivos específicos ou actuacións que se cancelen ou non se leven a cabo por 

causas independentes da vontade e actividade desta axencia pública autonómica. 

indicadores impacto

condicionada pola actividade de promoción e fomento por parte de terceiras 

entidades e organismos, polo que non se terán en conta para a avaliación dos 

programas e obxectivos específicos aos que figuren asociados nin para a 

determinación da responsabilidade do persoal directivo. Sen prexuízo do anterior, 

cómpre poñelos de manifesto coa finalidade de obter unha visión máis clara e realista 

da repercusión que, nos diferentes ámbitos competenciais, teñen as liñas de 

actuación recollidas neste contrato plurianual de xestión.  
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Plan de Administración e goberno dixital. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

% de entradas no rexistro electrónico da 
Xunta por canles dixitais fronte a canles 
presenciais 

85% 90%  X PEG 

% de procedementos ou servizos 
administrativos que se poden xestionar de 
xeito integramente dixital 

39% 70% X  PEG 

Nº de servizos públicos accesibles desde 
dispositivos móbiles 

0 20 X  
MRR 

PEG 

Nº de sistemas de xestión dixital 
corporativos e deste ámbito mantidos e 
evolucionados 

30 40 x   

 

Plan de Administración e goberno dixital  sistemas para o emprego público. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Creación dun sistema dixital integral 
para a xestión dos procesos de emprego 
público 

Non SI X    

Portal de acceso ao expediente dixital do 
persoal empregado público 

Non SI X   

 

Plan para a xestión dixital da Axencia Tributaria. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Elaboración do primeiro plan de evolución 
tecnolóxica da Atriga 

NON SI X   

Posta en funcionamento da plataforma de 
análise avanzada para a xestión tributaria  

NON SI X   

Robotización da tramitación das 
autoliquidacións dos  principais impostos 

1 3 X   

Novos medios de pago para o contribuínte 3 5 X   

Desenvolvemento de novas canles de 
atención ao contribuinte (AAVV, OVT 
movil, nova Web Atriga) 

NON SI  X  

Servizos de axuda ao contribuinte no eido 
da  nova Delegación dixital  

0 4  X  

Nº de sistemas de xestión tributaria 
mantidos e evolucionados  

10 12 X   

Inicio da migración tecnolóxica dos 
sistemas core da xestión tributaria 

NON SI X   

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: Impulsar un goberno e administración intelixente 
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Medidas para a xestión dixital económico-financeira e contable. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Elaboración do primeiro plan de evolución 
tecnolóxica dos sistemas de xestión 
contable da Xunta de Galicia 

NON SI X   

Nº de sistemas de xestión e información 
en mantemento  

15 17 X   

Posta en marcha dunha plataforma 
analítica baseada na IA de apoio ao labor 
da Intervención Xeral 

NON SI X   

Desenvolver as ferramentas de xestión 
para os fondos FEDER do período 21-27 e 
MRR 

NON SI X   

Implantación do expediente de 
contratación electrónico no sector 
público autonómico (Plation) 

30% 100% X   

Desenvolvemento do novo sistema de 
xestión da Caixa Xeral de Depósitos 

NON SI X   

Robotización de diversos procesos 
contables e da intervención 

0 4 X   

Inicio da migración tecnolóxica dos 
sistemas core da xestión económica
    

NON SI X   

 

Plan Senda 2025: Xustiza Dixital 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de sistemas de xestión e información 
en mantemento, evolucionados ou novos 

12 16 X   

Actualización do sistema de xestión 
procesual 

Non  SI X   

Consolidación/unificación das bases de 
datos xudiciais 

Non SI X   

% de salas de vistas con capacidade de 
realización de actos telemáticos 

40% 100% X   

% das persoas ao servizo da 
administración de Xustiza en Galicia 
capacitadas ou acreditadas no  marco 
galego de competencias dixitales 

0% 70% X   
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Programa de Robotización e Automatización. 

Indicador 
Situación 

de partida 
Valor 

obxectivo 
Indicadores 

 
Indicadores 

i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Posta en marcha da plataforma de 
automatización da Xunta de Galicia 

Non 
dispoñible 

Dispoñible X   

Nº de procesos automatizados 0 60 X  PEG 

 

Programa de Xestión intelixente do dato. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Deseño do modelo de identificación única 
do cidadán 

NON SI X   

Nº de novos indicadores incorporados no 
sistema de análise corporativo  

0 120 X   

Nº de conxuntos de datos dispoñibles para 
a súa compartición e reutilización 

390 430 X  PEG 

 

Plan de posto dixital avanzado do persoal empregado público. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
 

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de postos dotados con equipamento 
novo segundo os perfís do posto dixital 
avanzado 

0 9.000 X   

% de persoas con acceso a VDI sobre o 
total de perfís identificados como 
susceptibles de virtualización 

0 90% X   

%  de postos de traballo con acceso a 
servizos de dixitalización e impresión 
xestionados 

50% 90% X   
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Medidas para garantir a atención ás persoas usuarias. 

Indicador 
Situació

n de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 

 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº medio anual de contactos atendidos 
polos servizos de atención as persoas 
usuarias incluidos neste programa. 

160.000 250.000  X  

% de tickets (peticións e incidencias) 
resoltos en menos de 1 hora 

50% 60% X X  

Procesos de resolución de peticións e 
incidencias automatizados 

6 12 X   

Posta en marcha dun asistente virtual 
para a prestación do servizo de soporte de 
primeiro nivel. 

Non Sí X   

Nº de servizos dixitais orientados á 
cidadanía atendidos. 

4 10 X   
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Programa dixital de política social 

Indicador 
Situación 

de partida 
Valor 

obxectivo 
Indicadores 

 
Indicadores 

i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de centros de atención residencial de 
maiores e discapacitados incorporados ao 
sistema de censo de residentes corporativo 
(CENRES) 

60% 99% X   

Nº de centros residenciais e de atención 
diúrna dependentes da Consellería de 
Política Social/Consorcio incorporados ao 
sistema de xestión de centros de política 
social corporativo (CENPOS) 

20% 99% X   

Nº de residencias de maiores e 
discapacitados da Consellería de Política 
Social con solucións tecnolóxicas 
innovadoras en materia de envellecemento 
activo 

1 22 X X MRR 

Implantación da Historia Social Única 
Electrónica no Sistema Público de Saúde. 

NON SI X X  

Desenvolvemento e implantación de 
plataforma de teleasistencia avanzada 
corporativa 

NON SI X  MRR 

Equipamento multiparamétrico para 
residencias 

0 88 X  MRR 

Mapa XeoSocial NON SI X X MRR 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2: Promover os servizos públicos dixitais 
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Plan para a xestión dixital das políticas de emprego. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Posta en marcha do Plan de 
Transformación Dixital do Servizo Público 
de Emprego de Galicia 

NON SI X   

% de novos procedementos 
administrativos nos que se moderniza o 
sistema de xestión 

0 50% X   

Nº de sistemas de xestión no ámbito de 
emprego mantidos e evolucionados 

136 141 X   

% de novas ferramentas interconectadas 
con sistemas que comparten fluxo no 
procedemento ou datos 

0 50% X   

% de renovacións de demandas realizadas 
de forma telemática fronte ao total de 
accións posibles deste tipo. 

30% 50%  X  

% de servizos de  formación solicitados de 
forma telemática fronte ao total de 
accións posibles deste tipo. 

20% 30%  X  

 

Medidas para a xestión dixital da vivenda. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de sistemas de xestión de vivenda 
mantidos e evolucionados 

69 73 X   

Posta en marcha dun novo sistema para o 
depósito de fianzas e concertos de 
arrendamento 

NON SI X   

Posta en marcha dun novo módulo de 
xestión patrimonial na plataforma PLAVIS 

NON SI X   

Posta en marcha dun novo sistema para o 
programa de mobilización de vivendas 
baleiras 

NON SI X   

Implantación dun sistema analítico de 
explotación en materia de vivenda e solo 

NON SI X   
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Medidas para a xestión dixital da Educación. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de sistemas de xestión educativos 
mantidos e evolucionados 

125 128 X   

Implementación dun sistema de análise 
integral da información do eido educativo 
con capacidade preditiva 

NON SI X   

Implementación dun sistema de 
información de apoio ao sistema de 
xestión da calidade dos centros 
educativos 

NON SI X   

N.º anual de solicitudes atendidas polos 
equipos de atención ao usuario (UAC e 
Premium) 

80.000 85.000 X   

 

Medidas para a xestión dixital do transporte e das infraestruturas viarias. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Posta en marcha dun sistema de 
información para a tramitación de 
expedientes de determinación de prezo 
xusto do Xurado de Expropiación de 
Galicia 

NON SI X   

Posta en marcha dun novo sistema de 
xestión integral de obras de paso e noiros 

NON SI X   

 

Medidas para a xestión dixital do Medio Ambiente e do territorio. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Posta en marcha dun novo tramitador 
para a xestión das axudas por ataques de 
lobo, xabaril e oso pardo 

NON SI X   

Desenvolvemento dun novo portal web 
para meteogalicia 

NON SI X   

Desenvolvemento dun novo sistema para 
a xestión integral da pesca fluvial en 
Galicia 

NON SI X   
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Medidas para a xestión dixital do sector primario. 

Indicador 
Situació

n de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 

 

Indicadores 
 

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Desenvolvemento dun sistema integral de 
xestión do ámbito de gandaría (XESGAN)  

NON SI X   

Posta en marcha de novas ferramentas de 
apoio na xestión da produción e a 
sanidade vexetal   

NON SI X   

Evolución e adaptación á nova PAC do 
sistema de xestión de axudas (SGAPAC) e 
ferramenta de xestión contable (SICOP) 

NON SI X   

Posta en marcha dun sistema de 
información de explotación SIEX aliñado á 
nova PAC no FOGGA 

NON SI X   

Novos sistemas integrais para a xestión 
forestal 

0 5 X   

Extensión global da solución de 
mobilidade no dispositivo de extinción de 
incendios 

NON SI X   

Ferramentas de impulso para a xestión do 
seguimento e inspeccións sobre o terreo 
no sector primario 

NON SI X   

Posta en marcha dos sistemas de 
información para o seguimento dos 
instrumentos definidos na Lei de 
recuperación da terra agraria de Galicia 

NON SI X   

Sistemas de xestión de explotacións 
agrarias 

NON SI X   

Cobertura alcanzada pola rede de 
videovixilancia forestal 

60% 61% X X  

Posta en marcha dun sistema de acceso en 
mobilidade aos documentos de 
trazabilidade da pesca 

NON SI X   

Posta en marcha sun sistema de xestión 
das axudas do novo FEMP 

NON SI X   

Posta en marcha dunha ferramenta de 
repositorio e consulta consolidada das 
liñas de axuda e actuacións de medio rural 

NON SI X   

Observatorios e indicadores da actividade 
desenvolvida no sector primario 

Só no 
ámbito 
forestal 

Integral 
no sector 

X   
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Medidas para o desenvolvemento dos servizos dixitais dirixidos a comercio, 

empresa e industria. 

Indicador 
Situación de 

partida 
Valor 

obxectivo 
Indicadores 

 
Indicadores 

i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Posta en marcha da plataforma de 
relación co sector (plataforma 
GaliciaEmpresa) 

Non 
dispoñible 

Dispoñible X   

Xestión dixital integral dos procesos 
de consumo 

Parcialmente Sí X   

Nº de sistemas de xestión e 
información ou grandes 
funcionalidades en mantemento. 
evolucionados ou novos 

3 6 X X  
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Medidas de Continuidade de Servizo de Infraestruturas de Sistemas. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Ampliación do CPDI finalizada NON  SI  X   

Certificación de deseño de Uptime 
Institute para o novo Data Center 
conseguida 

NON  SI  X   

% de execución da obra do novo Data 
Center 

0% 50% X   

Mellora da climatización dos CPDs NON  SI  X   

Capacidade de almacenamento en disco 
da plataforma de backup corporativa 

4 PB 5 PB X   

Almacenamento xestionado 4,8 PB 8 PB X   

Novos servidores instalados 0 122 X   

Servidores virtuais administrados 3.583 4.600 X   

Procesos automatizados 

92 
Procesos 

18 work-
flows de 
orquesta 

ción 

110 
procesos 
25 work-
flows de 
orquesta 

ción 

X   

Posta en marcha de novas plataformas de 
backup/almacenamento 

NON  SI X   

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3: Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos públicos dixitais 
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Medidas de Calidade e Arquitecturas de Aplicacións. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

% de novos proxectos na plataforma de 
integración continua corporativa, salvo os 
proxectos herdados, adquisicións e 
aplicacións móbiles 

72% 80% X   

Nº de novos procedementos, estándares, 
normativas actualizados ou creados no 
ámbito de Calidade e Arquitecturas de 
Aplicacións 

0 168 X   

% de auditorías técnicas resoltas en 
menos de 7 días 

62% 85% X   

Enquisas de satisfacción dos usuarios dos 
servizos da Amtega realizadas 

0 8 X   

Nº de novos procesos incorporados no 
SXCAL Amtega 

0 8 X   

 

Estratexia Cloud da Xunta de Galicia. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Implantación dun modelo de Gobernanza 
Cloud 

NON SI X   

Implantación dun portal de autoprovisión 
de infraestrutura cloud, con capacidades 
avanzadas de automatización e 
monitoraxe 

NON SI X   

Implantación dun modelo de cloud híbrido 
que permita mover contornas de 
infraestrutura entre a cloud pública e a 
cloud privada 

NON SI X   

 

Medidas de soporte e evolución das Redes corporativas. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de puntos de acceso de nova xeración 
instalados en centros educativos 

0 1.000 X   

Nº de centros da Rede Corporativa que 
contan cunha velocidade de subida igual 
ou superior a 100Mbps 

 

 

 

477 1.500 X  MRR 

Nº de centros da Rede Corporativa que 
contan cunha conexión de respaldo de 
máis de 10Mbps 

1.515 2.500 X   

Velocidade media de conexión de baixada 
dos centros conectados á RCXG 

555,69 
Mbps 

800 
Mbps 

X   
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Plan Director de Ciberseguridade. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de novas actividades de 
formación/concienciación realizadas 

0 200 X   

Nº de novas políticas, normas e 
procedementos actualizados ou creados 

0 30 X   

Nº de novas auditorías de seguridade 
realizadas 

0 3.000 X   

Obtención de certificación de 
conformidade co Esquema Nacional de 
Seguridade 

NON SI X   

Posta en marcha do portal web do Centro 
de Resposta a incidentes de Seguridade 

NON SI X   

Prestación servizos á administración local NON SI X   

Posta en marcha do centro de 
ciberseguridade de Galicia 

NON SI  X  
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Plan de impulso á educación dixital. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Alumnado en educación dixital 54.000 75.000 X  PEG 

Novas aulas dixitalizadas no ámbito 
educativo 

0 14.000* X  
MRR 

PEG 

Velocidade media da conexión á rede 
corporativa dos centros educativos 
(Mbps) 

315 
Mbps 

600 
Mbps 

X   

*Inclúe tanto as aulas de centros públicos como concertados 

Plan para o desenvolvemento do marco galego de competencias dixitais. 

Indicador 
Situación 
de partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
 

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Deseño e posta en marcha das plataformas 
tecnolóxicas para a xestión e acreditación 
do marco galego de competencias dixitas. 

NON SI X   

Nº de persoas capacitadas ou acreditadas 
no  marco galego de competencias dixitais 
(inclúe ás persoas capacitadas ou 
acreditadas con competencias básicas) 

0 60.000  X PEG 

Nº de persoas capacitadas ou acreditadas 
no  marco galego de competencias dixitais, 
con competencias básicas 

0 45.790  X 
MRR 

 

Persoas con competencias dixitais básicas 
52,10% 
(2020) 

>70%  X 
PEG 

EGD 

Mulleres con competencias dixitais básicas 
48,90% 

(2020) 
>70%  X PEG 

 

Bibliotecas en rede de Galicia. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de bibliotecas usuarias dos sistemas de 
xestión biblioteca 

292 600 X   

Nº de persoas usuarias dos servizos 
dixitais do Sistema de Bibliotecas de 
Galicia. 

19.104 26.746  X PEG 

Nº de sistemas de xestión e información 
ou grandes funcionalidades en 
mantemento, evolucionados ou novos 

9 14 X   

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4: Fomentar a adquisición de competencias dixitais 
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Plan para o Impulso da Inclusión, Capacitación e Talento Dixital. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de actividades planificadas para a 
promoción do talento dixital e o fomento 
da presenza da muller en carreiras e 
profesións no eido dixital 

36  66  X  PEG 

Nº de aulas CeMIT dixitalizadas 
(adaptadas ás últimas tendencias 
tecnolóxicas no marco do Plan de Reforma 
e Ampliación da Rede de aulas CeMIT) 

0 90  X   

Nº de horas de formación dixital e uso de 
equipamento tecnolóxico ofrecidos á 
cidadanía na Rede CeMIT 

0* 140.000  X   

Nº de persoas usuarias da Rede CeMIT 
(Desglose do total de mulleres e de 
persoas maiores de 55 anos) 

104.110 

62.217 
mulleres 

27.081 
maiores 

de 55 
anos 

128.110  

76.559 
mulleres 

33.323 
maiores 

de 55 
anos 

X X PEG 

Nº de bonos dixitais para colectivos 
vulnerables 

0 5.744 X  MRR 

*considérase a situación de partida co novo plan de inclusión para o impulso da inclusión, capacitación e talento dixital  
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Programa Galicia Territorio Intelixente. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Posta en marcha da Plataforma Galicia 
Territorio Intelixente 

NON SI X   

Nº de novos sistemas especializados para 
a xestión territorial desenvolvidos ou 
renovados 

 

0 10 X  PEG 

 

Plan de transporte e mobilidade dixital: e-mobility. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Posta en marcha dun sistema de xestión 
integral da explotación e conservación de 
estradas 

NON SI X   

Implantación de novos medios de pago no 
transporte público (pago con QR e con 
tarxeta bancaria EMV, ABT) 

NON SI X   

Posta en marcha dunha plataforma de 
mobilidade como servizo (MaaS) 

NON SI X   

Posta en marcha dun sistema de 
información analítico da Mobilidade de 
Galicia 

NON SI X   

Desenvolvemento dun modulo de xestión 
económica na oficina virtual de transporte 

NON SI X   

Contratos de transporte público que 
ofrecen información en tempo real aos 
usuarios 

0 127 X   

 

Plan tecnolóxico para a xestión e conservación do Medio Ambiente e do Territorio 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de procedementos administrativos 
tramitados telemáticamente a través da 
plataforma Gaia 

0 16  X  

Desenvolver un modulo analítico na 
plataforma Gaia 

NON SI X   

Posta en marcha dunha plataforma de 
tramitación urbanística 

NON SI X   

Posta en marcha dun nodo de 
coordinación urbanística 

NON SI X   

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 5: Impulsar a economía dixital para acadar un territorio intelixente 
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Plan para transformación dixital do sector primario. 

Indicador 
Situació

n de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
impacto  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de persoas usuarias da plataforma 
avanzada de explotacións agrarias 
(Xestión Agraria  Agro 4.0) 

0 25.000   X PEG 

Nº de persoas usuarias da ferramenta de 
trazabilidade da madeira posta a 
disposición do sector e cadea de 
subministros da madeira 

1 10  X  

Inventario continuo dixital de superficie 
forestal 

NON SI X   

Sistemas baseados en IoT/IA en operación 
no eido de xestión dos incendios forestais 

0 2 X   

Nº anual de visitas no novo Portal 
promocional e Marketplace asociado para 
os produtos galegos de calidade 
diferenciada (AGACAL) 

0 5.000  X  

Nº de centros de venda autorizados e 
confrarías usuarias das ferramentas de 
dixitalización do sector pesqueiro do 
proxecto Lonxas 4.0 

35 50 X   

Posta en marcha de novas funcionalidades 
e novas canles de comercialización 
pesqueira no proxecto Lonxas 4.0 

NON SI X   

Casos de uso dixitalización aldeas 
intelixentes, en coordinación con AGADER 

0 5 X   

 

Medidas para o impulso da dixitalización e conservación do patrimonio cultural 

galego - Memoria dixital de Galicia. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Deseño do modelo semántico do 
patrimonio cultural galego. 

NON SI X   

Nº de sistemas de xestión e información 
ou grandes funcionalidades en 
mantemento, evolucionados ou novos 

13 18 X   

Nº de acordos de colaboración asinados 0 60  X  

Nº de elementos patrimoniais 
catalogados ou preservados nos sistemas 
de xestión do patrimonio. 

525.357 1.000.000  X PEG 
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Programa de Turismo Intelixente. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de sistemas de xestión e información 
ou grandes funcionalidades en 
mantemento, evolucionados ou novos 

12 20 X  PEG 

Desenvolvemento e implantación do 
sistema de analítica avanzada de turismo 

NON  SI X   

Nº de usuarios recollidos nos sistemas 
cara visitantes ou profesionais 

78.407 114.000  X PEG 

 

Impulso á empresa dixital. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de actuacións realizadas para a 
transformación dixital das pemes 

89 139 X  PEG 

Nº de empresas que reciben axudas 107 144   X  
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Estratexia Galicia Dixital 2030. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de informes de balance realizados 0 4 X   

 

Estratexia Galega de Intelixencia Artificial. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Marco regulatorio para o control e avance 
ético do procesamento de datos NON SI X   

% de administracións que usan solucións 
dixitais avanzadas baseadas na 
intelixencia artificial 

0(*) 50%  X 
EGD 

PEG 

% Servizos públicos nos que se aplica a 
intelixencia artificial 0(*) 25% X   

(*) Asignase un valor 0 á situación de partida ao ser un indicador pendente de creación no OSIMGA 

Plan de impulso ao Software Libre e aos estándares abertos. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de proxectos de software libre 
liberados na Forxa 19 23 X   

Nº de solucións de software libre 
difundidas a través do portal Mancomún 142 182 X   

 

 

Programa de adopción de tecnoloxías disruptivas. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Posta en marcha do ecosistema GobTech NON SI X   

Nº de proxectos/iniciativas desenvolvidas 
no marco do ecosistema GobTech 

0 20 X  PEG 

% de administracións que usan solucións 
dixitais avanzadas baseadas en IA, Big 
Data e/ou Ciberseguridade 

0(*) >50%  X 
EGD 

PEG 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 6: Favorecer o crecemento do ecosistema dixital galego 
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Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

% de Empresas que usan solucións dixitais 
avanzadas baseadas en IA, Big Data e/ou 

Ciberseguridade 

0(*) 25%  X EGD 

(*) Asignase un valor 0 á situación de partida ao ser un indicador pendente de creación no OSIMGA 

 

Plan de impulso ao GaiásTech e aos Nodos de especialización tecnolóxica. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de servizos implementados no eido da 
iniciativa GaiásTech 

8 12 X  PEG 

Nº de iniciativas de colaboración público-
privada impulsadas a través da rede de 
nodos 

74 196 X   

 

Plan de conectividade e cohesión dixital. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de núcleos rurais aos que se dotará de 
cobertura móbil 

0 250 X  PEG 

Axudas concedidas para a conectividade 
de empresas e fogares 

0(*) 5.744 X  
MRR  

PEG 

Accións de reforzo de conectividade en 
centros de referencia e servizos públicos 

0(*) 565 X  MRR 

Adaptación de Infraestruturas para 
telecomunicacións en edificios 

0(*) 727 X  MRR  

Nº de polígonos industriais e ámbitos 
empresariais que alcanzan unha 
velocidade de conectividade de 1-Xigabit 

0(*) 77 X X MRR 

Nº de emprazamentos (torres) de soporte 
para equipamentos de telefonía móbil 
construídos para a cobertura no rural 

0 100 X  PEG 

Cobertura alcanzada pola Rede IoT 
iCousas 

0% 65%  X PEG 

(*) Situación de partida segundo o establecido polo Ministerio especíifcamente para o C.15 do MRR 

Observatorio de Sociedade da Información e Modernización de Galicia. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de informes elaborados polo 
Observatorio 

42 85 X   
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Medidas de eficiencia na xestión do persoal. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Modificación da relación de postos de 
traballo  

NON SI X   

Modificación da estrutura orgánica  NON SI X   

Aprobación dun programa de 
incentivación e formación do persoal 

NON SI X   

 

Boas prácticas para a prevención do fraude. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de actuacións de concienciación do 
persoal para a prevención do fraude  

0 8 X   

Nº de medidas de prevención implantadas 0 8 X   

 

Medidas de mellora na eficiencia da contratación. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Redución do tempo medio de tramitación 
de procedementos abertos 

0% 15% X   

Aprobación do Manual de xestión interna 
da contratación en materia TIC 

NON SI X   

Incremento volume de suministros 
adxudicados con base a fórmulas 
puramente matemáticas 

34% 48% X   

Aprobación dun cadro de mando NON SI X   

 

Medidas de colaboración e coordinación institucional. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº de convenios subscritos con outras 
administracións 

0 8 X   

Nº de acordos subscritos no marco do 
PRTR con outras administracións 
implicadas 

0 3 X X  

 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 7: Medidas instrumentais e de eficiencia 
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Medidas de avaliación de custos, resultados e impacto de las iniciativas de 

dixitalización.  

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
 

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Deseño dunha metodoloxía de avaliación 
de custos das iniciativas de dixitalición 

NON SI X   

Elaboración dun estudo de medición da 
sostenibilidade económica e 
medioambiental das iniciativas de 
dixitalización 

NON SI X   

 

Medidas de comunicación e-Difusión. 

Indicador 
Situación 

de 
partida 

Valor 
obxectivo 

Indicadores 
 

Indicadores 
i  

Correlación 
con outros 

instrumentos 

Nº xornadas e eventos de comunicación e 
divulgación das distintas actuacións 

0 14 X   
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8. Marco económico-financeiro 
 

O marco económico-financeiro desde contrato plurianual ven condicionado pola 

situación de crise sanitaria a nivel mundial, motivada pola irrupción do virus 

SARS-CoV-2 en 2020, que interrompiu a senda de crecemento sostido de seis anos 

da Comunidade Autónoma de Galicia, fundamentada no desenvolvemento sostible 

dos servizos públicos. A partires do ano 2022, espérase unha nova fase económica 

marcada pola superación da crise sanitaria e o paso da reactivación á 

recuperación, con políticas públicas que garanten o financiación dos servizos 

públicos, os recursos financeiros necesarios para apoiar o crecemento sostible da 

economía e o reforzo da aposta pola modernización e dixitalización de diversos 

sectores, e o impulso de reformas estruturais que fagan máis resiliente e competitivo 

o noso tecido productivo baixo os dictámenes europeos das transicións verde e dixital. 

A Amtega xoga un papel fundamental nesta recuperación liderando a 

transformación dixital baixo o marco da Estratexia Galicia Dixital 2030, como 

organismo da Xunta de Galicia que aglutina as competencias derivadas da definición, 

desenvolvemento e execución dos instrumentos da política da Comunidade 

Autónoma relativos a tecnoloxías da información e comunicacións, así como 

innovación e desenvolvemento tecnolóxico e para o que require dos recursos 

humanos, materiais e orzamentarios asociados á dotación e mantemento das 

estruturas tecnolóxicas que dan soporte ao sector público autonómico.  

Durante a vixencia do presente contrato plurianual converxen no tempo dous 

períodos do Marco Financiero Plurianual da UE (2014  2020 e 2021  2027) e a 

financiación adicional excepcional, derivada dos paquetes de apoio financeiro 

aprobados pola Comisión Europea para reformas e modernización dos servicios 

públicos e do tecido produtivo, que veñen a apoiar a dixitalización como motor da 

recuperación económica. 

En concreto, dos fondos Next Generation EU

recursos vencellados ao mecanismo de recuperación e resiliencia (Reglamento (UE) 

2021/241), e 441 millóns procedentes da axuda á recuperación para a cohesión e os 

territorios da Unión Europea, REACT-EU; dos que esta axencia ten previsto xestionar, 

 

Compre destacar a situación excepcional que se aglutina maiormente durante os 

exercizos 2022 e 2023, ao enfrentarse esta axencia á xestión dunha senda económica 

multifondo que responde aos compromisos nacionais e europeos dos Mecanismos de 

Financiación Plurianuais da UE de dous orzamentos plurianuais, e ao Plan de 

Recuperación, Transformación e Resiliencia. A isto se engade que esta axencia actuará 

como órgano xestor en proxectos vinculados a cinco dos compoñentes do PRTR. 
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Os recursos orzamentarios da Amtega irán destinados á consecución dos obxectivos 

previstos neste contrato plurianual, cumprindo cos obxectivos e compromisos 

establecidos por cada unha das fontes de financiación, e nun marco de optimización 

da xestión das inversións tecnolóxicas, derivada da xestión centralizada das mesmas 

e garantido a sustentabilidade futura da transformación dixital que se levará a cabo 

en Galicia. Estes investimentos seguen un plantexamento transversal, impactando 

tanto na transformación dixital do sector público como do sector privado, para o 

desenvolvemento dixital de Galicia, caracterizando a este contrato plurianual polas 

súas actuacións tanto hacia dentro da administración, como hacia fora. 

8.1. Marco europeo 

8.1.1. Fondos europeos 

Este contrato plurianual 

investimento en fondos europeos incluídos na súa senda financieira, caracterizándoa 

como unha senda multifondo plurianual, na que conviven os fondos do Marco 

Financeiro Plurianual 2014  2020,  do 2021  2027, e a financiación excepcional 

REACT-EU e MRR. 

Marco Financeiro Plurianual 2014  2020 

As actuacións financiadas no marco do MFP 2014  2020 seguiranse desenvolvendo 

durante os anos 2022 e 2023 baixo os PO FEDER 2014  2020 e PO FEADER 2014  

2020, cunha dotación orzamentaria para os remanentes que acada os 47   

Marco Financeiro Plurianual 2021  2027 

Asimesmo, durante o contrato de xestión 2022  2025, porase en marcha o MFP 2021 

 

no marco deste contrato plurianual, entre os anos 2023 e 2025, un 60% do total. 

REACT-EU 

Recóllese a previsión do eixe REACT-EU dentro do PO FEDER 2014 - 2020, para o 

periodo 2022 e 2023, horizonte temporal establecido no Reglamento (UE) 2020/2221 

do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de decembro de 2020 polo que se modifica 

o Reglamento (UE) n.º 1303/2013 no que respecta aos recursos adicionais e ás 

disposicións de execución a fin de prestar asistencia para favorecer a reparación da 

crisis no contexto da pandemia do COVID-19 e as súas consecuencias sociais e para 

preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía (REACT UE). 

As inversións xestionadas pola Amtega con cargo a estes fondos , 

a executar entre os anos 2021 e 2023 que se reparten nos seguintes programas: 
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Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR) 

En canto aos fondos destinados ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, a senda 

 

As inversións xestionadas pola Amtega con cargo aos fondos MRR son as seguintes: 
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A senda financeira relativa a fondos europeos para este contrato plurianual de xestión 

presente neste documento, recolle financiación correspondente a1: 

TIPOLOXÍA DE FONDO 2022 2023 2024 2025 

FEDER 2014 - 2020  9.288.343,68    

FEADER 2014 - 2020   1.000.  756.  

FEDER 2021 - 2027     

FEADER 2021 - 2027     

REACT     

MRR     

FSE     

POCTEP     

TOTAL     

 

A diferencia da situación que se podía plantexar en anteriores contratos plurianuais 

de xestión coas fontes de financiamento que se incluirán na súa senda financieira, 

nesta ocasión, os fitos, os compromisos e os importes dos fondos relativos ao 

Next Generation, veñen establecidos polas Conferencias Sectoriais e deben 

executarse nos tempos e formas que se establecen nestes acordos. 

8.1.2. Financiamento FEADER e FEMP de contratos licitados pola Amtega 

Na súa condición de entidade que concentra as competencias en materia de 

dixitalización dentro da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica está a xestionar iniciativas 

financiadas con fondos FEADER y FEMP das consellerías do Medio Rural e do Mar, 

das que esta axencia non é directamente órgano xestor e que polo tanto requiren da 

formalización dos correspondentes acordos de financiamento. O importe dos acordos 

para o ano 2022, coa perspectiva de que se de prórroga aos mesmos durante os anos 

sucesivos do presente contrato de xestión plurianual, acordando con cada Consellería 

a senda financeira concreta.  

8.2. Sustentabilidade dos investimentos 

De conformidade co disposto no artigo 9 dos Estatutos da Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia ten entre as súas competencias a elaboración, 

desenvolvemento e execución da estratexia tecnolóxica global do sector público 

                                              
1 Os importes relativos a fondos europeos inclúen os importes relativos á cofinanciación dos 
mesmos. 
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autonómico de Galicia; o deseño e execución, en todas as consellerías e organismos 

dependentes da Xunta, dos proxectos de sistemas e tecnoloxías da información que 

dan soporte a súa operativa; e a participación en órganos de colaboración 

deliberantes ou consultivos, en representación da Xunta de Galicia, en materia das 

TIC. 

Durante a vixencia do anterior contrato plurianual de xestión, a Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia levou a cabo un forte investimento sostido no 

tempo con cargo a fondos do PO FEDER 2014 -2020 e que rematará no ano 2023, 

por importe de máis de 180 millóns de euros que deron lugar a novos activos 

(infraestruturas, telecomunicacións e sistemas de información), activos que, ao 

manterse operativos ao longo do tempo, xeneran as correspondentes necesidades 

de mantemento resultando fundamental o establecemento dun modelo de 

sustentabilidade que garanta a dispoñibilidade dos fondos propios suficientes para 

facer fronte ao seu mantemento. Estes investimentos deron lugar a un notable 

incremento patrimonial na Axencia. Así, tendo en conta os datos consignados no 

exercicio, a Amtega pasou de  

A inversións que se deriven dos investimentos en execución actualmente requiren do 

establecemento dos recursos financeiros necesarios para garantir o mantemento e 

operación dos mesmos, polo que garantir a súa sustentabilidade consta como unha 

prioridade desta axencia, é será necesario ir mellorando e evolucionando a 

metodoloxía que aquí se plantexa para a sustentabilidade futura destas inversións 

que se preven no marco do Plan de Recuperación e Resiliencia  

As medidas de sustentabilidade aprobadas neste documento, sumadas ás medidas de 

xa aprobadas durante o primeiro contrato plurianual de xestión polo Consello da 

Xunta de Galicia, na súa sesión de 1 de agosto de 2014, no que acordou aprobar as 

instrucións para o establecemento dun modelo de sustentabilidade da dixitalización 

dos servizos públicos que, sobre a base da participación dos distintos departamentos 

autonómicos no establecemento dos recursos financeiros necesarios, permiten 

garantir o mantemento e operación dos proxectos tecnolóxicos desenvoltos, 

recóllense na senda orzamentaria prevista para a Amtega neste contrato plurianual 

de xestión cunha dotación anual a partir do 2023 de Fondo Propio adicional.  

Para o cálculo dos importes de sustentabilidade necesarios, acorde ás inversións 

realizadas e que actualmente seguen en funcionamento, consideráronse os seguintes 

aspectos: 

▪ Sustentabilidade relativa ao periodo 07  13: Conforme o establecido durante 

o contrato plurianual anterior, será necesario a dotación dunha reserva 

orzamentaria para o mantemento das inversións realizadas con cargo ao MFP 

2007 -2013. O criterio establecido foi o de manter os importes establecidas no 
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anterior contrato plurianual de x is, que se 

incorporarán ao orzamento da Amtega ao inicio de cada exercicio. 

 

▪ Sustentabilidade dixital das inversións con cargo a fondos europeos: Co fin de 

determinar as necesidades máis axustadas á realidade no tocante á 

sustentabilidade, establecéronse sete conceptos de sustentabilidade dixital 

que permiten realizar as estimacións conforme á natureza de cada un deles. 

Algúns destes conceptos xa se abordaron e recolleron no anterior contrato 

plurianual, como son os relativos a posto de traballo ou seguridade, sendo 

preciso a incorporación de novos conceptos como os centros de soporte e 

atención a usuarios ou os sistemas de información e plataformas dixitais.  

Os cinco primeiros reflicten conceptos transversais que supoñen inversións 

comúns a todos os departamentos da Xunta, que van permitir unha mellora 

importante dos servizos públicos e unha parte importante na sustentabilidade 

dixital destas inversións nestes anos. Asimesmo, trátase de xeito individual as 

inversións en educación polo elevado volume do investimento na dixitalización 

e o impacto na transformación do ámbito educativo. 

Estes conceptos son especialmente relevantes pola importancia destas 

inversións no sector público autonómico durante o periodo de financiación 14-

20, e dadas as previsións contempladas no novo marco financeiro, no que 

respecta aos fondos REACT y MRR.  

Os conceptos de sustentabilidade considerados e que son obxeto de 

explicación nas seguintes páxinas son: 

1. Posto de traballo 

2. Seguridade 

3. Infraestruturas 

4. Licencias software 

5. Centros de atención ao usuario e soporte in situ  

6. Educación dixital 

7. Sistemas de información e plataformas dixitais 

As estimacións realizadas para o cálculo dos importes relativos á 

sustentabilidade de cada un dos conceptos expóñense a continuación: 

1. Posto de traballo: As iniciativas iniciadas baixo o MFP 2014  2020, e a 

execución do Plan de posto dixital avanzado para a dotación de medios, que 

se impulsa mediante financiamento REACT, adecuados ás necesidades de 

teletraballo e de desempeño da actividade nun contexto dixital, esixe , 

incrementan estas inversións e esixen unha dotación sostible. Esta 

actividade implica a aplicación e dotación de medios para evitar a 

obsolescencia tecnolóxica, a xestión e inventariado continuado dos medios, 

a aplicación das medidas de seguridade da información en posto de traballo, 

a xestión do catálogo de software básico en posto de traballo. Neste plan 

de sustentabilidade inclúese unha estimación de renovación anual de 
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equipamento tanto de impresión como de posto de traballo, así como a 

extensión progresiva das plataformas que se incorporan neste novo para a 

unha xestión adecuada e segura dos medios de posto de traballo..  

Para o establecemento dos importes necesarios para a sustantabilidade 

destas inversións, mantense o criterio aprobado no anterior contrato 

plurianual de xestión, que supón unha 

anuais a partir do exercicio 2023. 

2. Seguridade: Os investimentos en seguridade realizadas nos últimos anos 

conlevan un gasto anual recurrente que é necesario manter para dar 

continuidade a estas iniciativas (equipamento de seguridade perimetral, 

Infraestruturas e software de seguridade, adecuación ao ENS e ao RXPD, 

servizos de ciberseguridade, etc), sendo necesario a dotación de recursos 

para a administración e xestión dos sistemas e plataformas implantados, 

estimándose que estas poderían alcanzar un importe do 22% anual. 

Adicionalmente é fundamental dar continuidade aos servicios de 

ciberseguridade que se están proporcionando á sociedade galega 

(administracións locais, empresas e cidadanía), xa que estes servizos reciben 

financiación dos fondos REACT que rematan no 2023, sendo necesario 

darlles continuidade con fondos propios, o que supón un gasto adicional de 

is.  

Estimase que o gasto global derivado da sustentabilidade dos 

investimentos en seguridade, incluíndo os   

en 2024 e e de dar continuidade 

aos servizos de ciberseguridade que actualmente se prestan á sociedade 

galega, á que cabe sumar o reforzo das medidas de seguridade vencelladas 

aos riscos provocados polas ameazas de ciberseguridade que cada vez son 

maiores. Do mesmo modo, o importe incrementado previsto para o ano 

2025 responde a un aumento progresivo do mantemento das 

infraestruturas de ciberseguridade coas que se da soporte ao sector público 

autonómico.  

3. Infraestruturas: As inversións realizadas en equipamento e outro tipo de 

infraestruturas conlevan un gasto anual recorrente que é necesario manter 

en concepto de administración e xestión das infraestruturas, mantemento 

e soporte dos equipos, así como para monitorización e xestión da 

seguridade dos mesmos, estimándose necesario un 22% do gasto anual 

sobre a inversión realizada. Polo que se inclúe no presente contrato de 

xestión plurianual un gasto en sustentabilidade incremental, estimado para 

o año 2024 no 10% sobre o importe das inversións realizadas, e no 15% en 

2025, de modo que progresivamente alcance o 22% estimado. 

Prevese que desta porcentaxe, un 5% é necesario para cubrir os gastos 

recorrentes de administración e xestión das infraestruturas, e o 17% 
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restante destinase a monitorización e xestión da seguridade das mesmas, 

así como o mantemento destas infraestruturas. 

4. Licencias software: Pártese do concepto xa incorporado no anterior 

contrato de xestión, e corresponde co mantemento das licencias adquiridas 

con fondos europeos vinculados aos proxectos desenvolvidos con esta 

financiación  ( . 

5. Atención ás persoas usuarias (en remoto ou presencial): O incremento 

continuado dos servizos e sistemas dixitais necesarios para o 

funcionamento da administración pública e a súa relación coa cidadanía, 

requiren unha capacidade  suficiente do servizo de atención as persoas 

usuarias, tanto na atención ao persoal empregado público como cara a 

cidadanía usuaria de servizos Dixitais. Faise unha estimación requerida de 

crecemento do 12% no ano 2023, e un crecemento anual do 5% nos dous 

exercicios seguintes, baseado nas estimacións de crecemento da prestación 

do servizo.   

6. Educación dixital: Abalar é a estratexia que ven liderando o goberno galego 

co obxectivo de pór a tecnoloxía ao servizo de novas experiencias educativas 

e formativas, máis dinámicas, efectivas e adaptadas ás necesidades do 

alumno. A través de ABALAR completarase a transformación das aulas 

tradicionais en dixitais chegando a máis de 14.000 aulas dixitalizadas con 

equipamento de última xeración para o alumnado de centros sostidos con 

fondos públicos, promovendo o uso de contidos educativos co obxectivo de 

chegar aos 75.000 alumnos no proxecto de educación dixital E-Dixgal para 

finais do 2025 e 90.000 para o 2030. Ditas actuacións veranse 

complementadas coa extensión ao 100% dos espazos docentes da 

cobertura WiFi e a ampliación da conexión a Internet dos centros 

educativos. É sen dúbida un impulso considerable nesa dixitalización do 

ensino galego que leva desenvolvéndose coa dixitalización de máis de 5.000 

aulas nos últimos anos, e cun proxecto de educación dixital iniciado no 2013 

e no que actualmente hai xa máis de 54.000 alumnos, iniciativas cunha 

inversión de máis de 43 millóns de euros dos fondos FEDER 14-20. Nos 

de Recuperación, Transformación e Resiliencia para a dotación de aulas e 

turas de 

conectividade en centros. 

Para o cálculo da sustentabilidade das citadas inversións, inclúense os 

gastos derivados da renovación do equipamento de educación dixital e o 

incremento do gasto derivado dos centros de soporte aos programas de 

implantación de libro dixital. En atención ao volume das inversións levadas 

a cabo neste ámbito e á vida útil do equipamento (establecida en 5 anos),  

estimase un porcentaxe de sustentabilidade do 20% anual aplicado sobre 

as inversións realizadas a partir do sexto ano da súa adquisición.  
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7. Sistemas de información e plataformas dixitais: Recollese no presente 

apartado a dotación necesaria para garantir a sustentabilidade dos novos 

activos derivados das inversións financiadas con fondos FEDER 14-20, 

REACT e MRR, mentres os mesmos permanezan operativos. 

Sobre a base das conclusións mencionadas na nota ao pe de páxina2 , e 

habida conta a experiencia dos últimos anos nesta axencia pública en 

relación ao desenvolvemento e mantemento de sistemas de información e 

proxectos tecnolóxicos, establécese, con carácter xeral, unha porcentaxe de 

gasto consolidado recurrente de entorno a un 20% (cifra que será necesario 

actualizar a medida que se vaia consolidando o mantemento e soporte dos 

sistemas de información e plataformas aos que se irá tendendo nos anos 

posteriores a esta senda financeira) sobre as inversións realizadas para 

garantir a sustentabilidade dos sistemas de información e plataformas 

financiados cos fondos mencionados anteriormente.  

É por elo que se estimou conveniente aplicar un 2% durante o ano 2023 para 

as inversións financiadas con FEDER 14-20, e durante o ano 2024 para as 

inversións financiadas cos fondos MRR e REACT, de modo que estes 

importes permitan, neste marco temporal, iniciar as licitacións necesarias 

para o mantemento e xestión dos devanditos sistemas de información e 

plataforma. Esta senda será progresiva, incrementándose ata o 10% no 

seguinte exercicio, 15% no posterior, e podendo acadar o 20% en exercicios 

posteriores á senda presentada. 

O desglose dos importes, expresado en millóns de euros, relativos á 

sustentabilidade e para os que se explicou a metodoloxía de cálculo nos 

puntos anteriores, é o seguinte: 

CONCEPTO 2022 2023 2024 2025 

Sustentabilidade 07-13 1,6    

Sustentabilidade "posto de traballo"  1,3 2,6 3,7 

Sustentabilidade e    2,5 3,5 

Sustentabilidade infraestruturas    3,7 5,54 

Sustentabilidade    1,6 1,6 

                                              
2 Para a determinación do seu importe partiuse das conclusións alcanzadas nos informes de Gartner (empresa consultora e de investigación das 

n, en promedio, só o 8% dos costes nos que se incurre 
durante a vida útil dun sistema de información. Dito porcentaxe é un valor promedio, pois os costes poden variar entre o 2% e o 16%, en función 
da volatilidade do sistema (indicador que mide o número de cambios nas funcionalidades do sistema durante a súa vida). No escenario de menor 
coste de mantemento (aquel no que a volatilidade é máis baixa), a inversión inicial supón o 16% dos costes durante a vida útil do sistema, dito 
doutro xeito, os costes anuais de mantemento dun sistema de información cunha vida útil de 15 anos son iguais ou superiores ao 35% da inversión 
inicial; mentres que no escenario promedio, a inversión inicial supón o 8% dos costes totais dun sistema de información, polo que os costes anuais 
de mantemento poden alcanzar o 76% da inversión inicial. En base a ditos informes, no desenvolvemento do plan de sustentabilidade dun novo 
sistema de información ou proxecto tecnolóxico, pódense estimar costes anuais de mantemento nun rango entre o 35% e o 76% da inversión inicial, 
establecendo un valor ou outro en función da volatilidade esperada no sistema. 
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CONCEPTO 2022 2023 2024 2025 

Sustentabilidade atención ás persoas 
usuarias  

 0,55 0,80 1,07 

  0 3,99 5,47 

Sustentabilidade 
información e plataformas dixitai  

 1,54 8,06 13,29 

TOTAL 1,6  3,39  23,26  34,17  

 

Non obstante o anterior, compre mencionar dous ámbitos de especial impacto no 

presente escenario económico-financeiro respecto á sustentabilidade, debido ao 

grao de nivel dixitalización acadado na administración autonómica nos últimos anos 

e á criticidade que acadan os servizos públicos dixitais: 

Dixitalizacion da administración pública   

A Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, constitúe o marco 

xurídico para impulsar e consolidar unha administración íntegramente dixital, 

universalizando o seu uso e acceso a toda a cidadanía.  

Esta lei xa falaba de importantes inversións que afectan de modo transversal ao 

sector público autonómico no eido da transformación do funcionamento da 

administración pública habilitando aspectos tan relevantes, entre outros, como son a 

propia Sede Electrónica da Xunta de Galicia, os procesos de dixitalización nas oficinas 

de rexistro, o rexistro electrónico, o rexistro electrónico de apoderamentos, os 

sistemas de identificación da cidadanía, os medios que permiten a tramitación de 

xeito electrónico dos procedementos administrativos, a carpeta cidadá, o arquivo 

electrónico, a sinatura electrónica, e en xeral todos os elementos que se converteron 

en elementos indispensables para o funcionamento ordinario dixital de esta 

administración e da relación coa cidadanía.  

Son polo tanto elementos críticos de esencial consideración para a sustentabilidade.  

 

Dispoñibilidade e seguridade dos sistemas e dos datos  

O incremento da dixitalización dos servizos públicos e consecuentemente da 

actividade dixital da administración autonómica, pon de manifesto a importancia da 

dispoñibilidade e seguridade de tódalas infraestruturas de plataformas e 

sistemas, e a seguridade dos datos que se custodian no sector público.  

As importantes medidas de seguridade que esixe o Esquema Nacional de Seguridade 

e o Regulamento Xeral de Protección de Datos, o incremento constante dos 

ciberataques e o nivel de criticidade que están a acadar as infraestruturas dixitais 

desta axencia, veñen motivando nos últimos anos importantes inversións, inversións, 

tanto en equipamento de seguridade perimetral, como en servizos para xestionar, 
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monitorizar e manter este equipamento. O mero feito de adquirir sofisticado 

equipamento de seguridade, non incrementa o nivel de protección se non vai 

acompañado dunha importante inversión na súa xestión, motivo polo que é 

fundamental garantir o financiamento necesario para a revisión das alarmas que 

proporcionan estes equipos, a continua parametrización destes sistemas, así como o 

mantemento dos mesmos. Adicionalmente, a inminente aprobación da modificación 

do ENS incorpora novas esixencias que será necesario abordar nos próximos anos. 

O reforzo das infraestruturas dixitais é fundamental para consolidar un goberno 

intelixente, e o actual CPD de respaldo co que conta a Xunta de Galicia está ao límite 

da súa capacidade para albergar novos sistemas tecnolóxicos, carece de posibilidades 

de ampliación e a maioría das súas infraestruturas eléctricas e de climatización están 

próximas ao fin da súa vida útil, polo que se fai necesario un novo Centro de Datos. 

A Xunta de Galicia construirá un novo Centro de Datos, cunha dispoñibilidade dun 

99,995% e o tempo de indispoñibilidade para o mantemento ao ano é de 52,56 

minutos. O nivel de seguridade da nova instalación aportará estabilidade na 

prestación de servizos públicos críticos, xa que conterá toda a información que se 

almacena no CPDI do Gaiás. Deste xeito, evitará que se poidan producir caídas que 

afecten a servizos como a Sanidade ou a Educación. Para garantir a dispoñibilidade, 

será preciso replicar as Infraestruturas máis críticas nos CPDs principal e de respaldo. 

 

8.3. Entidades ás que se está a prestar servizo 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia está a prestar servizo na 

actualidade a 89 entidades e organismos do sector público autonómico 

(recollidas no Anexo I), das que 41 contan con acordos formalizados que supoñen a 

integración dos seus recursos TIC (persoais, materiais e económicos) na Amtega, polo 

que se lles presta un servizo completo (telecomunicacións  rede corporativa , 

infraestruturas CPD, correo corporativo, directorio activo, dotación de posto de 

traballo, soporte 1º nivel, xestión e soporte de sistemas de información, plans 

tecnolóxicos ...). Adicionalmente, a Axencia presta algúns servizos tecnolóxicos a 

outras 48 entidades e organismos, así como a entidades e organismos, autonómicos 

e locais, non incluídos no sector público autonómico (p.ex. Parlamento de Galicia, 

Valedor do Pobo, Consello de Contas, FEGAMP, EELL de Galicia, Grupos de Acción 

Local, ...). Os recursos adicados ao mantemento e soporte destes servizos se 

contemplan nos orzamentos da AMTEGA. 

A concreción dos servizos prestados por esta axencia pública autonómica figurará 

actualizada na intranet da Xunta de Galicia. 

No suposto de que unha entidade ou organismo sen acordo de integración coa Amtega 

desexe acceder á prestación de servizos, ben de administración electrónica ou doutro 

tipo de servizos dixitais, por parte desta axencia, observaranse os mecanismos e as 

políticas de acceso e soporte que figuran no Anexo II do presente contrato de xestión.  
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8.4. Préstamo Avanza 

Especial incidencia terán nos escenarios orzamentarios das anualidades 2022 e 2023, 

as obrigas derivadas da Adenda 2008 ao Convenio Marco de Colaboración entre 

o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e a Comunidade Autónoma de 

Galicia para o desenvolvemento do programa de Infraestruturas de 

Telecomunicacións no ámbito do Plan Avanza que recolle, na súa cláusula sexta, 

, dos que 

 

A continuación, a súa cláusula sétima establece que a achega mencionada o é en 

concepto de empréstito ao 0% cun período de carencia de tres anos e un calendario 

de amortización da cantidade entregada en tal concepto que remata en 2023. 

En atención ás circunstancias anteriores, os orzamentos da Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia deberán prever a dotación suficiente para 

facer fronte á dita devolución na proporción que lle corresponda en atención ao 

investimento público realizado pola antiga Secretaría Xeral de Modernización e 

Innovación Tecnolóxica e pola propia Amtega asociado ao convenio marco antedito. 

A continuación amósase a proxección estimativa de ingresos e gastos para o 

período de vixencia do presente contrato plurianual, proxección na que se partiu 

do orzamento 2022 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e nela se 

tiveron en conta as novas necesidades orzamentarias asociadas ao mantemento dos 

investimentos FEDER realizados (excepto as derivadas do soporte e mantemento das 

plataformas tecnolóxicas financiadas con fondos FEDER ao abeiro do actual Programa 

Operativo FEDER 21-27 e as destinadas a facer fronte ás necesidades de mellora de 

liñas de comunicacións na rede corporativa, que serán obxecto de concreción en cada 

exercicio orzamentario nos termos antes reseñados), así como as derivadas da 

necesidade de acometer novos proxectos que non resultan elixibles FEDER ao abeiro 

do actual Programa Operativo FEDER 21-27. 

En atención á distinta tipoloxía de fondos que se recollen no presente escenario 

económico financeiro, o método de cálculo das contías recollidas na senda 

orzamentaria conxunta prevista neste contrato plurianual é: 

Fondos PGA: 

Fondos PGA (excluídos os pasivos financeiros): Partiuse da dotación establecida no 

orzamento aprobado en 2022 para esta axencia pública autonómica. 

As contías anteriores complementáronse coas previsións precisas para facer fronte 

ás seguintes necesidades: 

▪ Necesidades derivadas do mantemento dos investimentos FEDER realizados ao 

abeiro do Programa Operativo FEDER 07  13, cunha dotación de 1,6 anuais 
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ata o 2025 e que deberán integrarse no orzamento inicial da Amtega a partir do 

ano 2023. 

▪ Necesidades derivadas do mantemento dos investimentos realizados con fondos 

europeos (Feder 14-20, MRR e REACT): Prevese unha dotación para os anos 2023, 

2024 e 2025 de  3,39M , 23,26  e 34,17  respectivamente, resultado das 

estimacións detalladas no punto 2 desde apartado. 

Fondos PGA Amtega capítulo IX: Recóllese a dotación de fondo propio necesaria para 

facer fronte en cada anualidade ás obrigas derivadas da Adenda 2008 ao Convenio 

Marco de Colaboración entre o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e a 

Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento do programa de 

Infraestruturas de Telecomunicacións no ámbito do Plan Avanza. 

Fondos PGA Amtega capítulo I  Medidas en materia de persoal: Recolle a dotación 

necesaria para facer fronte aos compromisos derivados da proposta de 

implementación na Amtega das actuacións en materia de persoal para a xestión dos 

Fondos de Recuperación e Resiliencia (FRR).  

Fondos Finalistas: 

Fondos Finalistas Amtega: Partiuse da dotación establecida no orzamento aprobado 

en 2022 para esta axencia pública autonómica, manténdose constante durante todas 

anualidades recollidas na senda.  

Fondos FEDER: 

Fondos FEDER: Recóllese a previsión da dita tipoloxía de fondos (incluído o 

cofinanciamento) para o período 2022  2025, que aglutina os PO FEDER 14-20 e PO 

FEDER 21-27. Para a elaboración da mesma tívose en conta como límite do marco 

temporal de execución das sendas FEDER 14-20 asignadas á Amtega o ano 2023.  

Fondos FEADER: 

Fondos FEADER: Recóllese o importe da senda FEADER prevista por esta axencia 

pública autonómica para o período 2022  2025, que aglutina os PO FEADER 14-20 e 

PO FEADER 21-27 

Fondos NEXT GENERATION: 

Fondos REACT: Recóllese o importe da senda REACT prevista por esta axencia pública 

autonómica para o período 2022  2023. 

Fondos MRR:  Recóllese o importe da senda MRR prevista por esta axencia pública 

autonómica para o período 2022  2025. 
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Proxección estimativa de gastos: 

  

2022 2023 2024 2025 
CAPÍTULO 

I Gastos de persoal     

II 
Gastos correntes en 

bens e servizos 
    

IV 
Transferencias 

correntes 
    

VI Investimentos reais     

VII 
Transferencias de 

capital 
    

IX Pasivos financeiros     

TOTAL     

 

A senda orzamentaria recollida na táboa anterior poderase ver modificada en atención 

á novas integracións de consellerías da Xunta de Galicia e/ou entes do sector público 

autonómico, segundo as previsións recollidas no Plan para a posta en marcha da Axencia 

para a Modernización Tecnolóxica, aprobado polo Consello da Xunta con data 21 de xullo 

de 2011. Así mesmo, poderá verse modificada en atención a dotacións adicionais 

destinadas ao financiamento de proxectos estratéxicos en materia de innovación 

tecnolóxica. 

A senda orzamentaria recollida na táboa anterior, non reflicte os posibles incrementos 

na dotación do Capítulo I da Amtega, que resulten necesarios para a adecuación da súa 

estrutura ás funcións e obxetivos previstos neste documento. 
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Proxección estimación de ingresos:  

 
2022 2023 2024 2025  

Transferencias 
correntes 

 
Fondos propios 

(CCAA) 

 
Fondos propios 

(CCAA) 

 
Fondos propios 

(CCAA) 

 
Fondos propios 

(CCAA)  

 
Fondos finalistas 

(Estado) 

 
Fondos finalistas 

(Estado) 

 
Fondos finalistas 

(Estado) 

 
Fondos finalistas 

(Estado) 

 

Transferencias de 
capital 

Fondos propios 
(CCAA) 

Fondos propios 
(CCAA) 

Fondos propios 
(CCAA) 

Fondos propios 
(CCAA) 

 

 

31.682.826,5  
FEDER 14 - 20 

 
FEDER 14 - 20 

   

  
FEDER 21 - 27 

52.810.000,00  
FEDER 21 - 27 

52.810.000,00  
FEDER 21 - 27 

 

 
MRR 

  
MRR 

 
MRR 

 
MRR 

 

 
REACT 

 
REACT 

   

FEADER 14-20 
 

FEADER 14-20 
 

FEADER 14-20 
 

FEADER 14-20 
 

  
FEADER 21-27 

 
FEADER 21-27 

 
FEADER 21-27 

 

 
Fondos finalistas 

(Estado) 

 
Fondos finalistas 

(Estado) 

 
Fondos finalistas 

(Estado) 

 
Fondos finalistas 

(Estado) 

 

  

 
FSE 

 
FSE  

 
POCTEP 

    

Pasivos financeiros      

      

  

As estimacións de ingresos están compostas principalmente por fontes de 

financiamento condicionadas, vinculadas ao cumprimento dos requisitos esixidos tanto 

polo Estado no tocante aos fondos finalistas do Estado, como pola Comisión Europea 

nos Programas Operativos 2014-2020, 2021 - 2027 e fondos Next Generation. Polo tanto 

no caso de sufrir variacións deberán adoptarse os axustes oportunos nos estados de 

gastos que garantan o principio de estabilidade orzamentaria. 

A senda orzamentaria recollida na táboa anterior, non reflicte os posibles incrementos 

na dotación do Capítulo I da Amtega, que resulten necesarios para a adecuación da súa 

estrutura ás funcións e obxetivos previstos neste documento. 
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O desglose por capítulos e tipoloxía de fondos da senda orzamentaria desta 

axencia prevista é o seguinte:  

CAPÍTULO 2022 2023 2024 2025 

I     

FFPP     

II     

FFPP     

FINALISTAS     

IV     

FFPP     

VI     

FEDER 2014-2020     

FEDER 2021-2027  32.380.000,00 52.810.000,00 52.810.000,00 

FFPP     

FINALISTAS     

MRR     

POCTEP     

REACT 27.699.054,00  7.966.173,79    

FSE     

VII     

FEADER 14 -20     

FEADER 21 - 27     

FEDER 2014-2020     

FFPP     

IX     

FFPP     

TOTAL     

 

O desglose por tipoloxía de fondos e o incremento interanual do orzamento 

previsto é o seguinte:  

TIPOLOXÍA FONDO 2022 
% 

increment
o 

2023 
% 

increment
o 

2024 
% 

incremento 
2025 

FCA 72,16   73,76*   73,76*   73,76* 

FCA sustentabilidade 
dixital 

1,6   3,39   23,26   34,17 

FEDER 2014 - 2020 31,68   9,28   0   0 

FEDER 2021 - 2027     32,38   52,81   52,81 

MRR 45,08   55,36   26,37   10,91 

REACT 27,7   7,97   0   0 

FEADER 3,38   1,97   7   6,01 

FSE     3  4 

FINALISTAS 2,87   2,87   2,87   2,87 

POCTEP 0,07   0   0   0 

FCA CAPITULO I 19,30   19,30   19,30   19,30 

FCA CAPITULO IX 7,84   7,84   0   0 

TOTAL 211,68 1,15% 214,12 -2,68% 208,37 -2,18% 203,83 
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Programa Operativo FEDER 07  13. 

Durante o período de vixencia deste contrato plurianual, a senda financeira marcada 

pola financiación europea irá diminuíndo ao longo dos catro anos, compensándose con 

incrementos sostidos de fondos propios necesarios para o mantemento das 

inversións realizadas en anos anteriores: 

Fondos Europeos     

FFPP sen cap I nin cap IX     

TOTAL 
  186.195.543,03   

 

A continuación indícase o incremento de FCA global vencellado aos importantes 

investimentos destes anos: 

  
2022 2023 2024 2025 

TOTAL     

Incremento agregado (sobre 2022)     

Incremento interanual  3,36 % 11,54 % 9,38 % 

 

A representación gráfica da evolución de ámbalas dúas sendas, amósase na seguinte 

imaxe: 
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A senda financeira de cada un dos fondos europeos que recibe e xestiona esta 

axencia, amósase neste gráfico: 

 

 

Os déficits derivados do incumprimento das estimacións de ingresos anuais 

compensaranse mediante os pertinentes axustes nas partidas de gasto que garantan 

o equilibrio económico financeiro. 

A Dirección da Axencia elevará ao Consello Reitor un informe explicativo das causas 

das desviacións na estimación de ingresos, das previsións de que dito déficit poida 

repetirse nos exercicios seguintes e do impacto que puidesen ter na consecución dos 

obxectivos programados así como, no seu caso, as necesarias modificacións que como 

consecuencia de devanditos déficits deban introducirse no Contrato de Xestión e o 

alcance das mesmas. 
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9. Os compromisos recíprocos 
 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia asume o compromiso de 

consecución dos obxectivos estratéxicos sinalados neste Contrato de Xestión. Pola 

súa banda, a Xunta de Galicia comprométese á adopción de medidas de apoio e á 

provisión de recursos orzamentarios, conforme aos acordos que subscriban a 

Amtega e os centros directivos afectados. 

Así mesmo, a través das consellerías competentes por razón da materia, a Xunta de 

Galicia asume o compromiso de promocionar o uso e dotar de efectividade aos 

sistemas de información desenvoltos pola axencia, en cumprimento dos 

obxectivos que figuran neste contrato de xestión. En caso de incumprimento deste 

compromiso, o Consello Reitor poderá acordar, a proposta da Dirección da Axencia, o 

apagado dos devanditos sistemas ou, de ser o caso, reformular o destino das 

dotacións orzamentarias destinadas ao seu mantemento. 

Neste sentido, a senda financeira recollida neste documento constitúe a base para a 

correcta planificación e estruturación desde axencia, maximizando e optimizando os 

seus recursos para a consecución dos diversos obxectivos plantexados polas 

diferentes entidades e organismos, e que se recollen na cláusula 5. Programas e 

obxectivos específicos. Non obstante, podería haber acordos de financiación conxunta 

de maneira extraordinaria, se así o requerisen actividades extraordinarias non 

recollidas neste documento, sempre que estén de acordo a Consellería e a Amtega. 

Doutra banda, nos proxectos sectoriais onde sexa necesaria a participación de 

recursos humanos das consellerías, a dispoñibilidade dos devanditos recursos será 

imprescindible para o mantemento e desenvolvemento de ditos proxectos. En 

concreto, o persoal de Educación completarase con 34 asesores técnico-docentes 

segundo convenio entre a Amtega e a consellería competente en materia de 

Educación. 
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10. A comisión de seguimento e control 
 

Funcionará como Comisión de Seguimento e Control da execución deste Contrato de 

Xestión a Comisión de Control prevista no artigo 19 dos Estatutos da Amtega. A dita 

Comisión rexerase polo establecido no artigos 87 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, 

de organización e funcionamento da administración xeral e do sector público de 

Galicia e polos artigos 19 e 20 dos estatutos da Axencia, aprobados polo Decreto 

252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia, modificado polo Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se 

suprime o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e 

Contable (Cixtec) e se modifica 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. 

A Comisión de Seguimento e Control efectuará anualmente, dentro do primeiro 

trimestre de cada ano natural, un informe de avaliación global do grao de 

cumprimento do contrato de xestión polas partes relativo ao ano inmediatamente 

anterior, así como un informe final relativo a todo o período de vixencia do dito 

contrato, podendo, se o considera necesario, propoñer ao Consello Reitor as medidas 

de corrección ou adaptación que considere precisas en relación aos compromisos do 

ano seguinte ou, de ser o caso, as modificacións e adaptacións necesarias para un 

novo período. 

Así mesmo, a Comisión de Seguimento e Control poderá reunirse cantas veces estime 

conveniente, a petición de calquera das partes integrantes da mesma, para o 

cumprimento das obrigas establecidas no artigo 20 dos Estatutos da Amtega.  
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11. Marco de actuación en materia de xestión de 

recursos humanos 
 

O plan de recursos humanos da Amtega esta fundado nun compromiso 

permanente polo desenvolvemento profesional, mediante accións formativas, 

baseadas nun diagnóstico de necesidades previo; a transversalización xeral do modelo 

de traballo (combinando os principios de especialización sectorial e funcional); o 

fomento da incorporación de profesionais da máxima competencia; a cultura de 

responsabilidade polos resultados esperados; e a austeridade administrativa, 

fomentando a adaptación do persoal da Xunta que vén desempeñándose nas áreas 

transferidas á Axencia. 

Durante a vixencia do anterior contrato plurianual de xestión, a Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia continuou coa asunción progresiva dos medios 

persoais en materia de dixitalización e aplicación de novas tecnoloxías nas distintas 

Consellerías e entidades entidades públicas delas dependentes, mediante a supresión 

do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable 

(Cixtec) e asunción pola Amtega das súas competencias, as obrigas e os medios 

persoais e materiais que ata ese momento lle correspondían. 

O modelo organizativo representado pola axencia tivo, no modelo de traballo, unha 

consecuencia importante: a progresiva introdución de criterios de especialización 

funcional e a xestión do coñecemento do colectivo de profesionais tecnolóxicos 

da Xunta de Galicia mediante o traballo por proxectos. 

As consecuencias prácticas máis importantes diso foron, por unha banda, a 

conformación dun conxunto de profesionais que non responden a un mando sectorial 

específico, senón que van sendo asignados aos proxectos existentes de conformidade 

coas prioridades fixadas pola Dirección da Axencia e, por outra banda, a 

homoxeneización de procesos, aplicacións, culturas de traballo, e redución de custos 

por economía de escala.  

O cambio de pasar dunha cultura e práctica de traballo en función de competencias, 

a unha baseada na asignación colectiva e individual de obxectivos esixe, non só a 

correcta delimitación dos mesmos por parte do equipo directivo da axencia, senón 

tamén a especialización funcional do persoal que, baixo a dirección daquel, debe levar 

a cabo a súa consecución.  

A adopción desa cultura de traballo, xunto coa existencia dunha diversidade de 

rexímenes xurídicos aplicables ao persoal de tecnoloxías da información e as 

comunicacións da administración xeral autonómica, aconsellan proceder ao 

establecemento dun novo marco regulatorio unificado do dito persoal que dea 

resposta ás novas necesidades derivadas da crecente importancia que a función 

informática ten, non só para o funcionamento regular da axencia, senón para o 
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cumprimento de todos e cada un dos obxectivos da administración pública 

autonómica. 

Nunha administración pública que presta servizos dixitais todos os días do ano as 

vinte catro horas do día, o dito marco deberá ser acorde coa específica natureza do 

traballo a desenvolver polo persoal de tecnoloxías da información e as comunicacións 

na medida en que realizan actividades 24x7 destinadas a garantir a administración e 

operación continuada dos sistemas, a atención das incidencias que afectan a 

dispoñibilidade, continuidade e seguridade dos sistemas no momento no que se 

producen, a realización de intervencións programadas fora dos horarios ordinarios de 

traballo...., o que esixe a determinación das condicións nas que aquelas se 

desenvolverán, así como as correspondentes compensacións que resulten 

procedentes. 

Durante a vixencia do presente contrato plurianual, a Amtega enfróntase ao reto da 

xestión de preto de 900 millóns de euros que conlevarán un incremento da carga de 

traballo administrativa, a consecuencia da necesidade da xestión dos expedientes 

de contratación destinados a darlles cobertura, así como da xestión e seguimento 

económico dos mesmos coa finalidade de cumprir os prazos de execución, verificación 

e certificación esixidos por Europa. Así mesmo, conlevarán unha notable carga de 

traballo no persoal técnico desta axencia, non só no proceso de licitación mediante a 

elaboración dos correspondentes pregos de prescricións técnicas e avaliación e 

informe das ofertas presentadas polos distintos licitadores, senón tamén no 

seguimento e coordinación na execución dos diferentes proxectos coa finalidade de 

garantir tanto a súa corrección, como o mantemento dos servizos tecnolóxicos 

competencia desta axencia. 

As circunstancias anteriores esixen a adopción dunha serie de medidas en materia de 

persoal cara a manter un equipo humano hipermotivado co que facer fronte aos retos 

e oportunidades que o escenario dos MRR presenta en Galicia. A tal fin, con 

independencia das modificacións que poidan realizarse na relación de postos de 

traballo da Amtega en función das dispoñibilidades orzamentarias existentes en cada 

momento, adoptaranse medidas de formación do persoal e un plan que, sobre a 

base da avaliación de resultados, permita adecuar as retribucións dos distintos 

empregados públicos ao grao de responsabilidade, dilixencia e compromiso que está 

a asumir. 

 

Política retributiva. Valoración de resultados 

Tal e como se establece na propia lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 

funcionamento da administración xeral e do sector público autonómico de Galicia 

(LOFAXGA) no seu artigo 78, os conceptos retributivos do persoal funcionario serán 

os establecidos na normativa reguladora da función pública da Xunta de Galicia e dos 

orzamentos da Comunidade Autónoma coas especialidades previstas nesta lei e no 
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estatuto de creación. Por outra banda, as condicións retributivas do persoal laboral 

serán as determinadas no convenio colectivo de aplicación. 

Nesta etapa prevese a posibilidade do establecemento dun sistema de asignación 

de incentivos e distribución do complemento de produtividade. O propio estatuto 

regulador da Amtega no seu artigo 29.4 prevé a posibilidade de que o persoal 

funcionario, estatutario e/ou laboral da Xunta de Galicia ao servizo da Amtega poida 

percibir una parte da súa retribución como incentivo de rendemento o complemento 

correspondente que valore a produtividade, de conformidade coa normativa da 

función pública de Galicia. 

Vinculado coas previsións anteriores, ao abeiro do Acordo do Consello da Xunta de 

Galicia do 8 de abril de 2021 polo que se aproban as actuacións en materia de persoal 

para a xestión dos fondos de recuperación e resiliencia (FRR) e outros fondos 

europeos, estase a tramitar unha proposta de implementación na Amtega das 

actuacións en materia de persoal para a xestión dos Fondos de Recuperación e 

Resiliencia (FRR), proposta coa que se trata de facer fronte, por unha banda, ás 

necesidades de persoal técnico das distintas áreas da Amtega para acadar os 

obxectivos previstos nos 7 eixes e 20 programas contidos na Estratexia Galicia Dixital 

2030 e afrontar os retos que plantexa a incorporación dos fondos FRR sen merma da 

calidade na prestación dos servizos públicos competencia desta axencia pública 

autonómica e, por outra banda, adecuar as retribucións do distinto persoal grao de 

responsabilidade, dilixencia e compromiso que está a asumir. 

 

Responsabilidade do persoal directivo  

O persoal directivo da Amtega ao que se refire o artigo 34 do Estatuto da mesma está 

suxeito, no desenvolvemento dos seus cometidos á avaliación de acordo cos criterios 

de eficacia, eficiencia e cumprimento da legalidade, responsabilidade pola súa xestión 

e control de resultados en relación cos obxectivos que lle foron fixados.  

O persoal directivo da Axencia, ao que se refire o artigo 34 dos seus estatutos, estará 

suxeito a esixencias de responsabilidade por incumprimento dos obxectivos.  

Entenderase que a Amtega desenvolveu con éxito o presente contrato de xestión 

cando resulten cumpridos, cando menos, o 75% dos seus obxectivos estratéxicos. 

Entenderase cumprido un obxectivo estratéxico cando se acade un grao de 

cumprimento, cando menos, do 60% dos obxectivos específicos ou programas que 

forman parte dese obxectivo estratéxico. 

Entenderase que existe incumprimento dun programa ou obxectivo operativo cando 

non se acade, cando menos, o 50 % do valor obxectivo fixado con anterioridade 

na metade dos indicadores asociados. Existirá responsabilidade do persoal 

directivo responsable cando a porcentaxe de programas incumpridos exceda do 

35% do total de programas correspondentes á súa área de actividade. 
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Para os efectos anteriores, non se terán en conta os indicadores asociados a 

obxectivos específicos ou actuacións que se cancelen ou non se leven a cabo por 

causas independentes da vontade e actividade desta axencia pública autonómica.  

En caso de incumprimento, o Consello Reitor, a iniciativa propia ou por proposta da 

Dirección, e logo de analizar o conxunto de indicadores que non acadaron o valor de 

responsabilidade antedito poderá apercibir formalmente aos directores/as das 

correspondentes áreas.  

En último termo, se durante tres exercicios consecutivos se produce o apercibimento 

de algún membro do equipo directivo, o consello reitor poderá aprobar o seu cese, 

sen prexuízo da concorrencia doutras circunstancias que xustifiquen tal medida.  

O réxime de responsabilidade anterior non resultará de aplicación á persoa 

titular da Dirección da Amtega xa que, tal e como deriva do artigo 17 dos seus 

estatutos, a Dirección configúrase non só como órgano executivo, senón tamén como 

órgano de goberno, sendo a persoa titular da mesma nomeada e separada por decreto 

do Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da consellería competente en 

materia de Facenda e Administración pública e tendo a consideración de alto cargo 

da administración da Comunidade Autónoma de Galicia con rango de secretaria/o 

xeral. 

No caso de que se acade ou supere o valor estándar do 80% dos indicadores relativos 

aos obxectivos operativos asociados a cada área da Amtega, de conformidade co 

previsto no presente contrato plurianual de xestión, as respectivas áreas poderán ser 

beneficiarias das medidas de recoñecemento que o Consello Reitor considere 

axeitadas e de conformidade coa normativa vixente que resulte de aplicación. 

Sen prexuízo do anterior, o Consello Reitor exercerá o seguimento, supervisión e 

control superior da xestión da persoa titular da Dirección previsto no artigo 16 do 

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, modificado polo Decreto 

9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o Centro Informático para a Xestión 

Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica 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. 
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12. Procedemento para a introdución de 

modificacións ou adaptacións que, no seu caso, 

procedan 
 

As modificacións ou axustes para corrixir eventuais desviacións entre o planeado e o 

executado, sempre que non afecten á estrutura do Contrato de Xestión, serán 

aprobadas polo Consello Reitor, a proposta da Dirección da Axencia. 

En caso contrario, para a modificación do Contrato de Xestión será necesario a 

aprobación do Consello da Xunta, previo informe das consellerías competentes en 

materia de administracións públicas e facenda, a proposta do Consello Reitor.  

Entenderase que as modificacións afectan á estrutura do contrato de xestión nos 

seguintes casos:  

• A eliminación, redefinición ou introdución de novos obxectivos 

estratéxicos ou programas, así como a eliminación, redefinición ou 

introdución de novos obxectivos específicos que supoñan máis do 40% do 

correspondente programa. 

• A variación da contía dos indicadores utilizados en máis dun 40% do valor 

obxectivo fixado ou a alteración en máis de catro meses respecto ao valor 

establecido para os indicadores avaliados mediante datas.  

Igualmente, poderá dar lugar á modificación do Contrato de Xestión o feito de que 

os orzamentos da Xunta de Galicia non dotasen á Axencia do financiamento 

previsto neste contrato de xestión ou modificacións na contía dos recursos 

dispoñibles que comprometan a consecución dos obxectivos previstos.  
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Anexo I - Entidades ás que a Amtega está a prestar servizo na actualidade 

 

CONSELLERÍA ÁMBITOS INCLUÍDOS ÁMBITOS NON INCLUÍDOS 

Presidencia da Xunta de Galicia 

Presidente CRTVG 

Estrutura orgánica básica 
(Secretarías Xerais e Direccións 
Xerais) 

Consello da Cultura Galega 

Asesoría Xurídica Xeral Consorcio Audiovisual de Galicia 

Axencia de Turismo de Galicia RETEGAL 

S.A. DE XESTIÓN DO PLAN 
XACOBEO 

 

Vicepresidencia Primeira e 
Consellería de Economía, 
Industria e Innovación 

Estrutura orgánica básica 
(Secretarías Xerais, Direccións 
Xerais e Delegacións Territoriais) 

IGAPE 

Vicepresidencia e Conselleiro/a INEGA 

GAIN Real Academia Galega de Ciencias 

IGCC 
Instituto de Estudos Galegos Padre 
Sarmiento 

 Galicia Calidade 

 
Sociedade Xestora de Entidades de 
Capital Risco SA 

 
Fundación pública Artesanía de 
Galicia 

Vicepresidencia Segunda e 
Consellería de Presidencia, 
Xustiza e Deportes 

Estrutura orgánica básica 
(Secretarías Xerais, Direccións 
Xerais e Delegacións Territoriais) 

Axencia Galega de Emerxencias 

Vicepresidencia e Conselleiro/a Fundación Semana Verde de Galicia 

AGASP 
Instituto de Medicina Legal de 
Galicia 

Fundación Deporte Galego 
Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial Galicia Norte de Portugal 
(GNP-AECT) 

Fundación Galicia Europa  

Policía Autonómica de Galicia  

Consellería de Facenda e 
Administración Pública 

Estrutura orgánica básica 
(Secretarías Xerais, Direccións 
Xerais e Delegacións Territoriais) 

 

Conselleiro/a  

IGE  

EGAP  

ATRIGA  

CESGALICIA  

TACGAL  
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CONSELLERÍA ÁMBITOS INCLUÍDOS ÁMBITOS NON INCLUÍDOS 

Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda 

Estrutura orgánica básica 
(Secretarías Xerais, Direccións 
Xerais e Delegacións Territoriais) 

XESTUR 

Conselleiro/a SOGAMA 

Estrutura orgánica en territorio: 
Distritos Ambientais 

  

Estrutura orgánica en territorio: 
Parques Naturais 

 

APLU  

IET  

IGVS   

Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade 

Estrutura orgánica básica 
(Secretarías Xerais, Direccións 
Xerais e Delegacións Territoriais) 

Augas de Galicia 

Conselleiro/a 
Sociedade Pública de Investimentos 
de Galicia, S.A. (SPI Galicia, SA) 

AXI  

Xurado de Expropiación de Galicia  

Consellería de Cultura, 
Educación, Formación 
Profesional e Universidades 

Estrutura orgánica básica 
(Secretarías Xerais, Direccións 
Xerais e Delegacións Territoriais) 

Centros educativos 

Conselleiro/a ACSUGA 

Consello Escolar de Galicia Fundación Cidade da Cultura 

AGADIC Real Academia Galega  RAG 

CGAC Fundación Rof Codina 

CAFI 
Centro Galego de Artes da Imaxe 
(CGAI) 

 Fundación Pública Camilo Jose Cela 

Consellería de Promoción do 
Emprego e Igualdade 

Estrutura orgánica básica 
(Secretarías Xerais, Direccións 
Xerais e Delegacións Territoriais) 

Consello Galego de Relacións 
Laborais 

Conselleiro/a 
Fundación pública galega da 
formación para o traballo 

Estrutura orgánica en territorio: 
Centros de Formación Ocupacional 

Consello Galego de Cooperativas 

Estrutura orgánica en territorio: 
Oficinas de Emprego 

 

ISSGA    

Consellería de Política Social e 
Xuventude 

Estrutura orgánica básica 
(Secretarías Xerais, Direccións 
Xerais e Delegacións Territoriais) 

Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar 

Conselleiro/a 
Fundación Pública Galega para a 
Tutela de Persoas Adultas (FUNGA) 
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CONSELLERÍA ÁMBITOS INCLUÍDOS ÁMBITOS NON INCLUÍDOS 

Estrutura orgánica en territorio: 
Rede Galega de Centros de 
Benestar 

 

Axencia Galega de Servizos Sociais   

CEGADI   

Consellería do Medio Rural 

Estrutura orgánica básica 
(Secretarías Xerais, Direccións 
Xerais e Delegacións Territoriais) 

Fundación do Centro Tecnolóxico da 
Carne 

Conselleiro/a SEAGA 

Estrutura orgánica en territorio: 
Oficinas Agrarias Comarcais 

Xenética Fontao 

Estrutura orgánica en territorio: 
Distritos Forestais 

 

Estrutura orgánica en territorio: 
Laboratorios 

  

Estrutura orgánica en territorio: 
Centros de Formación e 
Experimentación Agroforestal 

 

Estrutura orgánica en territorio: 
Centros de Investigación 

 

AGACAL   

AGADER   

Axencia Galega da Industria 
Forestal (XERA) 

 

FOGGA   

Consellería do Mar 

Estrutura orgánica básica 
(Secretarías Xerais, Direccións 
Xerais e Delegacións Territoriais) 

CETMAR 

Conselleiro/a Portos de Galicia 

Estrutura orgánica en territorio: 
Escolas Naútico Pesqueiras 

INTECMAR 
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Anexo II - Políticas de acceso e soporte das ferramentas transversais 

corporativas por parte de entidades e organismos cuxos servizos e recursos TIC 

non figuran integrados na Amtega 

 

O desenvolvemento da administración electrónica e o marco normativo vixente neste 

eido determina a configuración de determinados sistemas ou ferramentas de carácter 

corporativo. O criterio de eficiencia por aproveitamento de sistemas existentes 

recomenda que os departamentos e organismos que non están integrados no ámbito 

de atención da Amtega sexan usuarios de sistemas ou servizos promovidos dende 

esta axencia. 

Coa finalidade de establecer un marco ordenado de atención, establécese como 

requisito obrigatorio previo ao inicio da prestación do servizo a sinatura dun acordo 

de colaboración no que se faga constar: 

 - Marco normativo ou figura xurídica que determina o uso necesario destes sistemas. 

 - Relación dos sistemas aos que se habilitará o acceso. 

 - Condicións de acceso e uso dos mesmos. 

 - Determinación dos criterios de aplicación en materia de seguridade da información 

e de protección de datos. 

 - Canle de atención as persoas usuarias. 

Salvo que se manifeste expresamente no acordo, non están incluídos na prestación 

do servizo a dotación dos medios necesarios para o seu uso, como pode ser o caso da 

dotación de equipamento. 

De xeito non exhaustivo identifícanse a continuación escenarios de posible aplicación 

deste acordo: 

 - Entidades do sector público autonómico: fundacións, empresas públicas, 

organismos autónomos, etc. 

 - Órganos estatutarios de Galicia: Valedor do pobo, consello de contas, etc. 

 - Axentes colaboradores: Grupos de Acción Local (regulados no regulamento 

1303/2013 sobre fondos estruturais), entidades privadas coas que se establece algún 

convenio de colaboración para algunha tarefa de tramitación que esixa algunha 

destas ferramentas, etc,... 

Se un organismo ou entidade do sector público autonómico desexa unha prestación 

completa dos seus servizos TIC por parte de Amtega deberá subscribir un acordo de 

integración, no que se reflexen os medios persoais, materiais e económicos que se 

integran na Amtega, así como os niveis de prestación de servizos que se recibirán. No 
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caso de ter necesidade de servizos puntuais, poderá dirixirse a esta axencia para a 

formalización do acordo pertinente onde se recollan os servizos a recibir e, de ser o 

caso, a contraprestación que deberá afrontar por ditos servizos.  
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Anexo III - Tipoloxía actual de postos de traballo da Amtega 

A tipoloxía dos 410 postos de traballo cos que conta esta axencia pública 

autonómica na actualidade é a seguinte: 

DENOMINACIÓN  NIVEL TOTAL 

POSTOS PERSOAL DIRECTIVO 

Xerente PD 1 

Directores de área PD 6 

POSTOS PERSOAL FUNCIONARIO 

Vicexerencia de xestión económica e contratación LD 1 

Xefaturas de departamento LD 29 

Xerentes de proxecto  LD 6 

Enxeñeiro/a de funcións facultativas C 3 

Xefaturas de sección  C 89 

Técnico/a superior sistemas e tecn. Da información  C 25 

Analista C 3 

Analista programador/a C 55 

Programador/a C 30 

Operador/a de ordenador  C 81 

Operador/a ordenador sop. Espec. Admon. Electron.  C 1 

Operador/a ordenador sop. Espec. En emprego C 1 

Operador/a ordenador sop. Espec. Posto traballo C 1 

Xefatura negociado C 19 

Xefatura negociado de tesourería e habilitación C 1 

Secretario/a  C 3 

Secretario/a LD 1 

Operador/a entrada de datos  C 1 

Posto base subgrupo c1 C 1 

Axudante de administración C 1 

Subalterno C 3 

Subtotal Postos Persoal Funcionario 362 

POSTOS PERSOAL LABORAL 

GRUPO I 1 5 

GRUPO II 2 6 

GRUPO III 3 32 

GRUPO IV 4 5 

Subtotal Postos Persoal Laboral 48 

TOTAL 410 
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O persoal de Educación completarase con 34 asesores técnico-docentes segundo 

convenio entre a Amtega e a Consellería competente en materia de Educación. 

Atendendo ao seu nivel, os postos de estrutura representan o 10,49 % do total de 

postos da Amtega, cunha ocupación que non alcanza o 10% respecto do total de 

postos existentes. 

TIPOLOXÍA DE POSTOS Nº POSTOS 
PORCENTAXE 

POSTOS SOBRE 
TOTAL 

Nº POSTOS 
OCUPADOS 

PORCENTAXE 
OCUPADOS SOBRE 

TOTAL DOS POSTOS 

PERSOAL DIRECTIVO 7 1,71 % 5 1,22 % 

PERSOAL NIVEL 28 36 8,78 % 34 8,29 % 

PERSOAL NIVEL 25 117 28,54 % 105 25,61 % 

RESTO PERSOAL 250 60,98 % 198 48,29 % 

TOTAL 410 100,00 % 342 83,41 % 

 

  

A plantilla de persoal do que dispón na actualidade a Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia amosa un déficit de titulados superiores e medios (só un 

8,05 % dos postos totais están ocupados polo subgrupo A1 e un 12,20 % polo subgrupo 

A2 A2), déficit que adquire unha importancia capital no caso do persoal técnico das 

distintas áreas da Amtega en atención ao crecente volume de proxectos tecnolóxicos 

xestionados por esta axencia. 

PERSOAL FUNCIONARIO E DIRECTIVO 
Nº POSTOS 
OCUPADOS 

PORCENTAXE OCUPADOS SOBRE 
TOTAL DOS POSTOS 

PERSOAL DIRECTIVO 5 1,22 % 

A1 33 8,05 % 

A2 50 12,20 % 

C1 96 23,41 % 

C2 13 3,17 % 

AP 1 0,24 % 

NIVEL POSTOS AMTEGA

PERSOAL
DIRECTIVO

PERSOAL
NIVEL 28

PERSOAL
NIVEL 25

RESTO
PERSOAL

OCUPACIÓN POSTOS AMTEGA 
POR NIVEL

PERSOAL
DIRECTIVO

PERSOAL
NIVEL 28

PERSOAL
NIVEL 25

RESTO
PERSOAL
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PERSOAL LABORAL POSTOS OCUPADOS 
PORCENTAXE OCUPADOS SOBRE 

TOTAL DOS POSTOS 

GRUPO I 5 1,22 % 

GRUPO II 63 15,37 % 

GRUPO III 64 15,61 % 

GRUPO IV 10 2,44 % 

GRUPO V 2 0,49 % 

 

  

 

 

PERSOAL DIRECTIVO E 
FUNCIONARIO AMTEGA 

OCUPACIÓN POR GRUPO DE 
TITULACIÓN

PERSOAL
DIRECTIVO

A1

A2

C1

C2

AP

PERSOAL LABORAL AMTEGA
OCUPACIÓN POR GRUPO DE 

TITULACIÓN

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO IV

GRUPO V
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Anexo IV - Correlación Obxectivos PEG  Obxectivos CPX 

 

Obxectivo estratéxico PEG 
(OE 3.2) 

Obxectivos estratéxicos 
CPX 

Programas de gasto Indicadores PEG asociados 

3.2.1. Impulsar e desenvolver un goberno 
e administración intelixente e 
accesible que ofreza máis e 

mellores servizos á cidadanía, 
respondendo proactivamente as 
súas necesidades e facilitando a 

súa participación. 

OE1 - Impulsar un goberno e 
Administración Intelixente 

OE2 - Promover os servizos públicos 
dixitais 

OE3 - Garantir a dispoñibilidade e 
seguridade dos servizos públicos 

dixitais 

131A  Administración de Xustiza 
311A  Dirección e servizos xerais 

de promoción social 
571A - Fomento da sociedade da 
información e do coñecemento 

611A  Dirección e servizos xerais 
de Facenda 

1) Número de servizos públicos dixitais postos en marcha 
accesibles desde dispositivos móbiles. 

2) Número de procesos automatizados. 

3) Número de Conxuntos de datos dispoñibles para a súa 
reutilización e compartición. 

4) Persoas que realizan trámites coas administracións a través 
da canle dixital 

5) Empresas que realizan trámites coas administracións a través 
da canle dixital (<10 empregados) 

6) Porcentaxe de entradas no rexistro electrónico da Xunta por 
canles dixitais fronte a canles presenciais 

7) Porcentaxe de procedementos ou servizos administrativos 
que se poden xestionar de xeito integramente dixital  valor 

acumulado 

3.2.2. Fomentar e impulsar a educación, a 
capacitación e o talento dixital da 

sociedade necesaria para desenvolverse 
plenamente con confianza e seguridade 

no novo contexto dixital. 

OE4 - Fomentar a adquisición de 
competencias dixitais 

421A  Dirección e servizos xerais 
de Educación 

571A - Fomento da sociedade da 
información e do coñecemento 

1) Número de usuarios da rede CeMIT. 

2) Nº de aulas dixitalizadas. 

3) Nº de actividades planificadas para a promoción do talento 
dixital. 

4) Persoas con competencias dixitais básicas 

5) Mulleres con competencias dixitais básicas 

6) Número de alumnos con aula dixital 

7) Porcentaxe de alumnos que empregan libro dixital 

8) Número de persoas usuarias dos servizos dixitais do Sistema 
de Bibliotecas de Galicia 
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3.2.3. Impulsar a economía dixital cara a 
un territorio intelixente, máis sostible e 

conectado, promovendo a innovación 
tecnolóxica no aproveitamento e 

preservación dos recursos naturais e 
impulsando a mobilidade intelixente así 

como os novos modelos para a 
dinamización do noso patrimonio e a 

produción cultural. 

OE5 - Impulsar a economía dixital 
para acadar un territorio intelixente 

571A - Fomento da sociedade da 
información e do coñecemento 

1) Número de sistemas especializados para a xestión territorial 
desenvolvidos. 

2) Número de emprazamentos (torres) de soporte para 
equipamentos de telefonía móbil construídos para a cobertura 

no rural. 
3) Axudas concedidas para a conectividade de empresas e 

fogares. 
4) Número de servizos, sistemas ou grandes funcionalidades 

construídas no ámbito do turismo e da cultura. 
5) Empresas que venden por comercio electrónico (con menos 

de 10 empregados) 

6) Cobertura alcanzada pola Rede IoT iCousas 

7) Número de núcleos rurais aos que se dotará de cobertura 
móbil 

8) Usuarios da plataforma avanzada de explotacións agrarias 
(Xestión Agraria  Agro 4.0) 

9) Número de elementos patrimoniais catalogados ou 
preservados nos sistemas de xestión do patrimonio  

10) Número de persoas usuarias recollidas nos sistemas cara 
visitantes ou profesionais do turismo 

11) Número de persoas beneficiarias dos sistemas intelixentes 
de transporte 

3.2.4. Impulsar o crecemento do 
ecosistema dixital, a través da innovación 

e a especialización tecnolóxica, 
favorecendo a adopción de tecnoloxías 
avanzadas que dean resposta aos retos 

de futuro. 

OE6 - Favorecer o crecemento do 
ecosistema dixital galego 

571A - Fomento da sociedade da 
información e do coñecemento 

1) Número de actuacións realizadas para a transformación 
dixital das pemes. 

2) Número de servizos implementados no eido da iniciativa 
GaiásTech. 

3) Número de proxectos/iniciativas desenvolvidas no marco do 
ecosistema GobTech. 

4) Empresas que usan solucións dixitais avanzadas baseadas en 
IA, Big Data e/ou Ciberseguridade 

5) Administracións que usan solucións dixitais avanzadas 
baseadas en IA, Big Data e/ou Ciberseguridade 

6) Empresas TIC con especialistas en Ciberseguridade, IA ou 
datos 

7) Contribución do sector TIC ao PIB galego 

8) Porcentaxe de mulleres no hipersector TIC 

 


