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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, 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 constituída con data 9 de marzo de 2012 mediante a celebración da sesión 

constitutiva do seu Consello Reitor, ten por obxecto  “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 primeiro contrato plurianual e cumpridos os 

obxectivos previstos nel, cómpre aprobar o 2º 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, 

aliñado coa Axenda Dixital de Galicia 2020 e adaptado ao novo marco establecido polo 

Programa Operativo FEDER 2014 - 2020. 

Este contrato de xestión establece os compromisos que ten que cumprir a Amtega no 

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

atribuídas polo seu Decreto de creación. 

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

Reitor da Amtega por acordo de data 21 de marzo de 2018 e, con carácter definitivo, 

polo Consello da Xunta de Galicia, na sesión celebrada o día 5 de abril de 2018. 

 

Cláusulas 
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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, 

establécense 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. Na cláusula 6 

provese un cadro no que quedan resumidos os obxectivos específicos e na cláusula 7 se 

recollen os seus correspondentes indicadores. 

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 2021. 
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3. Misión e visión da Axencia 
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), adscrita á Presidencia 

da Xunta de Galicia, 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. 

A figura da Axencia supón para a administración autonómica unha fórmula que integra 

flexibilidade de xestión, autonomía, promoción da eficiencia e responsabilidade por 

resultados. 

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 Axenda Dixital de Galicia 2020 

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. 

 

A visión 

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

consolidarse como instrumento chave de transformación dixital, contribuíndo  a acadar 

uns servizos públicos proactivos e cercanos, facilitando a dixitalización dos sectores 

produtivos galegos, apoiando o crecemento e a innovación do ecosistema dixital, 

promovendo a extensión das redes de nova xeración no territorio galego e 

establecendo os mecanismos axeitados para que a  sociedade dixital que se está a 

construír sexa 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 

obxectivo estratéxico do PEG 2015-2020 “Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso 

as mesmas”, incluído no “EIXE 4. SOCIEDADE DIXITAL, CULTURA E REFORZO DO PESO 

DE GALICIA NO SEU ENTORNO”, en concreto na PA.4.1. “Consolidar o modelo de 

crecemento vinculado á economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como 

unha fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da Información”. 

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

Axenda Dixital de Galicia, 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 (2018-2021), establécense 7 obxectivos estratéxicos: 

 

1. Impulsar a cohesión dixital da Administración 

2. Promover os servizos públicos dixitais 

3. Fomentar a capacitación dixital 

4. Promover a economía dixital 

5. Apoiar o crecemento do ecosistema dixital 

6. Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos públicos dixitais 

7. Medidas instrumentais e de eficiencia 
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Obxectivo 1: Impulsar a cohesión dixital da Administración 

Definición: 
 

As políticas e directrices  promoven unha sociedade cada vez máis aberta e 

competitiva, baseada na economía dixital, poñendo especial atención na 

Administración electrónica como impulsora da inclusión e a calidade de vida. A 

administración pública galega debe dotarse e por en marcha os medios que permitan a 

xestión dixital tanto no seu funcionamento interno como na relación coa cidadanía. E 

debe facelo de xeito homoxéneo, corporativo, establecendo criterios e ferramentas 

comúns que permitan vertebrar dixitalmente a administración pública. 

Son elementos fundamentais e transversais a toda a administración os sistemas de 

rexistro e atención a cidadanía, as canles de relación co cidadá como a carpeta cidadá 

ou sede electrónica; os medios para a xestión e custodia dixital dos expedientes 

administrativos no arquivo electrónico administrativo; os sistemas de información de 

carácter corporativo no eido da información xeográfica, do análise avanzado de 

información. E como consideración especial os procesos para a xestión dos recursos 

humanos. 

 
Finalidade:   
 
Acadar o desenvolvemento pleno dos sistemas e medios corporativos para o 

funcionamento dixital da administración na relación coa cidadanía, no funcionamento 

interno e na relación con outras administración. Todo elo dando cumprimento tamén 

ao marco normativo vixente. 
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Obxectivo 2: Promover os servizos públicos dixitais 

Definición:  

A administración presta unha ampla variedade de servizos públicos aos cidadáns, 

empresas, así como a distintos colectivos, en todos aqueles ámbitos de actuación nos 

que ten competencias (comercio, empresa, industria, emprego, vivenda, servizos 

sociais, educación, transporte, ordenación do territorio, medio ambiente, agro, 

gandería, forestal, pesca, emigración, deporte, políticas de igualdade, ...).  

Na actualidade, a eficiencia e eficacia na prestación dos ditos servizos, pasa por dispor 

de canles e ferramentas que permitan avanzar nunha homoxeneización da relación 

administración-cidadanía, desenvolvendo a especificidade de cada ámbito co obxectivo 

de acadar que a relación nos diferentes ámbitos competenciais sexa sinxela, áxil, 

completamente dixital e satisfactoria.  

Isto conséguese a través dun servizos públicos dixitais, sinxelos e accesibles por parte 

dos cidadáns, áxiles na transmisión da información e dos resultados en ambos sentidos 

(cidadán á administración, administración ao cidadán), completamente dixitais, 

eliminando a necesidade de aportar documentación en papeis, e de obter e aportar 

documentos, informes ou certificacións que xa obran en poder da administración; e 

finalmente satisfactorios para o cidadán na interacción coa administración e na 

obtención dos resultados esperados dos servizos públicos. 

Neste obxectivo enmárcanse tamén as actuacións encamiñadas á dixitalización da 

administración de Xustiza, no marco do exercicio das competencias de dotación de 

medios que lle corresponden á Xunta de Galicia. Faise especial referencia ás actuacións 

dirixidas ao desenvolvemento do expediente xudicial electrónico e da administración 

electrónica xudicial, para acadar o funcionamento dixital dos órganos xudiciais do 

territorio galego, acompañando así ao desenvolvemento tecnolóxico do conxunto da 

sociedade. 

Así mesmo, cabe facer especial mención ás actuacións encamiñadas á dixitalización do 

ámbito dos  servizos sociais, baixo a óptica de integración co sistema sanitario, onde 

ten especial relevancia o desenvolvemento da Historia Social Única e os servizos de 

teleasistencia avanzada.  

 
Finalidade:  

Promover a transformación dos servizos públicos en servizos públicos dixitais, 

desenvolvendo sistemas de información e plataformas que permitan o devandito 
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proceso de transformación da administración, adaptados ás particularidades e 

necesidades de cada ámbito sectorial. 

O desenvolvemento das TIC nos diferentes ámbitos sectoriais permitirá unha mellora 

na calidade, accesibilidade e sustentabilidade dos servizos prestados a cidanía 

mediante a optimización dos procesos de traballo e a posibilidade de dispor de 

información de calidade para a toma de decisións 
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Obxectivo 3: Fomentar a capacitación dixital 

Definición: 

Nunha sociedade completamente dixital, a formación e capacitación adaptada ás novas 
necesidades do desempeño laboral constitúe un elemento básico de desenvolvemento 
e mellora da competitividade de Galicia. Para elo o aproveitamento das posibilidades 
da tecnoloxía na formación e capacitación da sociedade constitúese como un piar 
básico do crecemento da rexión (tanto na capacitación dixital dos cidadáns, como no 
aproveitamento desas capacidades no ámbito laboral, profesional e persoal). 

O achegamento da tecnoloxía nos ámbitos educativos dende idades temperás, a 
especialización dos profesionais do sector tecnolóxico, a mellora das competencias 
dixitais dos empregados públicos  e a inclusión dixital, con especial foco nos colectivos 
de maior risco de exclusión, son elementos esenciais para construír  unha sociedade 
que se desenvolva e creza nunha contorna dixital. Estas actuacións articúlanse baixo un 
modelo de cooperación tanto entre as distintas administracións públicas, como co 
sector privado que precisa de novos perfís profesionais. 

 
Finalidade:  

Aproveitar o potencial das TIC para situar a Galicia nos niveis das comunidades máis 
avanzadas e onde as persoas poidan levar unha vida autónoma e participar 
activamente na sociedade 

Promover a capacitación dixital do alumnado e profesorado de centros educativos, 
tanto no uso e aproveitamento de ferramentas TIC (e polo tanto na obtención de 
competencias dixitais en si), como na mellora das súas capacidades e competencias a 
través do emprego das TIC. 

Promover as competencias dixitais dos empregados públicos para o deseño, uso e 
aproveitamento dos servizos públicos dixitais, así como para o seu aproveitamento na 
súa vida cotiá promovendo o impulso dunha sociedade dixital. 
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Obxectivo 4: Promover a economía dixital 

Definición: 

A dixitalización empresarial debe tomar especial relevancia en sectores estratéxicos 
de Galicia, como son o sector primario ou o turístico, así como consolidar a apertura a 
outros sectores que poidan ter un papel relevante no futuro para adaptar a empresa 
galega á nova realidade económica.  

As empresas que se adaptan á evolución tecnolóxica teñen ao seu alcance vantaxes 
como o poder acadar maiores niveis de calidade nos seus produtos e servizos, mellorar 
o seu posicionamento, visibilidade, mobilidade ou detección temperá de novos nichos 
de mercado. 

Se ben o punto de inflexión ven determinado pola introdución e adopción por parte das 
empresas de solucións dixitais innovadoras que contribúan a ofrecer produtos e 
servizos de maior valor engadido e manterse constantemente á vangarda no mercado 
global. 

 
Finalidade: 

Promover o liderado de empresas que a través da incorporación das TIC, tanto nos 
procesos internos como de negocio, garantan a creación e absorción de talento e 
innovación para xerar novas oportunidades e promover así a atracción e o crecemento 
económico na Comunidade. 
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Obxectivo 5: Apoiar o crecemento do ecosistema dixital 

Definición: 

O sector TIC constitúese como un piar fundamental para avanzar cara a nova economía 
dixital, debido ao elevado grao de dinamismo e innovación inherente ao sector e á súa 
capacidade para transformar o modo de funcionamento doutros sectores.  

Neste senso, o apoio ao traballo en rede entre os diferentes axentes que conforman o 
ecosistema dixital antóllase fundamental para consolidar en Galicia sectores que 
produzan colaborativamente e superen os resultados individuais pola vía de reforzar a 
calidade dos seus produtos e servizos, ser capaces de reter, atraer e xerar talento que 
dea lugar a contar cos mellores profesionais como unha base fundamental para acadar 
o futuro baseado na innovación tecnolóxica, no crecemento do emprego, na 
internacionalización e no emprendemento. 

Ademais, o desenvolvemento das redes de telecomunicacións ultrarrápidas, como 
infraestruturas de soporte para a prestación de servizos dixitais , son un elemento 
chave para o desenvolvemento dixital o desenvolvemento dun tecido empresarial 
competitivo, innovador e xerador de empregos cualificados, brindando así, 
oportunidades de negocio en todos os sectores estratéxicos de Galicia. 

 
Finalidade: 

Impulsar a innovación tecnolóxica, competitividade e xeración de emprego no 
ecosistema dixital que contribúan a posicionar ao sector tecnolóxico coma un dos 
sectores de referencia de Galicia e promover o despregamento de redes de 
telecomunicacións ultrarrápidas ao servizo do desenvolvemento dixital da comunidade. 
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Obxectivo 6: Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos 

públicos dixitais 

Definición: 
 
Para o correcto funcionamento dos servizos públicos dixitais, é imprescindible contar 
con adecuadas infraestruturas que lles dean soporte, sendo fundamental o 
mantemento preventivo, evolutivo e correctivo destas plataformas, para acadar os 
obxectivos de dispoñibilidade, seguridade e calidade nos servizos que se ofrecen tanto 
á cidadanía, como ao persoal da Xunta de Galicia e ás empresas. 
 
Resulta fundamental, igualmente, a atención aos usuarios, facilitando o uso 
satisfactorio dos sistemas, acadando un adecuado e maior uso das aplicacións, coas 
conseguintes melloras na eficacia e eficiencia nos procesos proporcionados pola 
administración pública. 
 
O funcionamento dixital da administración pública require tamén que os empregados 
públicos teñan á súa disposición os medios tecnolóxicos necesarios para o desempeño 
das súas funcións: 
 
 - É imprescindible garantir unha xestión sostible nos medios TIC no posto de 
traballo, tendo en conta aspectos fundamentais como son: a idoneidade dos medios no 
posto, a seguridade no seu uso, a actualización continuada para evitar as problemas 
derivados da obsolescencia tecnolóxica. O posto de traballo inclúe o equipamento, o 
catálogo básico de software necesario, e aqueles elementos que vaian incorporándose 
ao funcionamento ordinario da administración pública galega. Esta actividade implicará 
a definición do posto de traballo tipo en función do ámbito, perfil ou ubicación. 
 
 - Así mesmo, xoga un papel fundamental a atención aos usuarios, facilitando o 
uso satisfactorio dos sistemas, acadando un adecuado e maior uso das aplicacións, 
canalizando axeitadamente as demandas das persoas usuarias, coa conseguinte mellora 
na eficacia e eficiencia nos procesos proporcionados pola administración pública. 
 
 
Finalidade: 
 
Promover os procesos de transformación de infraestruturas precisos para acadar un 
adecuado nivel de axilidade para a posta en marcha dos servizos públicos dixitais, 
proporcionando unha arquitectura que permita dotar á organización do rendemento, 
dispoñibilidade, seguridade, flexibilidade e escalabilidade que requiran os sistemas en 
función da súa criticidade, así como dotándoos dos procesos de monitorización que 
permitan dar resposta áxil na identificación preventiva e correctiva de problemas. 
 
Garantir unha adecuada atención ás persoas usuarias dos sistemas de información. 
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Obxectivo 7: Medidas instrumentais e de eficiencia 

Definición: 
 

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. 
 

Por iso, se inclúen neste obxectivo a realización daquelas actuacións que, pola  súa   
complexidade,  non puideron ser rematadas no período no que estivo en vigor o 
anterior contrato plurianual de xestión, tendentes á mellora na xestión do persoal, 
activo máis importante desta axencia pública autonómica e mellora na eficiencia da 
contratación pública desenvolta pola axencia. 
 
Así mesmo, a procura da eficiencia esixe da dotación do adecuado marco normativo 
no que deberán desenvolverse as actuacións da axencia, adaptadas á nova realidade 
nun ámbito en continua evolución, así como da definición e implementación de 
medidas proporcionadas e eficaces destinadas a promover as boas prácticas no 
desempeño da función pública evitando conductas fraudulentas que poidan 
distorsionar ou impedir a adecuada consecución dos obxectivos asociados á axencia. 
 
 
Finalidade: 
 
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. 
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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.  
 
Os programas “1.4. Medidas para a xestión dixital económico-financeira e contable” e 
“1.5. Medidas para a xestión dixital tributaria”, vinculados ao Centro Informático para a 
Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC), serán efectivos a partir 
da extinción do dito organismo e integración na Amtega dos seus recursos persoais, 
materiais e orzamentarios en materia TIC 
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Obxectivo 1: Impulsar a cohesión dixital da Administración 

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 dixitais. Relación dixital co 

cidadán.  

O desenvolvemento da administración electrónica e o funcionamento nun contexto 
dixital, debe permitir achegar a administración ao cidadán dun xeito próximo, 
proactivo, participativo, eficaz, seguro e sinxelo. Este programa ten como finalidade 
desenvolver e por en marcha as canles, sistemas e medios que de xeito transversal 
establecen unha relación que permitan unha relación dixital completa entre a 
administración pública e os cidadáns e as empresas. Destacando a constitución da 
carpeta cidadá como eixo da información administrativa de cada cidadán e empresa, e 
de posta en marcha dun novo modelo de prestación de servizos.  
  
Os obxectivos específicos que se pretenden acadar con este programa son: 

 Incorporar novos servizos e especialización por destinatarios na Sede 
Electrónica da Xunta de Galicia. 

 Por en marcha a Carpeta do Cidadán corporativa e interoperable con outras 
administracións. 

 Desenvolvemento de servizos proactivos na relación co cidadán. 

 Adaptar o sistema único de rexistro para o funcionamento plenamente dixital e 
interoperable. 

 Por en marcha a Rede de oficinas de asistencia en materia de rexistro. 

 Promover as actuacións de impulso do uso da administración dixital na 
cidadanía e empresa. 

 Implantar o sistema de queixas, reclamacións e peticións de información do 
cidadán. 

 Desenvolver os espazos de participación e servizos en mobilidade para unha 
maior proximidade á cidadanía. 

 
 

1.2. Plan de administración e Goberno dixitais. Xestión dixital e 

interoperabilidade 

Este programa ten como finalidade establecer, construír e por en marcha os sistemas 
troncais e corporativos facilitadores do funcionamento dixital da administración pública 
galega.  A súa posta a disposición dos sistemas ou departamentos da administración 
pública axudarán ao cumprimento dos requisitos legais do marco normativo vixente, e 
a desenvolver procesos dixitais dun xeito homoxéneo. Inclúense aspectos como os 
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sistemas comúns de sinatura dixital, o inventario de información administrativa, a 
intermediación de datos e documentos, o arquivo electrónico administrativo, as 
notificacións electrónicas e aqueles outros elementos necesarios para a acadar a 
dixitalización plena. Inclúese tamén o impulso da súa utilización. E por último recóllense 
os sistema de análise de indicadores de funcionamento dixital da administración, e do 
seu impacto na cidadanía e no propio funcionamento interno e de relación con outras 
administracións.  
 

Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Estender o uso dos servizos transversais facilitadores da administración 
electrónica como elementos vertebradores do funcionamento dixital da 
administración dixital. 

 Dixitalización das comunicacións internas da administración pública galega. 

 Desenvolver o mapa de interoperabilidade da administración pública galega. 

 Integración dos expedientes administrativos no arquivo electrónico 
administrativo. 

 Dixitalización de expedientes administrativos segundo necesidades da 
administración pública. 

 Ampliar o catálogo de servizos dixitais compartidos ou interoperables coas 
restantes administracións públicas. 

 Habilitación dos procedementos e servizos para unha administración dixital 
 

 
1.3. Plan de administración e Goberno dixital. Xestión dixital dos RRHH 

Este programa abordará a creación do expediente dixital do empregado público, e o 
desenvolvemento das ferramentas que permitan unha xestión eficiente dos procesos 
vinculados a xestión dos recursos humanos, e a xestión dos procesos de oferta de 
emprego público.  o aproveitamento das posibilidades das TIC para a mellora da xestión 
e a eficacia das políticas de emprego, a través da modernización dos sistemas de 
información relacionadas coa xestión do emprego, tanto da intermediación, como da 
orientación, da formación ou das políticas de emprego. Dita modernización permitirá 
unha mellora na calidade dos servizos, tanto na xestión, na toma de decisións, coma no 
referido a información e servizos ofrecidos aos usuarios; mellorando tanto a 
explotación como a xestión da información en poder da administración.  
  

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

 Acadar o expediente dixital único do empregado público. 

 Desenvolver o portal do empregado público para a xestión completa da relación 
coa administración. 
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 Desenvolver o sistema dixital integral para a xestión dos procesos de emprego 
público (concursos, oposicións, listas de contratación,...) 

 Crear sistemas de análise avanzado no eido da xestión de recursos humanos 

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

Este programa ten como finalidade a 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 coa finalidade de 
conformalos como expedientes electrónicos de acordo á normativa vixente e ás normas 
técnicas de interoperabilidade. 
 
Abordaranse, entre outros, aspectos tan relevantes como o desenvolvemento do 
expediente electrónico orzamentario, contemplando a participación telemática dos 
axentes que interveñen na súa elaboración, así como a información á cidadanía. Así 
mesmo, o sistema contable adaptarase a cubrir todo o seu ciclo de xestión en dixital, 
habilitando as ferramentas axeitadas aos diferentes actores que interveñen no proceso. 
Establecerase un sistema común para o seguimento, a avaliación, a xestión financeira, a 
verificación, a auditoría e a publicidade dos fondos europeos administrados pola 
Comunidade Autónoma. Doutra banda, o Xestor de Expedientes de Contratación 
corporativo posibilitará ofrecer unha solución global e integrada para contratación 
publica electrónica de extremo a extremo para a Administración Xeral de Xunta de 
Galicia e para as entidades do sector público autonómico. 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 
  

 Expediente electrónico de orzamentos da comunidade autónoma 

 Sistema de participación dos axentes que interveñen na elaboración do 
orzamento 

 Presentación telemática do orzamento 

 Conformación do expediente contable eliminando o uso do papel e permitindo 
a sinatura electrónica dos documentos que conforman o expediente. 

 Control dos pagos, ingresos, débeda e dos saldos das contas da Administración 
Xeral e das Entidades do Sector Público Autonómico 

 Plataforma de información pública dos fondos europeos xestionados pola 
Comunidade Autónoma. 

 Xestor de expedientes de contratación pública e licitación electrónica para a 
Administración Xeral da Xunta de Galicia e as entidades do Sector Público 
Autonómico. 

 Emisión de facturas electrónicas a outras administracións públicas ou entidades 
privadas. 

 Aportación dos documentos de nómina ó expediente dixital do empregado 
público. 
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 Presentación telemática de declaracións ante a Seguridade Social e AEAT e a 
interoperabilidade cos sistemas de información económica-financeiros do 
Goberno do Estado. 

 Novas áreas de información no Sistema de Información Analítica 

 Sistema de Big Data dos sistemas de información Económico-financeiros, 
contables, contratación pública e RRHH. 

 
 

1.5. Medidas para a xestión dixital tributaria 

O Sistema de Información Tributario conformarase cono un elemento vertebrador de 
toda a información tributaria. Realizaranse os desenvolvementos necesarios para que 
toda a documentación que actualmente se xera polo mesmo cumpra coa normativa 
vixente no que se refire aos expedientes electrónicos, así como coas normas técnicas 
de interoperabilidade, integrando todos os documentos electrónicos no xestor 
documental. 
 
Incorporaranse novos servizos electrónicos na oficina virtual tributaria para a 
presentación telemática de solicitudes e documentos e a súa integración co expediente 
tributario dixital, tamén se porán en marcha novos servizos electrónicos e 
funcionalidades relativas ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos 
documentados.  
 
Evolucionarase o Sistema de Información Analítica Tributaria (SIAN-TRB) empregando 
novas técnicas máis complexas e innovadoras como son os modelos predictivos, redes 
neuronais e modelos de detección híbrida para o tratamento de datos a gran escala, 
conformados nun sistema de Big Data. 
 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

  
 Desenvolver o expediente tributario electrónico. 

 Eliminar o uso do papel a través da dixitalización certificada dos expedientes 
tributarios. 

 Consulta por parte da cidadanía dos datos tributarios. 

 Simplificar os trámites orientando os servizos aos cidadáns e as empresas de 
forma que sexan accesibles dende diversas plataformas. 

 Utilización de medios electrónicos para colectivos profesionais e empresarias 
que se relacionan coa Administración Tributaria, garantindo a calidade e a 
seguridade para conseguir aforros de costes e redución dos prazos na 
tramitación dos expedientes. 

 Racionalización dos servizos tributarios que permita unha xestión homoxénea e 
un aforro de costes. 
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 Automatización dos procesos e procedementos tributarios para a mellora na 
eficacia e eficiencia da xestión, para o impulso da Administración sen papeis e 
para o aumento do coñecemento e habilidades dos empregados públicos nas 
tecnoloxías da información. 

 Favorecer o intercambio de información coa Administración da Facenda Estatal, 
as Facendas Autonómicas e Locais seguindo o Esquema Nacional de 
Interoperabilidade. 

 Garantir a implantación do Esquema Nacional de Seguridade e facilitar os 
mecanismos de identificación e autenticación no acceso os servizos. 

 Medir a utilización dos servizos electrónicos mediante indicadores e 
ferramentas homoxéneas que permitan establecer comparacións e coñecer o 
uso e o valor xerado. 

 Potenciación dos Sistemas de Información Analítica co obxectivo de intensificar 
os servizos de control e xestión.  

 Sistemas de análise avanzado para a xestión tributaria mediante a utilización de 
novas técnicas de análise de datos, a aplicación de modelos predictivos, redes 
neuronais e sistemas híbridos para a detección do fraude. 

 
 
1.6. Medidas para acadar unha infraestrutura de información xeográfica 

corporativa. 

As capacidades da tecnoloxía na actualidade permiten por avanzar na posta a 
disposición de unha información xeográfica do territorio que se poida utilizar como 
información básica para a planificación no territorio dos servizos públicos, o 
desenvolvemento de servizos dixitais e aproveitamento de información 
xeorreferenciada entre os diferentes organismos da administración pública. 
  

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Adecuar de xeito continuado a infraestrutura do sistema de información 
xeográfico corporativa 

 Desenvolver sistema para a produción, xestión e difusión de información 
cartográfica. 

 

 
1.7. Medidas para o impulso á análise intelixente do dato 

Este programa recolle actuacións incluídas no Plan de Administración e Goberno dixitais. 

Horizonte 202. Centrase no consideración do dato e da información como activo 
relevante para esta administración. En dúas perspectivas: dende a configuración do 
inventario de información administrativa que debe articular o modelo de información 
da Xunta de Galicia; e dende a perspectiva da aplicación de técnicas avanzadas para o 
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análise do dato como fonte de información para a avaliación da relación coa cidadanía 
ou seguimento da aplicación das políticas publicas. 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Crear o inventario de información administrativa como elemento vertebrador 
do modelo de información. 

 Impulsar o acceso ao sistema de indicadores da administración dixital 

 Sistema de análise intelixente da relación da cidadanía coa administración 
pública galega. 
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Obxectivo 2: Promover os servizos públicos dixitais 

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

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

 
2.1. Medidas para o desenvolvemento dos servizos dixitais dirixidos ao 

comercio, empresa e industria 

Este programa persegue o desenvolvemento pleno da relación tecnolóxica coa 
administración pública galega do sector de desenvolvemento das empresas, industrias, 
comercios galegos. Desde dúas perspectivas a simplificación da relación coa 
administración, impulsando a carpeta empresarial a aportación única de información o 
concepto de rexistro único empresarial. E tamén abordando ámbitos especializados. 
Queda incluído neste programa o desenvolvemento de servicios ao consumidor.   
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Posta en marcha da tramitación dixital das reclamacións do consumidor 

 Dixitalizar os procesos e procedementos vinculados á relación co consumidor 

 Acadar un rexistro único empresarial e simplificación da relación co sector 
empresarial, comercial e industrial. 

 Dixitalizar os procesos e procedementos vinculados ao eido especializado da 
mineiría 

 Impulsar o uso dos medios dixitais no sector do comercio, empresa e industria. 
 

 
2.2. Medidas para a xestión dixital do Emprego 

Este programa persegue o aproveitamento das posibilidades das TIC para a mellora da 
xestión e a eficacia das políticas de emprego, a través da modernización dos sistemas 
de información relacionadas coa xestión do emprego, tanto da intermediación, como 
da orientación, da formación ou das políticas de emprego. Dita modernización 
permitirá unha mellora na calidade dos servizos, tanto na xestión, na toma de 
decisións, coma no referido a información e servizos ofrecidos aos usuarios; mellorando 
tanto a explotación como a xestión da información en poder da administración.  
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Desenvolver modelos de avaliación do emprego en Galicia e axuda á toma de 
decisións 

 Evolucionar e establecer novas canles nos sistemas de información que dan 
soporte á xestión da intermediación 
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 Establecer novas funcionalidades nos sistemas de información de xestión da 
formación 

 Evolucionar os sistemas de información de xestión da orientación laboral 

 Evolucionar os sistemas de información de xestión da promoción do emprego e 
ás relacións laborais 

 Incorporar novas  funcionalidades e servizos nos sistemas de información de 
xestión do ISSGA  

 Modernizar a dotación das oficinas de emprego 

 Modernizar a dotación dos centros formativos do ámbito do emprego 
 
 
 

2.3. Medidas para a xestión dixital da vivenda 

Este programa posibilitará a modernización dos sistemas de información relacionadas 
coa xestión das políticas de vivenda de Galicia. Dita modernización permitirá unha 
mellora na calidade dos servizos, tanto na xestión, na toma de decisións, coma no 
referido a información e servizos ofrecidos aos usuarios; mellorando tanto a 
explotación como a xestión da información en poder da administración.  
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Desenvolver novas funcionalidades e adaptar os sistemas de información de 
xestión da vivenda 

 Desenvolver novas solucións de análise e axuda á toma de decisións no eido da 
vivenda 

 Desenvolver unha plataforma de xestión integral dos bens titularidade do 
Instituto Galego da Vivenda e Solo 

 Favorecer a interoperabilidade cos sistemas de información doutros 
organismos. 

 

 
2.4. Medidas para a xestión dixital dos Servizos Sociais 

A finalidade deste programa é a modernización da prestación de servizos sociais a 
través da transformación dos procesos e da carteira de servizos, facendo para elo uso 
das ferramentas TIC. Dito programa incide na mellora das ferramentas de traballo e dos 
sistemas de información que soportan tanto os procesos de xestión como os de toma 
de decisións, e no aumento do nivel de integración e compartición da información 
entre os distintos niveis unidades asistenciais e de xestión involucradados na prestación 
de servizos sociais.  
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Desenvolver novos módulos e funcionalidades nos sistemas de información de 
xestión da dependencia e da discapacidade 
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 Desenvolver  novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información  de 
xestión das prestacións de inclusión 

 Desenvolver novas funcionalidades nos sistemas de información de xestión de 
familia e menores 

 Evolucionar os sistemas de información  de xestión do financiamento dos 
servizos sociais comunitarios 

 

 
2.5. Medidas para a xestión dixital da Educación 

Este programa posibilitará a modernización dos sistemas de información relacionadas 
coa xestión académica e educativa dos centros educativos, o seu alumnado e 
profesorado. Dita modernización permitirá unha mellora na calidade dos servizos, tanto 
na xestión, na toma de decisións, coma no referido a información e servizos ofrecidos 
aos usuarios; mellorando tanto a explotación como a xestión da información en poder 
da administración.  
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Implementar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información de 
xestión académica e dos centros e evolucionar a xestión da información nos 
centros. 

 Desenvolver un novo S.I. para a xestión integrada da documentación de centros 
educativos 

 Implementar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información de 
xestión do persoal educativo 

 Evolucionar os sistemas de información de xestión de programas, plans, 
convocatorias, ... 

 Evolucionar os sistemas de información de xestión do sistema universitario 

 Desenvolver un S.I. para a publicación de información de empregabilidade 

 Dar soporte aos centros educativos no uso dos recursos tecnolóxicos 

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

 
 
2.6. Medidas para a xestión dixital do transporte e do territorio  

Este programa posibilitará a modernización dos sistemas de información do ámbito do 
transporte e a mellora da calidade dos servizos, tanto na xestión e toma de decisións, 
coma no referido a información e servizos ofrecidos aos cidadáns e as empresas do 
sector.  
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Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Implantar novas funcionalidades nos sistemas de información de xestión do 
transporte metropolitano 

 Desenvolver e implantar novas funcionalidades nos sistemas de información de 
xestión das autorizacións e procedementos en materia de transporte 

 Implantar sistemas de tramitación electrónica para os instrumentos 
de planeamento urbanístico e ordenación do territorio. 

 Evolucionar e integrar os sistemas de información de xestión das infraestruturas 
viarias de Galicia 

 
 
2.7. Medidas para a xestión dixital do Medio Ambiente  

Este programa posibilitará a modernización dos sistemas de información relacionadas 
coa xestión dos residuos e dos solos contaminados, a coordinación e a avaliación 
ambiental, e a meteoroloxía. Dita modernización permitirá unha mellora na calidade 
dos servizos ofrecidos a cidadáns e empresas dos sectores, tanto na xestión, na toma 
de decisións, coma no referido a información e servizos ofrecidos aos usuarios.  
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Implementar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información de 
xestión da información meteorolóxica 

 Desenvolver novas funcionalidades nos sistemas de información de xestión da 
conservación da biodiversidade e da xestión dos recursos cinexéticos e 
piscícolas de Galicia 

 Implementar novas funcionalidades nos sistemas de información de xestión da 
conservación e promoción do patrimonio natural de Galicia 

 Automatizar e mellorar os procesos de análise de mostras do Laboratorio de 
Medio Ambiente de Galicia. 

 

 
2.8. Medidas para a xestión dixital do agro e da gandería  

A finalidade deste programa é a modernización dos servizos e instrumentos que 
permitan ao sector gandeiro galego facer uso das novas tecnoloxías tanto na súa 
relación coa administración como con terceiros, a través da información e servizos 
ofrecidos aos usuarios, e a xestión, a toma de decisións, e a explotación da información 
en poder da administración.  
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Evolucionar os sistemas de información de xestión do ámbito agrario, gandeiro 
e da industria e calidade agroalimentaria 

 Desenvolver novos servizos e canles de relación telemática co sector 
agroforestal a través de Oficina Agraria Virtual 
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 Desenvolver novos módulos e funcionalidades nos sistemas de información de 
xestión da concentración parcelaria, do banco de terras de Galicia e das axudas 
e servizos vencelladas ao desenvolvemento rural 

 Implementar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información de 
xestión do organismo pagador FOGGA e de xestión da Política Agraria Común 
de Galicia 

 Impulsar solucións de difusión, análise, axuda á toma de decisións e reporte a 
UE dos proxectos e indicadores do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 

 Impulsar o cumprimento das obrigas normativas en materia de seguridade da 
información relativas a tramitación de fondos europeos agrícolas 

 

 
2.9. Medidas para a xestión dixital do  ámbito forestal  

A finalidade deste programa é a modernización dos servizos e instrumentos que 
permitan ao sector facer uso das novas tecnoloxías tanto na súa relación coa 
administración coma na súa propia xestión, e impulsar a través da tecnoloxía tanto a 
xestión dos recursos forestais como dos medios de loita contra incendios, a través da 
información e servizos ofrecidos aos usuarios, e a xestión, a toma de decisións, e a 
explotación da información en poder da administración.  
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Evolucionar os sistemas de información de xestión do ámbito forestal 

 Desenvolvemento e integración cos medios no terreo dos sistemas de 
información de xestión do ámbito de incendios 

 Desenvolver novas funcionalidades avanzadas nos sistemas de información da 
rede de laboratorios de investigación e centros de experimentación 
dependentes do INGACAL 

 Evolucionar as plataformas de formación e os sistemas de información de 
xestión da formación deste eido 

 Modernizar a dotación dos centros formativos do ámbito agroforestal 

 Dar soporte aos medios do ámbito de incendios no uso dos recursos 
tecnolóxicos 

 

 
2.10. Medidas para a xestión dixital da pesca  

Este programa oriéntase a modernizar os servizos que permitan ao sector do mar facer 
uso das novas tecnoloxías tanto na súa relación coa administración, como con terceiros; 
mellorando os procedementos do sector a través do emprego das TIC, a información e 
servizos ofrecidos aos usuarios, e a xestión, a toma de decisións, e a explotación da 
información en poder da administración.  
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Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Evolucionar os sistemas de información de xestión do ámbito pesqueiro ao 
redor do ecosistema da Plataforma Tecnolóxica da Pesca 

 Implantar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información de 
cursos no eido naútico-pesqueiro, tanto os sistemas de xestión coma as 
plataformas de teleformación 

 Evolucionar os sistemas e ferramentas de promoción e difusión de información 
vencellada ao sector do mar a marcos e produtos de valor diferenciado 

 Evolucionar os sistemas de xestión e difusión dos  proxectos vencellados aos 
Grupos de Acción Local Pesqueiras 

 Incrementar os servizos ofrecidos dende os terminais de autoservizo, e abrir 
ditos servizos a novos canles en mobilidade co sector. 

 Modernizar a dotación dos centros formativos do ámbito pesqueiro 
 

 
2.11. Medidas para a xestión dixital doutros ámbitos sectoriais   

Este programa persegue o desenvolvemento e posta en marcha dos sistema que 
permitan a xestión dixital dos procesos de coordinación interna da administración 
pública, e de funcionamento de diversos rexistros vinculados a consellería de 
Presidencia Administracións Públicas e Xustiza, e a modernización dos sistemas de 
información vinculados a diversos ámbitos sectoriais da administración pública galega 
(deporte, igualdade,emigración, interior,...). Dita modernización permitirá acadar unha 
xestión dixital dos procesos de traballo deste eido, dispor de información de calidade 
para a toma de decisións de xestión que permitan unha mellor prestación do servizos 
do seu ámbito competencial, e en definitiva a mellora da calidade dos servizos que 
prestan. 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Acadar a dixitalización dos procesos e procedementos do ámbito administrativo 
ou de coordinación. 

 Acadar a dixitalización dos procesos e procedementos do eido de Emigración 

 Acadar a dixitalización dos procesos e procedementos do eido de Igualdade 

 Acadar a dixitalización dos procesos e procedementos do eido de Deporte 

 Acadar a dixitalización dos procesos e procedementos vinculados as 
emerxencias e interior 

 

 
2.12. Plan Trabe: Modernización tecnolóxica dos Servizos Sociais  

O plan Trabe ten como obxectivos incrementar a cobertura e a calidade da atención, 
optimizando a eficacia das prestacións e a satisfacción do usuarios ao basear as 
decisións asistenciais na eficacia, e nas preferencias e características dos usuarios en 
lugar de na dispoñibilidade de recursos; favorecendo a continuidade dos usuarios no 
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seu domicilio e en contornos próximos, procurando alternativas á atención residencial e 
hospitalaria. Ditos obxectivos asistenciais artéllanse a través do aproveitamento das 
posibilidades das TIC empregando a información completa para a planificación 
estratéxica do sistema e facilitar o desenvolvemento de políticas de prevención e de 
medición de resultados, a vez que se incrementan os controis sobre o financiamento e 
os custos dos servizos prestados ós usuarios, se reducen os prazos e custos de 
tramitación e se aumenta a produtividade administrativa. 
 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Impulsar a Historia Social Única Electrónica como sistema de información 
central na prestación de servizos sociais aos cidadáns 

 Desenvolver un  sistema de información integral de xestión dos centros públicos 
do eido de política social 

 Desenvolver modelos de fogar dixital social que favorezan a prestación de 
servizos socio-sanitarios aos cidadáns por parte das administracións 

 Modernizar a dotación tecnolóxica dos centros do eido de política social 

 Impulsar solucións de análise e axuda á toma de decisións no eido de política 
social 

 

 
2.13. Plan Senda2020. Xustiza Dixital  

Dentro do ámbito competencial da administración pública galega inclúese a dotación 
de medios tecnolóxicos a administración de Xustiza en Galicia. O desenvolvemento 
deste programa está orientado ao desenvolvemento da administración electrónica 
xudicial, o expediente xudicial electrónico e en xeral os medios que permitan un 
funcionamento eficiente da administración de Xustiza en Galicia e interoperabilidade 
adecuada coa administración de Xustiza no resto do estado, así como co resto de 
administracións coas que interactúa, e prestar servizos próximos aos profesionais, 
vítimas de delito e cidadanía en xeral.  
  
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Continuar coa implantación do expediente xudicial electrónico. 

 Desenvolver servizos para a sede electrónica e portal de servizos a cidadanía 

 Desenvolvemento do arquivo electrónico da administración de xustiza en 
Galicia. Xestión avanzada da documentación electrónica. 

 Desenvolver os sistemas de información de apoio para a xestión da actividade 
da oficina xudicial, fiscal e forense. 

 Desenvolver o sistema de información para as oficinas de asistencia ao cidadán 
e a vítima 

 Evolucionar os sistemas para a xestión do persoal ao servizo da administración 
de xustiza en Galicia 

 Dotar dos medios especializados para as salas de vistas sen papeis e outras 
instalacións especializadas. 
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 Instalación dos sistemas de información para a cidadanía en sede xudicial 
(cartelería dixital) 

 Adaptar de xeito continuado o posto de traballo e medios de escaneado e 
impresión para un expediente xudicial electrónico. 

 Elaborar o plan de seguridade da administración electrónica xudicial. 

 Realizar actividades continuadas de apoio a implantación dos sistemas e medios 
TIC 

 Atender as persoas usuarias dos sistemas e medios do ámbito da 
administración de Xustiza. 

 Creación dos sistemas de análise avanzado da administración de xustiza en 
Galicia 
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Obxectivo 3: Fomentar a capacitación dixital 

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

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

 

 
3.1. Programa Abalar: Estratexia galega de educación dixital 

O obxectivo principal deste programa é a mellora do sistema educativo a través da 
integración plena das TIC na práctica educativa, como motor dese proceso de 
modernización, cambio e mellora. Este programa posibilitará a modernización do 
sistema educativo, a mellora nas capacidades TIC entre profesores e alumnos e a 
mellora da calidade no ensino, o cal redundará na redución do fracaso escolar; a través 
de catro eixes de actuación: dotación de equipamento, infraestruturas e conectividade 
nos centros educativos; posta a disposición de contidos educativos dixitais curriculares 
e complementarios; capacitación e formación de profesorado, alumnado e familias; e 
integración e participación na educación dos distintos axentes da comunidade 
educativa a través de novos canles, plataformas e ferramentas.  

 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Incrementar a oferta de calidade de contidos dixitais no ámbito educativo – 
EDIXGAL 

 Modernizar a dotación dos centros educativos 

 Mellorar a conexión a Rede Corporativa dos centros educativos 

 Mellorar a atención aos actores da comunidade educativa 

 Dotar de ferramentas e canles de colaboración entre os axentes da comunidade 
educativa 

 
 

3.2. Programa de bibliotecas en rede 

As bibliotecas son escenarios importantes no desenvolvemento dunha sociedade xa 
que poñen a dispor da comunidade os medios culturais, en especial para aqueles 
colectivos con máis dificultade de acceso a eles. A dotación de sistemas e tecnolóxicas 
para o funcionamento coordinado e dixital das bibliotecas permitirán compartir os 
recursos xestionados por elas e achegalos a un abano máis amplo da sociedade, e 
facilitar o capacitación dixital da mesma. Así mesmo o desenvolvemento tecnolóxico 
permitirá dispor de información analítica do uso, impacto e calidade dos servizos 
prestados nas redes de bibliotecas municipais e escolares.  
  
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 
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 Implantar o catálogo colectivo da RBG 

 Modernizar o sistema de xestión de bibliotecas escolares 

 Dotar dos medios tecnolóxicos adecuados ás bibliotecas 

 Desenvolver e implementar novas funcionalidades nos sistemas vinculados ao 
ámbito das bibliotecas. 

 Dotar dun sistema de indicadores do plan de bibliotecas en rede. 

 Creación do sistema de enquisas e análise avanzado do plan de bibliotecas en 
rede. 

 
 

 
3.3. Plan de inclusión dixital 

O Plan de Inclusión Dixital de Galicia ten como obxectivo implantar un novo modelo 
global e universal de inclusión dixital, integrando tanto accións para a alfabetización 
dixital como outras que permitan a calquera persoa, independentemente do nivel 
dixital no que se atope, avanzar, madurar e acceder a maiores niveis de coñecemento e 
uso das TIC, contribuíndo a aumentar a súa calidade de vida, a empregabilidade, a 
inserción social e a innovación social dixital.  

Trátase dun Plan para toda a sociedade galega, con especial atención naqueles 

colectivos tradicionalmente en risco de exclusión dixital por considerarse máis 

vulnerables á fenda dixital; e orientado a conseguir unha sociedade plenamente dixital 

en 2020. 

Para iso traballarase na redución da primeira fenda dixital, a do acceso ás TIC, 

fomentando o seu uso básico entre os colectivos que nunca o fixeron; pero tamén 

dotando á sociedade galega das capacidades para salvar unha segunda fenda dixital, a 

relacionada coas habilidades dixitais necesarias para facer pleno uso das TIC.  

Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Realizar actuacións para a alfabetización e a capacitación dixital da cidadanía 

 Fomentar a certificación das competencias dixitais da cidadanía 

 Potenciar iniciativas para a madurez dixital da cidadanía e a resolución de retos 
sociais en colaboración con aliados dixitais 

 

 
 
3.4. Programa de  promoción do talento dixital 

A Comisión Europea afirma que a demanda de empregos dixitais prevista para os 
próximos anos non logrará cubrirse; se ben a demanda de emprego no sector TIC está a 
incrementarse de forma progresiva, o número de graduados en TIC e de traballadores 
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cualificados neste campo non está a aumentar ao mesmo ritmo que a demanda. Neste 
sentido, cómpre traballar de cara a espertar, motivar e potenciar as vocacións 
tecnolóxicas e os novos perfís dixitais desde unha idade temperá promovendo 
actuacións en colaboración cos axentes do ecosistema dixital galego conformando en 
Galicia unha canteira de talentos para satisfacer as necesidades actuais e futuras do 
mercado tecnolóxico.  

Por outra banda, a irrupción das actuais tendencias tecnolóxicas dá lugar a un 
xurdimento continuo de novos perfís profesionais e polo tanto de novas oportunidades 
de emprego dixital, que requiren de novas competencias e habilidades ligadas á 
tecnoloxía. Así, é importante reforzar a capacitación dos profesionais TIC ás 
necesidades reais do mercado tecnolóxico e a actualización continua dos profesionais 
TIC que leva asociada a evolución tecnolóxica. 

 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Fomentar as vocacións tecnolóxicas entre os máis xóvenes 

 Desenvolver actuacións para a promoción do talento dixital 

 Posta en marcha do plan de promoción do talento dixital 
 

 
3.5. Programa para promover as competencias dixitais do empregado 

público 

O desenvolvemento  e consolidación da administración electrónica e en xeral do 
funcionamento dixital da administración pública galega, debe ir acompañada dun 
proceso de capacitación dixital dos empregados públicos, que deben estar preparados 
para a utilización e aproveitamento dos medios tic; pero sobre todo deben entender as 
posibilidades e impacto que poden ter para avanzar na definición de novos de 
prestación de servizos públicos no contexto dixital. Este desenvolvemento de 
competencias dixitais suporá tamén un impulso tamén da capacitación dixital na 
sociedade galega, por canto poderá ser aproveitada na vida cotiá do persoal 
empregado público. 
 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Elaboración e execución do plan de capacitación dixital en servizos de 
administración electrónica para os empregados públicos 

 Configurar o espazo de formación continua e colaboración no eido de 
administración electrónica 

 Deseño do novo certificado de competencias dixitais. 
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Obxectivo 4: Promover a economía dixital 

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

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

 

4.1. Impulso á empresa dixital 

A súa finalidade é reforzar a competitividade do tecido empresarial galego, e en 
particular das pemes, promovendo a integración das TIC 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.  

A través do Centro Demostrador TIC de Galicia (CDTIC) amosarase e demostrarase ás 
empresas os beneficios que as TIC poden ofrecerlles propiciando a súa adopción nas 
estratexias de negocio como aspecto fundamental para asegurar a súa viabilidade nun 
mercado en constante innovación tecnolóxica e onde a competitividade é cada vez 
maior.  

Así o CDTIC porá a disposición das empresas TIC os medios precisos e necesarios para 
achegar os seus produtos e servizos a potenciais demandantes, erixíndose como punto 
de encontro entre a oferta do sector TIC e o resto dos sectores empresariais galegos. 

Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Desenvolver actuacións de formación, difusión ou implantación de solucións 
tecnolóxicas para a transformación dixital das PeMEs 

 Posicionar o CDTIC como os escaparate tecnolóxico de Galicia. 

 Impulsar o uso de solucións de Software libre entre as pemes galegas 
 

 
4.2. Smart Turismo 

Este plan, en coordinación coa Axencia Turismo de Galicia, ten como finalidade o 
desenvolvemento de medios, procesos e sistemas tecnolóxicos que apoien ao 
desenvolvemento do sector turístico galego, en aspecto como a promoción de Galicia 
como destino, a posta a disposición da información de recursos turísticos para o 
visitante, ou o establecementos de canles de difusión da experiencia. Inclúe a 
dixitalizacion integral da relación do sector do turismo coa administración pública 
galega; a compartición de recursos de difusión de Galicia; a promoción da participación 
directa do sector no desenvolvemento dos seus contidos; a creación de nova imaxe da 
rede de oficinas de turismo ou impulso do uso da tecnoloxía no camiño de Santiago. 
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Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Dixitalización integral dos procedementos do eido de turismo (RITGA) 

 Dotar aos servizos de inspección de recursos turísticos dos medios de xestión 
dixital integral e en mobilidade 

 Desenvolvemento do modelo de interoperabildiade de recursos turísticos (intra 
administración autonómica e interoperabilidade con outras administracións) 

 Evolucionar os portais e servizos en mobilidade de turismo para o sector e para 
o turismo 

 Incorporar novos servizos e recursos na plataforma SmartCamiño. 

 Deseño e posta en marcha dos medios e sistemas a Rede de Oficinas de 
Turismo. 

 Deseño e posta en marcha dos medios na rede de albergues do Camiño de 
Santiago. 

 Desenvolver o sistema de enquisas e de información avanzado do turismo de 
Galicia e aplicación de novas técnicas de análise de información. 

 

 
4.3. Memoria dixital de Galicia: Medidas para a promoción dixital da 

cultura e patrimonio. 

Este programa ten como finalidade afondar na utilización das tecnoloxías da 
información para impulsar a xestión e conservación do patrimonio cultural galego. 
Facilitando a súa catalogación, preservación e difusión do mesmo. Promoverase tamén 
a colaboración con outras institucións ou administración na definición dun modelo de 
conceptualización do patrimonio. Igualmente incluirá procesos de dixitalización para a 
creación de obxectos dixitais que se integren en Galiciana. 
 
O programa estende as actuacións a utilización das TIC na dinamización da actividade 
cultural e promoción da lingua galega. 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Desenvolver ferramentas para a promoción da lingua. 

 Difundir o patrimonio dixitalizado a través de Galiciana. 

 Modernizar os sistemas de xestión de fondos para os arquivos e museos. 

 Desenvolver un modelo un sistema de información para a xestión do 
patrimonio 

 Modernizar os sistema de xestión de nomes do territorio 

 Dotar as entidades que custodian do patrimonio cultural de medios TIC. 

 Desenvolvemento de servizos en mobilidade para a difusión do patrimonio. 

 Impulsar a Axenda Cultural de Galicia. 
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4.4. Plan tecnolóxico para a xestión e conservación do Medio Ambiente 

Este plan ten como obxectivo, aproveitando as capacidades das TIC (integración de 
información, monitorización de parámetros chave, análise de información), o deseño 
dun modelo sustentable de aproveitamento dos recursos naturais e ambientais de 
Galicia (espazos naturais, fauna e flora, xestión dos residuos, climatoloxía, ...)  
 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Consolidar e evolucionar a plataforma galega de información ambiental, Gaia, 
como sistema integral de tramitación electrónica 

 Modernizar tecnolóxicamente os espazos imán do Plan de promoción e posta 
en valor do patrimonio natural de Galicia. 

 Impulsar solucións de análise e axuda á toma de decisións no ámbito 
medioambiental 

 
 
 
4.5. Plan tecnolóxico para o transporte público 

Este plan ten como obxectivo, aproveitando as capacidades das TIC (integración de 
información, monitorización de parámetros chave, análise de información), o deseño 
dun modelo de transporte sustentable, a través da eficiencia operativa na prestación 
dos servizos, a mellora na xestión, planificación e toma de decisións da administración; 
e a mellora da relación e información aos cidadáns. 
 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Impulsar a modernización tecnolóxica do sector do transporte a través do 
desenvolvemento de sistemas integrais de información e, de novas formas de 
xestión do transporte para empresas, cidadáns e administracións públicas 

 Favorecer a implantación de novos sistemas de pagamento no transporte 
público de Galicia. 

 Impulsar solucións de planificación, análise e axuda a toma de decisións no 
ámbito de transporte 

 

 
4.6. Programa Primare: a transformación dixital dos sectores primarios 

Este programa aglutina a estratexia galega de promoción do desenvolvemento do 
medio rural a través do uso das TIC como vehículo para o desenvolvemento dunha 
actividade agraria e pesqueira sostible, mellorando a seguridade e a calidade 
alimentaria e aumentando a competitividade do sector primario co fin de mellorar as 
condicións de vida do medio rural. Polo tanto, o obxectivo é o desenvolvemento do 
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sector primario galego (agrogandeiro, forestal e pesqueiro) a través de iniciativas 
relevantes de impacto no sector e na economía galega. 
 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Transformar as inspeccións asociadas á PAC a través da aplicación innovadora 
da tecnoloxía 

 Aplicar solucións tecnolóxicas innovadoras para a vixianza e xestión dos 
incendios. 

 Modernizar tecnoloxicamente as lonxas e confrarías a través de solucións de 
xestión e comercialización 
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Obxectivo 5: Apoiar o crecemento do ecosistema dixital 

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

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

 
 
5.1. Axenda Dixital de Galicia: A estratexia dixital de Galicia 

A Axenda Dixital de Galicia establece a estratexia tecnolóxica global en Galicia, 
establecendo mecanismos precisos para acadar unha óptima coordinación, encaixe e 
harmonización das iniciativas e programas desenvoltos no marco da mesma, a través 
dunha avaliación e seguimento continuos da súa execución. 

Ademais, realizarase unha labor de vixilancia continua para asegurar a coordinación e 
posibles sinerxías das devanditas iniciativas coas directrices establecidas polas 
estratexias existentes a nivel nacional e europeo, ou actuacións que delas se deriven, 
así como calquera outra estratexia sectorial de carácter autonómico que incida sobre o 
desenvolvemento dixital de Galicia. 

 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Avaliación continua das actuacións recollidas axenda dixital de Galicia 
 

 
 
5.2.  Programa TransformaTIC 

O obxectivo deste programa é consolidar un hipersector TIC competitivo e innovador, 
que impulse a xeración de emprego cualificado e o desenvolvemento do resto dos 
sectores estratéxicos de Galicia. 

En concreto, engloba o deseño e desenvolvemento de actuacións orientadas a 
consolidar un ecosistema dixital forte e dinámico que, asentándose na colaboración 
público-privada, reforce o posicionamento do hipersector TIC dentro e fóra da 
Comunidade e nutra un sistema rexional de apoio á innovación e ao emprendemento 
dixital que permita poñer en valor as capacidades tecnolóxicas do territorio así como a 
creación de novo tecido tecnolóxico. 

 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Fomentar a innovación TIC e o emprendemento de base tecnolóxica en Galicia 

 Impulsar iniciativas emprendedoras de innovación social dixital 
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 Lanzar retos tecnolóxicos de innovación aberta nos sectores produtivos 

 Posta en marcha dun Hub de emprendemento en transformación dixital 

 Impulsar servizos de transformación dixital nas pemes. 
 
 

 
5.3. Programa ViraxeTIC 

O Programa ViraxeTIC formúlase para apoiar a aceleración do desenvolvemento e 
competitividade das industrias de contidos dixitais como baluarte do crecemento 
económico e social vinculado á economía dixital.  

Máis concretamente, o Programa ViraxeTIC permitirá avanzar nunha dobre dirección: 

 Fomentar a xeración de redes de valor entre o sector de contidos dixitais e o 

sector TIC galego que dean lugar á conformación dun ecosistema de referencia. 

 Dinamizar o desenvolvemento de proxectos tecnolóxicos de vangarda con 

base nos contidos dixitais nos diferentes sectores produtivos de Galicia que 

contribúan á súa transformación tecnolóxica e lles permitan explotar a súa 

capacidade de crecemento, ligada á aplicación de solucións de produtos ou 

servizos innovadores con base nos contidos dixitais, co fin de reforzar a súa 

competitividade e mellorar o seu posicionamento a nivel nacional e 

internacional. 

 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Desenvolver proxectos de innovación tecnolóxica con base nos contidos dixitais 

 Desenvolver iniciativas para o fomento dos contidos dixitais 

 Impulsar iniciativas emprendedoras  no ámbito dos contidos dixitais 
 
 
 
 

5.4.  Medidas para o impulso da reutilización da información do sector 

público 

A información xerada polo sector público constitúe unha fonte de creación de servizos 
dixitais por parte do sector tecnolóxico, por parte do sector de xeración de contidos 
dixitais e do sector infomediario. En amplos sectores (como o patrimonio, o turismo, a 
información xeográfica, os rexistros públicos, a información vinculada á 
transparencia,...) ten un claro impacto e beneficio en diversos sectores, ademais do 
cumprimento do marco normativo e de transparencia no funcionamento da 
administración. 
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 Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Ampliar o catálogo de conxuntos de datos abertos (open data). 

 Impulsar a utilización dos conxuntos de datos abertos. 
 
 
 

5.5.  Plan de impulso ao Software Libre e aos estándares abertos 

O Plan de impulso ao software libre ten por finalidade o acercamento do software libre 
ao conxunto da sociedade en xeral, con especial atención á súa incorporación á 
Administración pública e ás pemes, o impulso dunha oferta de solucións baseadas en 
software libre e de fontes abertas, así como a implantación de estándares abertos.  

Ademais, estableceranse e fortaleceranse mecanismos de colaboración que permitan 
conseguir estes obxectivos, levando a cabo ademais actuacións de formación e difusión 
respecto aos modelos de desenvolvemento do software libre. 

 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Fomento do uso e reutilización do Software libre en Galicia 

 Realizar actividades de difusión para a promoción do software libre 
 

 
5.6.  Plan de Banda Larga: a vertebración dixital do territorio 

O Plan de Banda Larga ten como obxectivo o desenvolvemento de redes ultrarrápidas 
que garanten aos cidadáns, empresas e administracións o acceso e emprego e novos e 
cada vez máis sofisticados servizos dixitais, sentando as bases para dar resposta á 
rápida evolución tecnolóxica.  

Así, traballarase para conseguir que todos os galegos conten con cobertura de redes 
ultrarrápidas, e para establecer medidas facilitadoras e de coordinación que contribúan 
a mitigar as barreiras económicas, temporais e burocráticas que inciden no 
desenvolvemento dos servizos de banda larga de alta velocidade. 

 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Desenvolver infraestruturas de banda larga ultrarrápida en Galicia 

 Impulsar medidas facilitadoras dos despregamentos 

 Apoiar á administración local no despregamento de infraestruturas de 
telecomunicacións 
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5.7.  Observatorio de Sociedade da Información e Modernización de 

Galicia 

O Observatorio da Sociedade da información e a modernización ten como finalidade 
analizar, comparar, seguir e divulgar os datos, información e coñecementos 
relacionados coa sociedade da información en Galicia. Con este fin, desenvolverá 
servizos e actuacións, como a elaboración de estudos e informes, que permitan coñecer 
cunha visión global o nivel de desenvolvemento, as tendencias e posibles barreiras que 
poidan afectar á extensión da sociedade da información en Galicia.  

Actúa como dispositivo de vixilancia especializada na valoración do estado de 
desenvolvemento da sociedade da información en Galicia, permitindo ademais avaliar e 
servir de instrumento para a definición de políticas públicas nesta materia. 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Analizar a 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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Obxectivo 6: Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos 

servizos públicos dixitais 

Para o correcto funcionamento dos servizos públicos dixitais, é imprescindible contar 
con adecuadas infraestruturas que lles dean soporte, sendo fundamental o 
mantemento preventivo, evolutivo e correctivo destas plataformas, para acadar os 
obxectivos de dispoñibilidade, seguridade e calidade nos servizos que se ofrecen tanto 
á cidadanía, como ao persoal da Xunta de Galicia e ás empresas. 
 
Así mesmo, xoga un papel fundamental a atención aos usuarios, facilitando o uso 
satisfactorio dos sistemas, acadando un adecuado e maior uso das aplicacións, coas 
conseguintes melloras na eficacia e eficiencia nos procesos proporcionados pola 
administración pública. 
 
Os programas da Amtega, xunto cos seus respectivos obxectivos específicos que se 

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

 
 
6.1. Medidas de Continuidade de Servizo de Infraestruturas de Sistemas 

O CPDi está a ser o centro de proceso de datos onde se consolidan todos os sistemas de 
información da Xunta de Galicia, polo que é fundamental reforzar a súa capacidade co 
fin de garantir os servizos críticos que se prestan, garantindo a súa capacidade en 
termos de potencia, crecemento horizontal e vertical, alta dispoñibilidade e replicación. 
 
Este conxunto de medidas abrangue a consolidación e centralización de infraestruturas 
así como a identificación e implantación de ferramentas corporativas comúns que 
permitan aforrar custes de mantemento e alcanzar economías de escala 
 
Un dos principais obxectivos será a plena integración da infraestrutura centralizada nos 
paradigmas corporativos co obxectivo de mellorar de forma clara a dispoñibilidade e 
seguridade dos servizos TIC da Xunta de Galicia, facendo especial fincapé na 
redundancia de sistemas críticos como a plataforma de administración electrónica, os 
servizos de Xustiza ou os sistemas educativos. 
 
Do mesmo xeito se levarán a cabo melloras na plataforma de monitorización co fin de 
proporcionar indicadores da dispoñibilidade e fiabilidade do servizo. Farase tamén 
énfase nas melloras na automatización de tarefas, proceso que introduce numerosas 
vantaxes, como o despregamento rápido de plataformas e servizos, a reutilización, a 
independencia de proveedor ou a estandarización a todos os niveis dos sistemas e 
procedementos de operación.  
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Tamén cómpre destacar a elaboración dun plan de sistemas no ámbito de 
Infraestruturas que permitirá definir unha estratexia a longo prazo para garantir a 
continuidade dos servizos asumindo os novos retos que serán demandados pola 
sociedade (servizos funcionando os 365 días do ano as 24 horas do día, melloras na 
axilidade na provisión de servizos, alta dispoñibilidade dos servizos, incremento da 
confianza dixital grazas ao cumprimento da nova lexislación en materia de protección 
de datos, maior esixencia no rendemento dos servizos, etc.) 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 
 

 Deseñar un proxecto de Mellora da capacidade e seguridade do CPD de 
Respaldo 

 Consolidar unha plataforma de backup corporativa 

 Deseñar unha estratexia de automatización / Cloud Privada 

 Definir Acordo de Niveis de Servizo no ámbito de Sistemas 

 Centralizar CPDs no CPDi 

 Manter e dar soporte dos servizos, equipamento e monitorización de 
Infraestrutura de Sistemas 

 Elaborar un Plan de sistemas no ámbito de Infraestruturas 

 Mellorar o rendemento e capacidade no Centro de Proceso de Datos Integral da 
Xunta de Galicia (CPDi) 

 
 

6.2. Medidas de soporte e evolución das Redes corporativas 

As infraestruturas de telecomunicacións son imprescindibles para o funcionamento dos 
sistemas de administración electrónica e os servizos públicos dixitais, polo que cómpre 
facer un mantemento preventivo e correctivo que permita garantir a calidade e 
dispoñibilidade dos servizos que prove a Xunta de Galicia. 
 
Levaranse a cabo diversas actuacións para aumentar a velocidade de conexión dos 
centros conectados á RCXG, a instalación de liñas de respaldo de mais de 10M nos 
principais centros da rede corporativa, ou a mellora na dispoñibilidade e seguridade da 
rede. 
 
Tamén se traballará na consolidación e fomento do uso da Rede Dixital de Emerxencias 
e Seguridade de Galicia (RESGAL) entre os colectivos que participan na atención de 
emerxencias, facilitando e simplificando a coordinación entre todos eles. 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 
 

 Aumentar a velocidade de conexión dos centros conectados á RCXG 

 Mellorar os servizos de rede ofrecidos aos usuarios. 

 Implantar unha solución de comunicacións unificadas 
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 Manter e dar soporte dos servizos e equipamento de telecomunicacións 

 Incrementar o número de usuarios / entidades adheridas á Rede Dixital de 
Emerxencias e Seguridade de Galicia (RESGAL) 

 
 

6.3. Plan Director de Seguridade TIC 

O Plan Director de Seguridade TIC foi aprobado en xuño de 2015 polo Consello da Xunta 
de Galicia e cubre o período 2015-2020. 
 
As tecnoloxías de información e das comunicacións convertéronse nos últimos anos 
nun instrumento fundamental para a Administración Pública no seu trato coa 
cidadanía. Fronte aos soportes tradicionais, a información dixital está suxeita a unha 
serie de riscos propios dos que a Administración debe protexerse adecuadamente. Os 
roubos, modificacións ou perdas de información poden afectar a millóns de datos; a 
suplantación de identidade pode dar acceso a información confidencial; os servizos 
deben estar dispoñibles en todo momento, todos os días do ano. A relación de 
confianza que a cidadanía deposita na Administración non debe romper por un 
problema de seguridade. 
 
O Plan Director de Seguridade contempla as actuacións en materia de seguridade TIC 
que a Xunta de Galicia acometerá para asegurar que se mantén o grao de protección 
adecuado para a información xestionada pola Administración Xeral e do Sector Público 
de Galicia. No alcance deste plan están incluídos os sistemas de información 
xestionados pola Amtega. 
 
As principais liñas de traballo que incorpora este programa son: 
 

 Formación e concienciación 

 Cumprimento normativo: principalmente normativa de protección de datos 
persoais e o Esquema Nacional de Seguridade. 

 Marco organizativo: organización da seguridade. 

 Operación da seguridade e medidas de protección 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste período son: 

 Impulsar a formación e concienciación en seguridade 

 Manter actualizadas as políticas, normas e procedementos no ámbito da 
seguridade da información 

 Impulsar a mellora continua do cumprimento da lexislación vixente e da 
normativa interna no ámbito da seguridade da información. 

 Definir e implantar un cadro de mando de seguridade 

 Elaborar un plan de recuperación ante desastres 

 Xestionar a seguridade dos sistemas e da información 
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6.4. Medidas de Calidade e Arquitecturas Tecnolóxicas 

A Amtega xestiona unha gran cantidade de aplicacións informáticas (máis de 1.000). 
Para poder xestionar eficaz e eficientemente tal cantidade de sistemas de información, 
é necesario definir procedementos e estándares internos da organización para tratar de 
homoxeneizar o máximo posible a xestión técnica da infraestrutura TIC, procurando 
unha axeitada coordinación dos equipos de traballo. 
 
É necesario polo tanto implantar sistemas de xestión da calidade, na medida do posible 
en liña cos estándares internacionais da serie de normas ISO 9000. 
 
Así mesmo é necesario desenvolver os estándares e procedementos máis técnicos 
mediante a liña de traballo de Arquitecturas Tecnolóxicas. 
 
Deberase velar tamén polo cumprimento de todos estes procedementos e estándares . 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Elaborar un plan de adopción de DevOps y Agile na organización 

 Velar pola utilización e evolución da plataforma de integración continua 

 Elaborar e manter actualizados os  procedementos e estándares corporativos 

 Velar polo cumprimento dos procedementos e estándares corporativos 
 
 

6.5. Medidas para a xestión sostible de medios e servizos dixitais no 

posto de traballo  

O funcionamento da administración pública esixe da dispoñibilidade dos medios dixitais 
que requiren as empregadas e empregados  públicos para o desempeño da súa 
actividade, tanto de uso individual como de xeito colectivo.  
Este programa ten como finalidade a definición dos medios requiridos por cada perfil 
de profesional e tipoloxía de actividade. Nesta definición deberán acadarse as 
configuracións que permitan: o acceso aos recursos necesarios independientemente da 
ubicación física, o acceso ao teletraballo, o traballo colaborativo, a axilidade nas 
comunicacións entre os empregados públicos, garantindo a seguridade no acceso aos 
medios e uso dos mesmos, a adecuación continuada as necesidades da prestación do 
servizos dixitais. 
 
E todo elo habilitando os procesos, ferramentas e procedementos que permitan 
xestionar todos estes recursos de forma eficiente e sostible, e garantindo a súa 
dispoñibilidade e seguridade. A non dispoñibilidade dos medios en posto de traballo 
sería un obstáculo para o funcionamento da administración dixital. 
   

Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 
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 Elaboración do plan de xestión sostible de medios e servizos dixitais no posto de 
traballo. 

 Manter actualizadas as políticas, normas e procedemento no ámbito de 
seguridade específica en posto de traballo. 

 Manter actualizados os catálogos de maquetas corporativas, catálogo de 
software en posto de traballo e tipoloxías de xestión de postos 

 Dotar e adecuar de xeito continuado os medios dixitais en posto de traballo e 
para o funcionamento da administración dixital. 

 Por en marcha unha xestión sostible dos medios de impresión 

 Dotación de servicios en mobilidade, de colaboración e de nube pública para os 
empregados públicos 

 
 

6.6. Medidas para garantir a atención as persoas usuarias  

Este programa ten por obxecto atender a tres necesidades básicas nunha organización 

que funciona nun contexto dixital: 

- Establecer os servizos de atención e acompañamento as persoas 
usuarias no uso dos sistemas e medios tecnolóxicos. Os canais 
ordenados de comunicación entre as persoas usuarias e os servizos TIC 
permitirán identificar as incidencias que se poidan producir, aclarar e 
canalizar as necesidades identificadas. 

- Establecer os plans de capacitación dixital dos empregados públicos, 
formando parte dos programas formativos da administración pública, 
que permitan desenvolver as habilidades e competencias dixitais tendo 
como referencia o marco establecido na Comisión Europea DigCom2.0, 
e aplicando a concreción no programa Codix e desenvolvementos 
posteriores. 

- Acompañar aos procesos de implantación de servizos dixitais. A 
finalidade e garantir o uso e aproveitamento adecuado dos medios no 
posto de traballo, os sistemas de información e a información por él 
xerada.   

 Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Garantir a atención as persoas usuarias dos sistemas e medios xestionados. 

 Promover a atención aos usuarios en modalidade de autoservizo 

 Por en marcha novas canles de atención e información as persoas usuarias dos 
sistemas de información. 

 Dotar dos sistemas de información necesarios para a xestión dos medios, a 
implantación e formación. 

 Definir e implantar o cadro de mando de recursos TIC e atención as persoas 
usuarias 
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Obxectivo 7: Medidas instrumentais e de eficiencia 

 
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,  no 

ámbito da sociedade da información, así como a exercer a labor de información, 

formación, difusión e concienciación social neste eido.  

 Para acadar os obxectivos perseguidos se precisa dun marco xurídico adecuado que 

permita dar resposta aos novos retos e necesidades que demanda unha administración 

dixital moderna e eficiente. 

A través deste programa procederase ao impulso do desenvolvemento normativo nos 
ámbitos materiais aos que se estende a competencia desta axencia pública autonómica. 
 
Os obxectivos específicos a acadar con este programa son: 

 Aprobación do Proxecto de Lei de administración dixital de Galicia (Ledixga) 

 Desenvolvemento normativo derivado da Lei de administración dixital de 
Galicia (Ledixga) 

 Desenvolvemento normativo derivado da Lei de ordenación de infraestruturas 
de telecomunicacións 
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7.2. Medidas de mellora na eficiencia da contratación  

O seu obxectivo e continuar co proceso de optimización da contratación en materia TIC 
mediante a adopción de medidas que permitan incrementar a axilidade  e redución de 
prazos de tramitación, así como o incremento das economías de escala obtidas, de 
acordo cos principios de eficacia e eficiencia na xestión dos recursos públicos. 
  
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Medidas de optimización do uso dos fondos europeos xestionados pola 
AMTEGA 

 Consolidación plan contratación centralizada 
 
 

 
7.3. Medidas de mellora 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 

 Consolidar a integración de persoal e recursos TIC 

 Aprobar medidas de incentivación en materia de rrhh 
 

 
7.4.  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 
“ex ante” e “ex post” que axuden a reducir o risco de fraude, así como a 
implementación de medidas correctoras adecuadas para os casos de detección de 
posibles casos de fraude. 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Aprobar un manual de boas prácticas para a prevención do fraude 
 
 

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: 
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 Interoperabilidade de datos e documentos. 
 Reutilización de sistemas de información ou medios TIC 
 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: 

 Fomento de iniciativas de colaboración interadministrativa en materia TIC 
 
 

7.6. Medidas de comunicación e-Difusión 

A  súa  finalidade  é  informar  á  sociedade  galega  dos  beneficios  da  Sociedade  da 
Información. 
 
Os obxectivos específicos a acadar neste eido son: 

 Medidas de comunicación e  difusión de Galicia innovadora e tecnolóxica 
 
 

  

O
b

x
e

c
ti

v
o

 7
: 

M
e

d
id

a
s

 i
n

s
tr

u
m

e
n

ta
is

 e
 d

e
 e

fi
c

ie
n

c
ia

 



   
 

50 
 

6. Cadro resume de programas e obxectivos 
específicos  

 

A continuación amósase un cadro resume 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. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 
PLAN / 

PROGRAMA 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS/ACTUACIÓNS 

1. Impulsar a cohesión dixital da Administración 

 

1.1. Plan de administración e Goberno dixitais. Relación dixital co cidadán. 

 

1.1.1 Incorporar novos servizos e especialización por destinatarios na Sede Electrónica da Xunta de Galicia 

1.1.2 Por en marcha a Carpeta do Cidadán corporativa e interoperable con outras administracións,  
1.1.3 Desenvolvemento de servizos proactivos na relación co cidadán. 

1.1.4 Adaptación do sistema único de rexistro para o funcionamento plenamente dixital e interoperable. 
1.1.5 Por en marcha a Rede de oficinas de asistencia en materia de rexistro 

1.1.6 Promover as actuacións de impulso do uso da administración dixital na cidadanía e empresa. 
1.1.7 Implantar o sistema de queixas, reclamacións e peticións de información do cidadán. 

1.1.8 Desenvolver os espazos de participación e servizos en mobilidade para unha maior proximidade á cidadanía. 

Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

1.2. Plan de administración e Goberno dixitais. Xestión dixital e interoperabilidade  

 

1.2.1 Estender o uso dos servizos transversais facilitadores da administración electrónica como elementos vertebradores do 
funcionamento dixital da administración dixital.  

1.2.2 Dixitalización das comunicacións internas da administración pública galega. 

1.2.3 Desenvolver o mapa de interoperabilidade da administración pública galega.  

1.2.4. Integración dos expedientes administrativos no arquivo electrónico administrativo. 

1.2.5 Dixitalización de expedientes administrativos segundo necesidades da administración pública. 

1.2.6. Ampliar o catálogo de servizos dixitais compartidos ou interoperables coas restantes administracións públicas. 

1.2.7. Habilitación dos procedementos e servizos para unha administración dixital 

Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

1.3. Plan de administración e Goberno dixitais. Xestión dixital dos RRHH 
 

 

1.3.1. Acadar o expediente dixital único do empregado público. 

1.3.2. Desenvolver o portal do empregado público para a xestión completa da relación coa administración. 

1.3.3. Desenvolver o sistema dixital integral para a xestión dos procesos de emprego público (concursos, oposicións, listas de 
contratación,...)  
1.3.4 Creación dos sistemas de análise avanzado no eido da xestión de recursos humanos 

Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

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

 

1.4.1. Expediente electrónico de orzamentos da comunidade autónoma 

1.4.2. Sistema de participación dos axentes que interveñen na elaboración do orzamento 

1.4.3. Presentación telemática do orzamento 

1.4.4.Conformación do expediente contable eliminando o uso do papel e permitindo a sinatura electrónica dos documentos que 
conforman o expediente 
1.4.5. Control dos pagos, ingresos, débeda e dos saldos das contas da Administración Xeral e das Entidades do Sector Público 
Autonómico 

1.4.6. Plataforma de información pública dos fondos europeos xestionados pola Comunidade Autónoma 

1.4.7 .Xestor de expedientes de contratación pública e licitación electrónica para a Administración Xeral da Xunta de Galicia e as 
entidades do Sector Público Autonómico 

1.4.8. Emisión de facturas electrónicas a outras administracións públicas ou entidades privadas 

1.4.9. Aportación dos documentos de nómina ó expediente dixital do empregado público 

1.4.10. Presentación telemática de declaracións ante a Seguridade Social e AEAT e a interoperabilidade cos sistemas de información 
económica-financeiros do Goberno do Estado 

1.4.11. Novas áreas de información no Sistema de Información Analítica 

1.4.12. Sistema de Big Data dos sistemas de información Económico-financeiros, contables, contratación pública e RRHH 

Área responsable: CIXTEC 

1.5. Medidas para a xestión dixital tributaria 

 1.5.1 Desenvolver o expediente tributario electrónico 

1.5.2. Eliminar o uso do papel a través da dixitalización certificada dos expedientes tributarios 
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1.5.3 Consulta por parte da cidadanía dos datos tributarios 

1.5.4. Simplificar os trámites orientando os servizos aos cidadáns e as empresas de forma que sexan accesibles dende diversas 
plataformas 
1.5.5 Utilización de medios electrónicos para colectivos profesionais e empresarias que se relacionan coa Administración Tributaria, 
garantindo a calidade e a seguridade para conseguir aforros de costes e redución dos prazos na tramitación dos expedientes. 

1.5.6. Racionalización dos servizos tributarios que permita unha xestión homoxénea e un aforro de costes 

1.5.7 Automatización dos procesos e procedementos tributarios para a mellora na eficacia e eficiencia da xestión, para o impulso da 
Administración sen papeis e para o aumento do coñecemento e habilidades dos empregados públicos nas tecnoloxías da información 

1.5.8. Favorecer o intercambio de información coa Administración da Facenda Estatal, as Facendas Autonómicas e Locais seguindo o 
Esquema Nacional de Interoperabilidade 

1.5.9 Garantir a implantación do Esquema Nacional de Seguridade e facilitar os mecanismos de identificación e autenticación no acceso 
os servizos 

1.5.10. Medir a utilización dos servizos electrónicos mediante indicadores e ferramentas homoxéneas que permitan establecer 
comparacións e coñecer o uso e o valor xerado 

1.5.11 Potenciación dos Sistemas de Información Analítica co obxectivo de intensificar os servizos de control e xestión 

1.5.12. Sistemas de análise avanzado para a xestión tributaria mediante a utilización de novas técnicas de análise de datos, a aplicación 
de modelos predictivos, redes neuronais e sistemas híbridos para a detección do fraude 

Área responsable: CIXTEC 

1.6. Medidas para acadar unha infraestrutura de información xeográfica corporativa. 
 

 1.6.1. Adecuar de xeito continuado a infraestrutura do sistema de información xeográfico corporativa 

1.6.2. Desenvolver sistema para a produción, xestión e difusión de información cartográfica. 

Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

1.7. Medidas para o impulso á análise intelixente do dato 

 
1.7.1. Crear o inventario de información administrativa como elemento vertebrador do modelo de información. 

1.7.2.Impulsar o acceso ao sistema de indicadores da administración dixital 
1.7.3. Sistema de análise intelixente da relación da cidadanía coa administración pública galega. 

 Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

2. Promover os servizos públicos dixitais 

 

2.1.  Medidas para o desenvolvemento dos servizos dixitais dirixidos ao comercio, empresa e industria 

 

2.1.1 Posta en marcha da tramitación dixital das reclamacións do consumidor 

2.1.2. Dixitalizar os procesos e procedementos vinculados á relación co consumidor 
2.1.3. Acadar un rexistro único empresarial e simplificación da relación co sector empresarial, comercial e industrial. 

2.1.4 Dixitalizar os procesos e procedementos vinculados ao eido especializado da mineiría 
2.1.5 Impulsar o uso dos medios dixitais no sector do comercio, empresa e industria. 

Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

2.2.  Medidas para a xestión dixital do Emprego 

 

2.2.1. Desenvolver modelos de avaliación do emprego en Galicia e axuda á toma de decisións 
2.2.2. Evolucionar e establecer novas canles nos sistemas de información que dan soporte á xestión da intermediación  

2.2.3. Establecer novas funcionalidades nos sistemas de información de xestión da formación  
2.2.4. Evolucionar os sistemas de información de xestión da orientación laboral 

2.2.5.  Evolucionar os sistemas de información de xestión da promoción do emprego e ás relacións laborais 
2.2.6. Incorporar novas  funcionalidades e servizos nos sistemas de información de xestión do ISSGA  

2.2.7. Modernizar a dotación das oficinas de emprego 
2.2.8. Modernizar a dotación dos centros formativos do ámbito do emprego 

Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

2.3.  Medidas para a xestión dixital da vivenda 

 
2.3.1. Desenvolver novas funcionalidades e adaptar os sistemas de información de xestión da vivenda 

2.3.2. Desenvolver novas solucións de análise e axuda á toma de decisións no eido da vivenda 
2.3.3. Desenvolver unha plataforma de xestión integral dos bens titularidade do Instituto Galego da Vivenda e Solo 
2.3.4. Favorecer a interoperabilidade cos sistemas de información doutros organismos. 

Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 



   
 

53 
 

2.4.  Medidas para a xestión dixital dos Servizos Sociais 

 
2.4.1  Desenvolver novos módulos e funcionalidades nos sistemas de información de xestión da dependencia e da discapacidade  

2.4.2. Desenvolver  novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información  de xestión das prestacións de inclusión 
2.4.3. Desenvolver novas funcionalidades nos sistemas de información de xestión de familia e menores 

2.4.4. Evolucionar os sistemas de información  de xestión do financiamento dos servizos sociais comunitarios 
Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

2.5.  Medidas para a xestión dixital da Educación 

 

2.5.1.  Implementar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información de xestión académica e dos centros e evolucionar a 
xestión da información nos centros. 
2.5.2. Desenvolver un novo S.I. para a xestión integrada da documentación de centros educativos 

2.5.3. Implementar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información de xestión do persoal educativo 
2.5.4. Evolucionar os sistemas de información de xestión de programas, plans, convocatorias, ... 

2.5.5. Evolucionar os sistemas de información de xestión do sistema universitario 
2.5.6.  Desenvolver un S.I. para a publicación de información de empregabilidade 

2.5.7. Dar soporte aos centros educativos no uso dos recursos tecnolóxicos 
2.5.8. Desenvolver solucións de análise e axuda á toma de decisións no ámbito da educación 

Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

2.6. Medidas para a xestión dixital do transporte e do territorio 
 

 

2.6.1 Implantar novas funcionalidades nos sistemas de información de xestión do transporte metropolitano 

2.6.2. Desenvolver e implantar novas funcionalidades nos sistemas de información de xestión das autorizacións e procedementos en 
materia de transporte 
2.6.3. Implantar sistemas de tramitación electrónica para os instrumentos de planeamento urbanístico e ordenación do territorio. 

2.6.4. Evolucionar e integrar os sistemas de información de xestión das infraestruturas viarias de Galicia  
Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

2.7.  Medidas para a xestión dixital do Medio Ambiente 
 

 

2.7.1. Implementar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información de xestión da información meteorolóxica 
2.7.2. Desenvolver novas funcionalidades nos sistemas de información de xestión da conservación da biodiversidade e da xestión dos 
recursos cinexéticos e piscícolas de Galicia 
2.7.3.  Implementar novas funcionalidades nos sistemas de información de xestión da conservación e promoción do patrimonio natural 
de Galicia 
2.7.4. Automatizar e mellorar os procesos de análise de mostras do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. 

Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

2.8. Medidas para a xestión dixital do agro e da gandería 
 

 

2.8.1. Evolucionar os sistemas de información de xestión do ámbito agrario, gandeiro e da industria e calidade agroalimentaria  
2.8.2. Desenvolver novos servizos e canles de relación telemática co sector agroforestal a través de Oficina Agraria Virtual 

2.8.3. Desenvolver novos módulos e funcionalidades nos sistemas de información de xestión da concentración parcelaria, do banco de 
terras de Galicia e das axudas e servizos vencelladas ao desenvolvemento rural 
2.8.4.  Implementar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información de xestión do organismo pagador FOGGA e de 
xestión da Política Agraria Común de Galicia  
2.8.5.  Impulsar solucións de difusión, análise, axuda á toma de decisións e reporte a UE dos proxectos e indicadores do Plan de 
Desenvolvemento Rural de Galicia 

2.8.6. Impulsar o cumprimento das obrigas normativas en materia de seguridade da información relativas a tramitación de fondos 
europeos agrícolas 

Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 
2.9. Medidas para a xestión dixital do  ámbito forestal 
 

 

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

2.9.2. Desenvolvemento e integración cos medios no terreo dos sistemas de información de xestión do ámbito de incendios 
2.9.3 Desenvolver novas funcionalidades avanzadas nos sistemas de información da rede de laboratorios de investigación e centros de 
experimentación dependentes do INGACAL  

2.9.4 Evolucionar as plataformas de formación e os sistemas de información de xestión da formación deste eido 
2.9.5. Modernizar a dotación dos centros formativos do ámbito agroforestal 

2.9.6. Dar soporte aos medios do ámbito de incendios no uso dos recursos tecnolóxicos 
Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 
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2.10. Medidas para a xestión dixital da pesca 
 

 

2.10.1. Evolucionar os sistemas de información de xestión do ámbito pesqueiro ao redor do ecosistema da Plataforma Tecnolóxica da 
Pesca 
2.10.2. Implantar novas funcionalidades e servizos nos sistemas de información de cursos no eido naútico-pesqueiro, tanto os sistemas 
de xestión coma as plataformas de teleformación 
2.10.3. Evolucionar os sistemas e ferramentas de promoción e difusión de información vencellada ao sector do mar a marcos e produtos 
de valor diferenciado  

2.10.4. Evolucionar os sistemas de xestión e difusión dos  proxectos vencellados aos Grupos de Acción Local Pesqueiras  
2.10.5. Incrementar os servizos ofrecidos dende os terminais de autoservizo, e abrir ditos servizos a novos canles en mobilidade co 
sector. 
2.10.6. Modernizar a dotación dos centros formativos do ámbito pesqueiro 

Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 
2.11. Medidas para a xestión dixital doutros ámbitos sectoriais   
 

 

2.11.1. Acadar a dixitalización dos procesos e procedementos do ámbito administrativo ou de coordinación. 
2.11.2. Acadar a dixitalización dos procesos e procedementos do eido de Emigración 

2.11.3. Acadar a dixitalización dos procesos e procedementos do eido de Igualdade 
2.11.4. Acadar a dixitalización dos procesos e procedementos do eido de Deporte 

2.11.5. Acadar a dixitalización dos procesos e procedementos vinculados as emerxencias e interior 
Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

2.12. Plan Trabe: Modernización tecnolóxica dos Servizos Sociais 
 

 

2.12.1.Impulsar a Historia Social Única Electrónica como sistema de información central na prestación de servizos sociais aos cidadáns 
2.12.2. Desenvolver un  sistema de información integral de xestión dos centros públicos do eido de política social 

2.12.3. Desenvolver modelos de fogar dixital social que favorezan a prestación de servizos socio-sanitarios aos cidadáns por parte das 
administracións 

2.12.4. Modernizar a dotación tecnolóxica dos centros do eido de política social 
2.12.5. Impulsar solucións de análise e axuda á toma de decisións no eido de política social 

Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

2.13. Plan Senda2020. Xustiza Dixital 
 

 

2.13.1 Continuar coa implantación do expediente xudicial electrónico. 
2.13.2. Desenvolver servizos para a sede electrónica e portal de servizos a cidadanía. 

2.13.3. Desenvolvemento do arquivo electrónico da administración de xustiza en Galicia. Xestión avanzada da documentación 
electrónica. 

2.13.4. Desenvolver os sistemas de información de apoio para a xestión da actividade da oficina xudicial, fiscal e forense. 
2.13.5. Desenvolver o sistema de información para as oficinas de asistencia ao cidadán e a vítima 

2.13.6. Evolucionar os sistemas para a xestión do persoal ao servizo da administración de xustiza en Galicia 
2.13.7. Dotar dos medios especializados para as salas de vistas sen papeis e outras instalacións especializadas. 

2.13.8 Instalación dos sistemas de información para a cidadanía en sede xudicial (cartelería dixital) 
2.13.9. Adaptar de xeito continuado o posto de traballo e medios de escaneado e impresión para un expediente xudicial electrónico. 
2.13.10. Elaborar o plan de seguridade da administración electrónica xudicial. 

2.13.11. Realizar actividades continuadas de apoio a implantación dos sistemas e medios TIC. 
2.13.12. Atender as persoas usuarias dos sistemas e medios do ámbito da administración de xustiza. 

2.13.13 Creación dos sistemas de análise avanzado da administración de xustiza en Galicia 

 
Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

3. Fomentar a capacitación dixital 

 

3.1. Programa Abalar: Estratexia galega de educación dixital 

 

3.1.1. Incrementar a oferta de calidade de contidos dixitais no ámbito educativo - EDIXGAL 
3.1.2. Modernizar a dotación dos centros educativos 
3.1.3. Mellorar a conexión a Rede Corporativa dos centros educativos 

3.1.4. Mellorar a atención aos actores da comunidade educativa 
3.1.5. Dotar de ferramentas e canles de colaboración entre os axentes da comunidade educativa 

Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

3.2.  Programa de bibliotecas en rede 

 3.2.1. Implantar o catálogo colectivo da RBG 
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3.2.2  Modernizar o sistema de xestión de bibliotecas escolares 

3.2.3. Dotar dos medios tecnolóxicos adecuados ás bibliotecas 
3.2.4. Desenvolver e implementar novas funcionalidades nos sistemas vinculados ao ámbito das bibliotecas. 

3.2.5. Dotar dun sistema de indicadores do plan de bibliotecas en rede. 
3.2.6 Creación do sistema de enquisas e análise avanzado do plan de bibliotecas en rede. 

Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

3.3.  Plan de inclusión dixital 

 
3.3.1. Realizar actuacións para a alfabetización e a capacitación dixital da cidadanía 

3.3.2. Fomentar a certificación das competencias dixitais da cidadanía 

3.3.3. Potenciar iniciativas para a madurez dixital da cidadanía e a resolución de retos sociais en colaboración con aliados dixitais 
Área responsable: Sociedade Dixital 

3.4. Programa de  promoción do talento dixital 

 
3.4.1. Fomentar as vocacións tecnolóxicas entre os máis xóvenes 

3.4.2. Desenvolver actuacións para a promoción do talento dixital 

3.4.3.  Posta en marcha do plan de promoción do talento dixital 
Área responsable: Sociedade Dixital 

3.5. Programa para promover as competencias dixitais do empregado público 

 
3.5.1 Elaboración e execución do plan de capacitación dixital en servizos de administración electrónica para os empregados públicos 
3.5.2 Configurar o espazo de formación continua e colaboración no eido de administración electrónica 

3.5.3. Deseño do novo certificado de competencias dixitais. 

 
Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

4. Promover a economía dixital 

 

4.1.  Impulso á empresa dixital 

 4.1.1. Desenvolver actuacións de formación, difusión ou implantación de solucións tecnolóxicas para a transformación dixital das 
PeMEs  
4.1.2. Posicionar o CDTIC como os escaparate tecnolóxico de Galicia.  

4.1.3. Impulsar o uso de solucións de Software libre entre as pemes galegas  
Área responsable: Sociedade Dixital 

4.2.  Smart Turismo 

 

4.2.1. Dixitalización integral dos procedementos do eido de turismo (RITGA)  
4.2.2 Dotar aos servizos de inspección de recursos turísticos dos medios de xestión dixital integral e en mobilidade 

4.2.3 Desenvolvemento do modelo de interoperabilidade de recursos turísticos (intra administración autonómica e interoperabilidade 
con outras administracións)  

4.2.4. Evolucionar os portais e servizos en mobilidade de turismo para o sector e para o turismo (turismo,...) 
4.2.5. Incorporar novos servizos e recursos na plataforma SmartCamiño. 

4.2.6. Deseño e posta en marcha dos medios e sistemas a Rede de Oficinas de Turismo. 
4.2.7. Deseño e posta en marcha dos medios na rede de albergues do Camiño de Santiago. 
4.2.8. Desenvolver o sistema de enquisas e de información avanzado do turismo de Galicia e aplicación de novas técnicas de análise de 
información. 

Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

4.3.   Memoria dixital de Galicia.: Medidas para a promoción dixital da cultura e patrimonio.  

 

4.3.1. Desenvolver ferramentas para a promoción da lingua. 
4.3.2 Difundir o patrimonio dixitalizado a través de Galiciana. 

4.3.3. Modernizar os sistemas de xestión de fondos para os arquivos e museos. 
4.3.4. Desenvolver un modelo un sistema de información para a xestión do patrimonio 

4.3.5. Modernizar os sistema de xestión de nomes do territorio 
4.3.6. Dotar as entidades que custodian do patrimonio cultural de medios TIC. 

4.3.7. Desenvolvemento de servizos en mobilidade para a difusión do patrimonio. 
4.3.8. Impulsar a Axenda Cultural de Galicia. 

Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 
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4.4.  Plan tecnolóxico para a xestión e conservación do Medio Ambiente 

 
4.4.1 Consolidar e evolucionar a plataforma galega de información ambiental, Gaia, como sistema integral de tramitación electrónica 

4.4.2 Modernizar tecnoloxicamente os espazos imán do Plan de promoción e posta en valor do patrimonio natural de Galicia. 
4.4.3 Impulsar solucións de análise e axuda á toma de decisións no ámbito medioambiental 

Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

4.5.  Plan tecnolóxico para o transporte público 

 

4.5.1. Impulsar a modernización tecnolóxica do sector do transporte a través do desenvolvemento de sistemas integrais de información 
e, de novas formas de xestión do transporte para empresas, cidadáns e administracións públicas 
4.5.2. Favorecer a implantación de novos sistemas de pagamento no transporte público de Galicia. 
4.5.3. Impulsar solucións de planificación, análise e axuda a toma de decisións no ámbito de transporte 

Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

4.6.  Programa Primare: a transformación dixital dos sectores primarios 

 
4.6.1. Transformar as inspeccións asociadas á PAC a través da aplicación innovadora da tecnoloxía 

4.6.2. Aplicar solucións tecnolóxicas innovadoras para a vixianza e xestión dos incendios. 
4.6.3. Modernizar tecnoloxicamente as lonxas e confrarías a través de solucións de xestión e comercialización 

 
Área responsable: Solucións Tecnolóxicas Sectoriais 

5.Apoiar o crecemento do ecosistema dixital 

 

5.1 Axenda Dixital de Galicia: A estratexia dixital de Galicia 

 
5.1.1. Avaliación continua das actuacións recollidas axenda dixital de Galicia 

Área responsable: Sociedade Dixital 

5.2.  Programa TransformaTIC 
 

 

5.2.1. Fomentar a innovación TIC e o emprendemento de base tecnolóxica en Galicia 

5.2.2. Impulsar iniciativas emprendedoras de innovación social dixital 

5.2.3. Lanzar retos tecnolóxicos de innovación aberta nos sectores produtivos 

5.2.4. Posta en marcha dun Hub de emprendemento en transformación dixital 

5.2.5.  Impulsar servizos de transformación dixital nas pemes. 

Área responsable: Sociedade Dixital 

5.3. Programa ViraxeTIC 
 

 
5.3.1. Desenvolver proxectos de innovación tecnolóxica con base nos contidos dixitais 

5.3.2 Desenvolver iniciativas para o fomento dos contidos dixitais 

5.3.3.  Impulsar iniciativas emprendedoras  no ámbito dos contidos dixitais 

Área responsable: Sociedade Dixital 

5.4.  Medidas para o impulso da reutilización da información do sector público 
 

 5.4.1. Ampliar o catálogo de conxuntos de datos abertos (open data). 

5.4.2. Impulsar a utilización dos conxuntos de datos abertos. 

Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

5.5.  Plan de impulso ao Software Libre e aos estándares abertos 
 

 5.5.1. Fomento do uso e reutilización do Software libre en Galicia 

5.5.2. Realizar actividades de difusión para a promoción do software libre 

 
Área responsable: Sociedade Dixital 

 

5.6.  Plan de Banda Larga: a vertebración dixital do territorio 
 

 5.6.1. Desenvolver infraestruturas de banda larga ultrarrápida en Galicia 

5.6.2. Impulsar medidas facilitadoras dos despregamentos 
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5.6.3. Apoiar á administración local no despregamento de infraestruturas de telecomunicacións 

Área responsable: Sociedade Dixital 

5.7.  Observatorio de Sociedade da Información e Modernización de Galicia 
 

 
5.7.1. Analizar a evolución da Sociedade da Información en Galicia 

5.7.2.Executar as operacións e actividades do Plan Galego de Estatística no eido da Sociedade da Información 

5.7.3. Visualizar e difundir a realidade da Sociedade da Información en Galicia 

Área responsable: Sociedade Dixital 

6. Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos públicos dixitais 

 

6.1. Medidas  de Continuidade de Servizo de Infraestruturas de Sistemas 

 

6.1.1. Deseñar un proxecto de Mellora da capacidade e seguridade do CPD de Respaldo 

6.1.2. Consolidar unha plataforma de backup corporativa 
6.1.3. Deseñar unha estratexia de automatización / Cloud Privada 
6.1.4. Definir Acordo de Niveis de Servizo no ámbito de Sistemas 

6.1.5. Centralizar CPDs no CPDi 
6.1.6. Manter e dar soporte dos servizos, equipamento e monitorización de Infraestrutura de Sistemas 

6.1.7. Elaborar un Plan de sistemas no ámbito de Infraestruturas 
6.1.8. Mellorar o rendemento e capacidade no Centro de Proceso de Datos Integral da Xunta de Galicia (CPDi) 

Área responsable: Infraestruturas e Telecomunicacións 

6.2. Medidas de soporte e evolución das Redes corporativas  
 

 

6.2.1. Aumentar a velocidade de conexión dos centros conectados á RCXG  

6.2.2. Mellorar os servizos de rede ofrecidos aos usuarios. 

6.2.3. Implantar unha solución de comunicacións unificadas 
6.2.4. Manter e dar soporte dos servizos e equipamento de telecomunicacións 

6.2.5. Incrementar o número de usuarios / entidades adheridas á Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia (RESGAL) 
Área responsable: Infraestruturas e Telecomunicacións 

6.3. Plan Director de Seguridade TIC 

 

6.3.1. Impulsar a formación e concienciación en seguridade 
6.3.2. Manter actualizadas as políticas, normas e procedementos no ámbito da seguridade da información 

6.3.3. Impulsar a mellora continua do cumprimento da lexislación vixente e da normativa interna no ámbito da seguridade da 
información. 

6.3.4. Definir e implantar un cadro de mando de seguridade 
6.3.5. Elaborar un plan de recuperación ante desastres 

6.3.6. Xestionar a seguridade dos sistemas e da información 
Área responsable: Infraestruturas e Telecomunicacións 

6.4. Medidas de Calidade e Arquitecturas Tecnolóxicas 

 
6.4.1Elaborar un plan de adopción de DevOps y Agile na organización 

6.4.2. Velar pola utilización e evolución da plataforma de integración continua 
6.4.3. Elaborar e manter actualizados os  procedementos e estándares corporativos 

6.4.4. Velar polo cumprimento dos procedementos e estándares corporativos 
Área responsable: Infraestruturas e Telecomunicacións 

6.5. Medidas para a xestión sostible de medios e servizos dixitais no posto de traballo 

 

6.5.1. Elaboración do plan de xestión sostible de medios e servizos dixitais no posto de traballo. 
6.5.2. Manter actualizadas as políticas, normas e procedemento no ámbito de seguridade específica en posto de traballo. 

6.5.3 Manter actualizados os catálogos de maquetas corporativas, catálogo de software en posto de traballo e tipoloxías de xestión de 
postos 

6.5.4. Dotar e adecuar de xeito continuado os medios dixitais en posto de traballo e para o funcionamento da administración dixital. 
6.5.5. Por en marcha unha xestión sostible dos medios de impresión  
6.5.6 Dotación de servicios en mobilidade, de colaboración e de nube pública para os empregados públicos 

Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

6.6. Medidas para garantir a atención as persoas usuarias 

 6.6.1 Garantir a atención as persoas usuarias dos sistemas e medios xestionados. 
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6.6.2 Promover a atención aos usuarios en modalidade de autoservizo 

6.6.3. Por en marcha novas canles de atención e información as persoas usuarias dos sistemas de información. 
6.6.4.  Dotar dos sistemas de información necesarios para a xestión dos medios, a implantación e formación.  

6.6.5. Definir e implantar o cadro de mando de recursos TIC e atención as persoas usuarias 

 Área responsable: Modernización das Administracións Públicas 

7. Medidas instrumentais e de eficiencia  

 

7.1.  Medidas para o impulso do desenvolvemento normativo 

 
7.1.1. Aprobación do Proxecto de Lei de administración dixital de Galicia (Ledixga) 

7.1.2 Desenvolvemento normativo derivado da Lei de administración dixital de Galicia (Ledixga) 
7.1.3 Desenvolvemento normativo derivado da Lei de ordenación de infraestruturas de telecomunicacións 

Área responsable: Xerencia 

7.2. Medidas de mellora na eficiencia da contratación 

 
7.2.1. Medidas de optimización do uso dos fondos europeos xestionados pola AMTEGA 

7.2.2. Consolidación plan contratación centralizada 
Área responsable: Xerencia 

7.3. Medidas de mellora na xestión do persoal 

 
7.3.1. Adecuar a estrutura orgánica 
7.3.2. Consolidar a integración de persoal e recursos TIC 
7.3.3. Aprobar medidas de incentivación en materia de rrhh 

Área responsable: Xerencia 

7.4.  Boas prácticas para a prevención do fraude 

 7.4.1. Aprobar un manual de boas prácticas para a prevención do fraude 

Área responsable: Xerencia 

7.5. Medidas de colaboración e coordinación institucional 
 

 7.5.1. Fomento de iniciativas de colaboración interadministrativa en materia TIC 

Área responsable: Xerencia 

7.6 Medidas de comunicación e-Difusión 

 7.6.1. Medidas de comunicación e  difusión de Galicia innovadora e tecnolóxica 

 Área responsable: Xerencia 
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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.  
 
O “valor responsabilidade” establécese no 50 % do valor obxectivo fixado nas táboas 
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.  

Dentro dos indicadores dos distintos programas distínguense entre “indicadores 

avaliación” e “indicadores impacto”, existindo igualmente indicadores que participan 

da natureza de ambas tipoloxías. 

Os “indicadores avaliación” diríxense a avaliar a actividade da axencia cara á 

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 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. 

Doutra banda, os “indicadores impacto” son indicadores cuxa evolución aparece 

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, 
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nos diferentes ámbitos competenciais, teñen as liñas de actuación recollidas neste 

contrato plurianual de xestión. 
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Obxectivo estratéxico 1: Impulsar a cohesión dixital da 

Administración 

 

OE1- Plan de administración e Goberno dixitais. Relación dixital co 

cidadán. 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Deseño das novas oficinas de asistencia en materia 
de rexistro. rede de oficinas de asistencia en 
materia de rexistro  

NON SI x  

 % das oficinas da rede de oficinas de asistencia en 
materia de rexistro cos medios e funcionamento 
segundo o definido 

0% 60% x  

 Posta en marcha da carpeta cidadá. NON SI x  

 Construción do sistema de xestión de queixas, 
reclamacións e peticións de información do 
cidadán. 

NON SI x  

 Número anual de terceiros que fan presentacións 
en sede electrónica 

42.000 70.000  x 

 Número anual de presentacións en sede 
electrónica ou rexistro electrónico (segundo criterio 
de sede)  

164.500 350.000  x 

 % de entradas a través de canle electrónica sobre 
canle presencial 

46% 60%  x 

 % de procedementos que fan uso das notificacións 
electrónicas 

42% 90% x  

 % de procedementos integrados no arquivo 
electrónico administrativo 

5% 40% x  

 Número de actuacións administrativas 
automatizadas reguladas e en funcionamento 

0 15 x  

 

OE1- Plan de administración e Goberno dixitais. Xestión dixital e 

interoperabilidade  

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Elaboración e mantemento do mapa de 
interoperabilidade 

NON SÏ x  

 % de procedementos que están habilitados para o 
uso dos servizos de interoperabilidade 

35% 80% x  

 Habilitación das comunicacións internas 100% 
electrónicos  

NON SI x  

 % de procedementos con sistema de tramitación 
electrónica integral 

--- 50% x  
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 Nº medio anual de informes de habilitación de 
procedementos ou servizos dixitais 

300 

300 (o  100% 
dos 

solicitados se 
son menos) 

x  

 Publicación do anteproxecto de lei de 
administración dixital 

NON SÍ x  

 Número de normas (de diverso rango) de 
acompañamento ao desenvolvemento dixital  

0 8 x  

 

 

OE1- Plan de administración e Goberno dixitais. Xestión dixital dos RRHH 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Número de sistemas (ou módulos de sistemas) 
novos ou renovados. 

0 12 x  

 Deseño do expediente dixital do empregado 
público 

NON SI x  

 Novo portal do empregado público único 
 

NON SI x  

 

OE1- Medidas para a xestión dixital económico-financeira e contable 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Numero de usuarios que teñen acceso ou cuberto 
polas aplicacións/servizos de Administración 
Electrónica (Expediente Contratación electrónico ) 

NON 864 x 
 

 Deseño do expediente de contratación electrónica NON SI x  

 Porcentaxe de Entidades do Sector Público con 
Expediente de Contratación Electrónico implantado 

NON 100% x  

 

OE1-  Medidas para a xestión dixital tributaria 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Numero de usuarios que teñen acceso ou cuberto 
polas aplicacións/servizos de Administración 
Electrónica (Expediente Tributario electrónico ) 

NON 850 x  

 Deseño do expediente tributario electrónico NON SI x  

 Porcentaxe de Delegacións e Oficinas de Distrito 
Hipotecario con Expediente Tributario 

NON 100% x  
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OE1- Medidas para acadar unha infraestrutura de información xeográfica 

corporativa. 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Número de servizos xeográficos publicados 106 196 x  

 

 

 

 

OE1- Medidas para o impulso á análise intelixente do dato 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Número de sistemas ou módulos para  o garantir a 
homoxeneidade e ordeacións dos catálogos 
incorporados no Inventario de información 
administrativa. 

0 8 x  

 Número de novos indicadores de análise incluídas 
no sistema de indicadores de administración 
dixital. 

0 30 x  

 Publicación á cidadanía do sistema de indicadores 
de administración dixital 

NON SÍ x  

 Desenvolvemento de proxectos no eido da xestión 
avanzada do análise de información (novas 
técnicas) 

0 2 x  
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Obxectivo estratéxico 2: Promover os servizos públicos dixitais 

 

OE2- Medidas para o desenvolvemento dos servizos dixitais dirixidos ao 

comercio, empresa e industria 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Configuración tecnolóxica do rexistro único 
empresarial 

NON SI x  

 Sistema de xestión do ámbito da mineiría NON SI x  

 Número de servizos, sistemas ou módulos 
construídas neste ámbito  

0 6 x  

 

OE2- Medidas para a xestión dixital do Emprego 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Desenvolvemento de novos sistemas de 
información no ámbito de emprego (Sistema de 
orixe de paro e sistemas de axudas de emprego) 

0 2 x  

 Número de sistemas en mantemento no ámbito 134 136 x  

 Porcentaxe de renovacións de demanda / 
solicitudes de cursos realizados de xeito telemático 

17,5% 30%  x 

 

OE2- Medidas para a xestión dixital da vivenda 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Desenvolvemento de novos sistemas de 
información no eido da vivenda 

0 4 x  

 Número de sistemas de información en 
mantemento 

46 50 x  

 Número de organismos cos que interoperan os 
sistemas de información do IGVS 

0 9 x  

 

OE2- Medidas para a xestión dixital dos Servizos Sociais 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Desenvolvemento de novos sistemas de 
información no ámbito de servizos sociais 

0 4 x  
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 Número de sistemas en mantemento no ámbito 23 27 x  

 Número de tramitacións anuais de prestacións de 
inclusión 

16.000 20.000  x 

 

OE2- Medidas para a xestión dixital da Educación 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Desenvolvemento dun S.I. para a xestión integrada 
da documentación de centros 

NON DESENVOLTO x  

 Desenvolvemento de novos sistemas de 
información no ámbito de educación 

0 4 x  

 Número de sistemas en mantemento no ámbito 134 138 x  

 N.º de incidencias anuais atendidas pola UAC 75000 80000 x  

 

OE2- Medidas para a xestión dixital do transporte e do territorio 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Desenvolvemento de novos sistemas de 
información no eido do transporte e do territorio 

0 5 x  

 Nº de sistemas de información en mantemento 40 45 x  

 Elaboración dun plan de modernización tecnolóxica 
no ámbito de urbanismo 

NON SI x  

 Elaboración dun plan de modernización tecnolóxica 
no ámbito da Axencia Galega de Infraestruturas 

NON SI x  

 Porcentaxe de usuarios que tramitan 
procedementos administrativos relacionados con 
contratos de xestión de servizos públicos de 
transporte por canles temáticos 

0% 50%  x 

 

OE2- Medidas para a xestión dixital do Medio Ambiente 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Desenvolvemento de novos sistemas de 
información no eido de medio ambiente 

0 4 x  

 Nº de sistemas de información en mantemento 52 56 x  

 Porcentaxe de usuarios que tramitan a emisións ou 
renovación licenzas de caza e pesca por canles 
telemáticas 
 

1% 25%  x 
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OE2- Medidas para a xestión dixital do agro e da gandería 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Desenvolvemento dun novo sistema de xestión 
integral de gandaría 

NON SI x  

 Desenvolvemento dunha nova oficina agraria 
virtual accesible en mobilidade 

NON SI x  

 Desenvolvemento de novos sistemas de 
información no eido agrogandeiro 

0 10 x  

 Nº de sistemas de información en mantemento 25 33 x  

 % de tramitación telemática mediante dispositivos 
móbiles a través da nova OAV 

0% 50%  x 

 

OE2- Medidas para a xestión dixital do  ámbito forestal 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Desenvolvemento de novos sistemas de 
información no eido forestal 

0 5 x  

 Nº de sistemas de información en mantemento 10 14 x  

 % de tramitación telemática permisos de cortas 50% 90% x  

 % de tramitación telemática permisos de queimas 39% 75%  x 

 

OE2- Medidas para a xestión dixital da pesca 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Desenvolvemento de novos sistemas de 
información no eido pesqueiro 

0 5 x  

 Nº de sistemas de información en mantemento 10 15 x  

 % de tramitación telemática a través dos TICPESC 20% 50%  x 

 

OE2- Medidas para a xestión dixital doutros ámbitos sectoriais   

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Nº de sistemas ou módulos novos ou renovadas 0 10 x  

 Posta en marcha do novo sistema de xestión de 
convenios 

Non 
Dispoñible 

Dispoñible x  
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OE2- Plan Trabe: Modernización tecnolóxica dos Servizos Sociais 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Unidades/organismos/entidades locais que 
empregan o sistema  

120 350 x  

 Número de centros que empregan o sistema de 
información 

5 25 x  

 Fogares atendidos con servizos socio-sanitarios  0 200  x 

 Desenvolvemento dun sistema de información 
analítico de referencia 

NON SI x  

 

OE2- Plan Senda2020. Xustiza Dixital 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Número de sistemas, servizos ou grandes 
funcionalidades novos ou renovados. 

0 10 x  

 % de órganos xudiciais coa sinatura dixital 
integrada no procedemento de tramitación  

5% 95% x  

 % de órganos xudiciais usuarios do sistema de 
xestión de arquivos e pezas de convicción 

5% 95% x  

 Construción do sistema de información de atención 
a cidadanía e a vítima 

NON SÍ x  

 Número de novos servizos publicados na sede 
electrónica xudicial 

0 10 x  

 Sistema de análise de recursos da administración 
de Xustiza en Galicia 

NON SI x  

 Posta en marcha do sistema de cita previa para as 
oficinas de atención á cidadanía 

NON SÍ x  

 Deseño do modelo de sala de vistas dixitais. NON SÍ x  

 % das salas de vistas segundo o novo modelo de 
sala de vistas dixitais 

0% 100% x  

 Número de horas de formación xestionadas no eido 
da capacitación dixital e servizos dixitais para o 
persoal ao servizo da administración de xustiza en 
Galicia 

0 5.000 x  

 % anual de renovación de equipamento de posto 
de traballo. 

8% 8% x  

 Número medio anual de contactos atendidos polo 
CSU Xustiza 

60.000 70.000 x  

 Porcentaxe de tickets resoltos en menos dunha 
hora.  

--- 60% x  
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Obxectivo estratéxico 3: Fomentar a capacitación dixital 

 

OE3- Programa Abalar: Estratexia galega de educación dixital 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 N.º de alumnos en educación dixital 12.000 20.000* x  

 Dixitalizar as aulas de 3º e 4º de primaria NON DESENVOLTO x  

 Velocidade media da conexión á rede corporativa 
dos centros educativos (Mbps) 

150 200 x  

* Poderá acadarse un valor obxectivo de 50.000 se a senda orzamentaria prevista se complementa de conformidade co disposto na 

páx. 78. 

OE3-  Programa de bibliotecas en rede 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Número de servizos, sistemas ou grandes 
funcionalidades construídos neste ámbito 

0 6 x  

 Número de bibliotecas integradas no catálogo 
colectivo único 

35 200 x  

 Novo sistema de xestión para as bibliotecas 
escolares 

NON SI x  

 

OE3- Plan de inclusión dixital 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Nº de horas de formación 81.161 231.161 x  

 Nº de prazas convocadas para a certificación en 
competencias dixitais 

2.575 6.975 
x  

 Nº de iniciativas postas en marcha con aliados 
dixitais 

48 148 
x  

 

OE3- Programa de  promoción do talento dixital 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Nº de iniciativas postas en marcha para a 
promoción do talento dixital 

N/D 12 x  

 Nº actividades realizadas para os colectivos 
interesados 

N/D 60 x  
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 Posta en marcha das actuacións do plan de 
promoción do talento dixital 

SI NON x  

 

 

OE3- Programa para promover as competencias dixitais do empregado 

público 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Número de horas de formación xestionadas no eido 
da capacitación dixital e servizos dixitais para os 
empregados públicos. 

0 10.000 x  

 Regulación do novo certificado de competencias 
dixitais 

NON SÍ x  
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Obxectivo estratéxico 4: Promover a economía dixital 

 

OE4- Impulso á empresa dixital 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Nº de actuacións realizadas para a transformación 
dixital das pemes 

464 825 x  

 Valoración media dos usuarios das actuacións 
realizadas no CDTIC (sobre 5 puntos) 

N/D 4 x  

 Nº de accións de difusión de mapatic.gal 9 21 x  

 Nº de novas aplicacións dispoñibles no CDTIC 
Virtual 

8 12 x  

 

OE4- Smart Turismo 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Número de servizos, sistemas ou grandes 
funcionalidades construídas neste ámbito  

0 10 x  

 % dos procedementos do ámbito de turismo con 
tramitación electrónica integral  

2% 100% x  

 Deseño tecnolóxico da rede de oficinas de turismo NON SI x  

 Deseño do sistema de análise avanzado de Turismo 
de Galicia 

NON SI x  

 

OE4- Memoria Dixital de Galicia: Medidas para a promoción dixital da 

cultura e patrimonio 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Número de servizos, portais, sistemas ou módulos 
construídos neste ámbito – Arquivos 

0 5 x  

 Número de servizos, sistemas ou módulos 
construídos neste ámbito – Lingua 

0 5 x  

 Número de servizos, sistemas ou módulos 
construídos neste ámbito – Museos 

0 3 x  

 Número de servizos, sistemas ou módulos 
construídos neste ámbito – Outros 

0 3 x  

 Dotación de medios TIC na rede de arquivos e 
museos. Rede Wifi 

NON SÍ x  

 Portal e sistema de difusión da Memoria Dixital de 
Galicia 

NON SI x  
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 Deseño do modelo xeorreferenciado de xestión do 
patrimonio 

NON SI x  

 

OE4- Plan tecnolóxico para a xestión e conservación do Medio Ambiente 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Numero de procesos de negocio xestionados 
telematicamente a través da plataforma Gaia 

4 15 x  

 Número de espazos naturais dotados con 
equipamento TIC de carteleria dixital 

0 6 x  

 Desenvolvemento dun sistema de xestión analítico 
no eido da xestión ambiental 

NON SI x  

 

OE4- Plan tecnolóxico para o transporte público 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Desenvolvemento dun sistema de información para 
a xestión do transporte baixo demanda 

NON SI x  

 Elaboración dun estudo sobre medios de pago 
complementarios á tarxeta metropolitana de 
Galicia 

NON SI x  

 Desenvolvemento dun sistema de información 
analítico no eido do transporte público 

NON SI x  

 Número de usuarios que fan uso dos sistemas de 
transporte intelixente (tarxeta metropolitana de 
Galicia e tarxetas integradas) 

150.000 300.000  x 

 

OE4- Programa Primare: a transformación dixital dos sectores primarios 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Desenvolvemento, implantación, pilotaxe e 
validación de resultados de proxecto de compra 
pública de tecnoloxía innovadora para as 
inspeccións intelixentes asociadas aos controis da 
PAC 

NON SI x  

 Novos Sistemas avaliados mediante pilotaxes en 
situación real de incendios 

0 3 x  

 Número de lonxas/confrarías con implantación de 
novos sistemas 

0 35 x  
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Obxectivo estratéxico 5: Apoiar o crecemento do ecosistema dixital 

 

OE5- Axenda Dixital de Galicia: A estratexia dixital de Galicia 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Nº de informes de balance realizados 2 6 x  

 

OE5- Programa TransformaTIC 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Nº de proxectos de emprendemento beneficiados 6 42 x  

 Nº de proxectos de innovación social dixital 6 18 x  

 Nº retos lanzados  6 x  

 Hub de emprendemento en transformación dixital 
Non 

dispoñible 
Dispoñible x  

 Nª de empresas que reciben axudas  173 340 x  

 

OE5- Programa ViraxeTIC 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Posta en marcha das actuacións do Programa 
ViraxeTIC 

Non 
dispoñible 

SI x  

 Nº de proxectos innovadores postos en marcha 
Non 

dispoñible 
2 x  

 Nº de iniciativas postas en marcha 
Non 

dispoñible 
6 x  

 Posta en marcha dunha aceleradora no ámbito dos 
contidos dixitais 

Non 
dispoñible 

Dispoñible x  

 

OE5- Medidas para o impulso da reutilización da información do sector 

público 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Número de novos conxuntos de datos aportados. 0 100 x  
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OE5- Plan de impulso ao Software Libre e aos estándares abertos 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Nº de proxectos de software libre liberados na 
Forxa 

13 21 x  

 Nº  de solucións libres difundidas a través do portal 
mancomún 

Non 
dispoñible 

96 x  

 

OE5- Plan de Banda Larga: a vertebración dixital do territorio 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Poboación galega con cobertura de banda larga 
ultrarrápida (30Mbps ou máis) 

61,27% 
(mediados 

2016) 

96%  (4% 
restante a 
través de 
satélite) 

x  

 Nª de medidas facilitadoras postas en marcha 5 9 x  

 Consultas das entidades locais atendidas N/D 100 x  

 

OE5- Observatorio de Sociedade da Información e Modernización de Galicia 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Nº de informes ao abeiro do Plan Galego de 
Estatística 2017-2021 

15 75 x  

 Posta en marcha do novo portal do Observatorio NON SI x  
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Obxectivo estratéxico 6: Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos 

servizos públicos dixitais 

 

OE6- Medidas de Continuidade de Servizo de Infraestruturas de Sistemas 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Deseño do proxecto de Mellora da capacidade e 
seguridade do CPD de Respaldo rematado 

NON SI x  

 Capacidade de almacenamento en disco da 
plataforma de backup corporativa 

780 TB 1720 TB x  

 Estratexia de automatización / Cloud Privada 
definida 

NON SI x  

 Acordo de Niveis de Servizo no ámbito de Sistemas 
definido 

NON SI x  

 Nº de CPDs Centralizados 0 34 x  

 Capacidade de memoria 100 TB 120 TB x  

 Elaboración do Plan de Sistemas no ámbito de 
infraestruturas 

NON SI x  

 Capacidade de almacenamento xestionado 2127 TB 4000 TB x  

 

OE6- Medidas de soporte e evolución das Redes corporativas 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Velocidade media de acceso na rede corporativa 
(Mbps)  

158 Mbps 225 Mbps x  

 Nº de centros da Rede Corporativa que contan con 
unha conexión de respaldo de mais de 10 Mps 

565 1.000 x  

 Número de usuarios coa nova solución de 
comunicacións unificadas 

0 1.000 x  

 Número de equipos de Telecomunicacións 
xestionados 

8.416 15.000 x  

 Nº de usuarios da Rede Dixital de Emerxencias e 
Seguridade de Galicia 

4.523 5.500  x 

 

OE6- Plan Director de Seguridade TIC 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Número de actividades de 
formación/concienciación realizadas 

0 24 x  

 Número de políticas, normas e procedementos 0 19 x  
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actualizados ou creados 

 Número de auditorías de seguridade realizadas 0 608 x  

 Cadro de mando de seguridade implantado NON SI x  

 Plan de recuperación ante desastres realizado NON SI x  

 Solución de protección contra o malware avanzado 
instalada 

NON SI x  

 Formalización da constitución do centro de 
operacións de seguridade (CSIRT/CERT) da Xunta 
de Galicia. 

NON SI x  

 

OE6- Medidas de Calidade e Arquitecturas Tecnolóxicas 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Plan de adopción de DevOps e Agile rematado NON SI x  

 Porcentaxe de novos proxectos na plataforma de 
integración continua corporativa 

0 % 60% x  

 Número de procedementos, estándares, 
normativas actualizados ou creados no ámbito de 
Calidade e Arquitecturas Tecnolóxicas 

0 40 x  

 Número de fases de revisión realizadas no ámbito 
de Arquitecturas Tecnolóxicas 

0 1395 x  

 

OE6- Medidas para a xestión sostible de medios e servizos dixitais no 

posto de traballo 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Elaborado do II Plan de posto de xestión sostible 
dos medios TIC en posto de traballo.de traballo 
dixital 

Non Sí x  

 Número de equipos de posto de traballo 
xestionados segundo os criterios corporativos  

12.000 16.000 x  

 Número de equipos de impresión xestionados 
segundo os criterios corporativos 

0 5.000 x  

 % anual de renovación de equipamento de posto 
de traballo. 

8% 8% x  

 

OE6- Medidas para garantir a atención as persoas usuarias 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Número medio anual de contactos atendidos polos 
CAUs (Central e Periférico) 

130.000 140.000 x  

 Porcentaxe de tickets resoltos en menos de unha --- 60% x  
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hora.  

 Porcentaxe de tickets resoltos en menos de 24 
horas 

0 70% x  

 Implantación completa da canle de autoservizo de 
atención as persoas usuaria ou novas canles de 
atención. 

NON SÍ x  
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Obxectivo estratéxico 7: Medidas instrumentais e de eficiencia 

OE7- Medidas para o impulso do desenvolvemento normativo 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Publicación do anteproxecto de Lei de 
Administración Dixital de Galicia. 

NON SI x  

 

OE7- Medidas de mellora na eficiencia da contratación 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Publicación cadro de mando NON SI x  

 Aprobación do Manual de xestión interna da 
contratación en materia TIC 

NON SI x  

 Incremento volume de subministros adxudicados 
con base a fórmulas puramente matemáticas 

24% 34% x  

 

OE7- Medidas de mellora na xestión do persoal 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Modificación da relación de postos de traballo NON SI x  

 Modificación da estrutura orgánica NON SI x  

 Aprobación dun programa de incentivos ao 
rendemento 

NON SI x  

 

OE7- Boas prácticas para a prevención do fraude 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Aprobación do Manual de boas prácticas para a 
prevención do fraude 

NON SI x  
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OE7- Medidas de colaboración e coordinación institucional 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Nº de convenios subscritos con outras 
administracións 

0 6 x  

 

OE7- Medidas de comunicación e-Difusión 

INDICADORES SITUACIÓN 
PARTIDA 

VALOR 
OBXECTIVO 

INDICADORES 

INDICADORES 
“AVALIACIÓN” 

INDICADORES 
“IMPACTO” 

 Nº xornadas e eventos de comunicación e 
divulgación das distintas actuacións 

0 10 x  
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8. O marco económico-financeiro 
 

A Comunidade Autónoma de Galicia vén desenvolvendo nestes últimos anos un esforzo 

continuado para garantir a sustentabilidade dos servizos públicos a través dun 

importante esforzo de contención do gasto, priorizando a eliminación do gasto 

improdutivo e a racionalización do sector público autonómico, así como a consecución 

de economías de escala en gastos de funcionamento.  

Tanto a Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade 

financeira, como a Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 

sustentabilidade financeira, consagran como principio básico da xestión orzamentaria a 

estabilidade entendida como a capacidade de financiar as políticas de gasto sen 

incorrer en déficit; deste xeito a definición das políticas de gasto realizarase atendendo 

a principios de eficacia e eficiencia.  

 A Amtega garante os principios mencionados ao establecer un sistema de obxectivos e 

indicadores que permitan avaliar as actuacións desenvolvidas.  

Nesta liña de actuación creouse a Amtega, como entidade que aglutina as 

competencias derivadas da 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 e que concentra os recursos 

humanos, materiais e orzamentarios asociados ás estruturas TIC dispersas nos 

diferentes departamentos do sector público autonómico. 

Durante a vixencia do primeiro contrato plurianual de xestión (2012-2017), 

adscribíronse progresivamente á Amtega os servizos, recursos económicos e persoal de 

tecnoloxías da información e comunicacións de 9 Consellerías e Secretarías Xerais, así 

como de diversas entidades públicas delas dependentes, constituíndose no principal 

organismo da Xunta de Galicia para intermediar e impulsar iniciativas entre Consellerías 

e outros organismos ou axentes sociais e económicos no ámbito da sociedade da 

información e, ao mesmo tempo, servir como vehículo de información, formación, 

difusión e concienciación social neste eido.  

Sen embargo, un modelo sostible require a implicación de todas as partes interesadas. 

Neste novo cuatrienio, compre darlle continuidade ao proceso iniciado no 2012 

avanzando na  consolidación da Axencia como instrumento potenciador da capacidade 

transformadora das TIC e da mellora da efectividade do investimento público 

promovendo a participación e colaboración da Administración pública autonómica co 
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sector privado – tanto de empresas como doutras entidades que dan soporte ás TIC e á 

innovación – no ámbito da Sociedade da información. 

 Durante a vixencia do presente contrato plurianual, os recursos orzamentarios da 

Amtega irán destinados á consecución dos obxectivos previstos nel, nun marco de 

optimización do gasto tecnolóxico a través da consolidación da súa xestión centralizada, 

dirixido a garantir a prestación de servizos tecnolóxicos a todo o sector público 

autonómico, Administración de Xustiza e entidades locais de Galicia, obxectivos 

acordes coa aposta do goberno galego por unha política económica dirixida á eficiencia 

do gasto, o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e a recuperación 

da actividade económica. 

 

Non obstante o anterior, compre resaltar algúns aspectos que incidirán no presente 

escenario económico-financeiro:  

 

 1. Extinción do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e 

Contable 

Especial incidencia terá no presente escenario económico financeiro a extinción do 

Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable prevista 

na Disposición adicional primeira do Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se 

fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, 

continuando co proceso de concentración na Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia concentre dos recursos humanos, materiais e orzamentarios en 

materia TIC dispersos nos diferentes departamentos e entidades do sector público 

autonómico, de conformidade coas previsións contidas no Plan para a posta en marcha 

da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia e para a integración dos servizos 

tecnolóxicos da Xunta de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, na súa 

sesión de 21 de xullo de 2011, e 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, de 20 de novembro. 

Segundo a disposición adicional primeira mencionada “A Consellería de Facenda 

adoptará, no prazo máximo de tres meses desde a entrada en vigor do presente 

decreto, as medidas necesarias tendentes a extinguir o ente público Centro Informático 

para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable, cuxas funcións asumirá a 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, de conformidade co que se 
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estableza nos seus estatutos”, o que conlevará a asunción por parte desta axencia 

pública autonómica de novas competencias e funcións en materia tecnolóxica nos 

ámbitos económico-financeiro, contable e tributario, xunto coas correspondentes 

dotacións orzamentarias necesarias para o seu exercizo, así como dos recursos persoais 

e materiais que na actualidade figuran adscritos ao Centro Informático para a Xestión 

Tributaria, Económico-Financeira e Contable. 

 

2. Proxecto Abalar  

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. 

Así mesmo, coa incorporación da tecnoloxía na súa vida educativa,  os rapaces deben 

aprender a valorar a tecnoloxía non só como un elemento de xogo, divertimento e 

relacións sociais, senón como un instrumento esencial para a súa formación e o 

desenvolvemento das competencias profesionais que esixe actualmente o mercado 

laboral. 

A través de ABALAR estase a impulsar a transformación das aulas tradicionais en 

dixitais,  promovendo o uso de contidos educativos dixitais (EDIXGAL) co obxectivo de 

chegar a 50.000 alumnos de centros sostidos con fondos públicos no período 2017-

2020. 

Considerando que o financiamento preciso para acadar o obxectivo dos 20.000 

alumnos en 2018 foi asumido con cargo á senda Feder orzamentaria para Educación 

Dixital desta axencia pública correspondente aos exercicios 2017 e 2018, é preciso 

proceder a dotar nos orzamentos da Amtega a cantidade investida (10.500.000 €)  

distribuíndoa entre os anos 2019 a 2021. 

Así mesmo, acadado o obxectivo dos 12.000 alumnos en 2017 e orzamentado para o 

ano 2018 o financiamento preciso para acadar os 20.000 alumnos, non se recolle na 

senda orzamentaria prevista neste contrato plurianual de xestión o orzamento preciso 

para chegar ao obxectivo dos 50.000 alumnos en 2020, polo que, no caso de querer 

acadar este obxectivo, a senda orzamentaria prevista debería complementarse coa 

dotación adicional de 8,2 millóns de euros anuais durante os exercicios 2019 e 2020. 
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 3. Ciberseguridade e posto de traballo 

O novo Regulamento Europeo de Protección de Datos que entra en vigor en maio de 

2018, así como a previsión de entrada en vigor da nova LOPD antes da dita data, teñen 

un impacto extraordinariamente relevante nas medidas de seguridade a levar a cabo 

para adecualas aos novos requisitos esixidos pola normativa reseñada.  

Así mesmo, resulta preciso avanzar de forma decidida coa implantación das 

importantes medidas de seguridade que esixe o Esquema Nacional de Seguridade, 

como resultado da avaliación dos servizos que se teñen realizado. 

Doutra banda, na época actual estase a producir substancial incremento de 

cibertataques a nivel mundial e existe a previsión de que ese incremento aumente en 

2018 debido ao roubo de ferramentas de espionaxe de la NSA, así como á publicación 

de gran parte do arsenal de hacking da CIA.  

En base ás circunstancias anteriores, faise preciso prever nos orzamentos da Amtega a 

dotación suficiente para incrementar os servizos de ciberseguridade e seguridade 

perimetral que ten na actualidade a Xunta de Galicia. 

Doutra banda, o Plan de Xestión sostible de posto de traballo deberá facilitar os medios 

necesarios para adecuación dos medios tecnolóxicos para o desempeño das funcións 

de cada empregado público, en base ao seu perfil, a actividade que desenvolve ou a 

tipoloxía de centro na que realiza a actividade. Este actividade implica aplicación a 

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.  

A dispoñibilidade e seguridade da información no posto de traballo e indispensable 

para unha prestación de servizos públicos de calidade nunha sociedade dixital. 

 

4. Funcionamento do CPDi  

Así mesmo, por outra banda, compre subliñar que o gasto en enerxía eléctrica dos CPDs 

das distintas consellerías viña sendo asumido no gasto enerxético global da Xunta de 

Galicia; a Amtega non inclúe na proxección orzamentaria 2018-2021 o gasto eléctrico 

correspondente ao CPD Integral da Xunta de Galicia (estimado en 820.004,95 € para o 

2018, incrementado nun 10 % interanual durante ata o 2021).  
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 A integración dos CPDs das Consellerías da Xunta de Galicia no CPD Integral situado na 

Cidade da Cultura traerá o apagado daqueles e , consecuentemente, unha redución do 

gasto nos seus mantementos e tamén en subministro de enerxía eléctrica para o 

conxunto da Administración autonómica. 

 

5. Cableado estruturado 

A construción de novos edificios no ámbito da Xunta de Galicia e dos seus organismos e 

entes, ou mesmo a remodelación dos existentes, trae consigo a realización de 

proxectos de cableado estruturado. Este tipo de proxectos desenvólvense 

habitualmente dentro do propio proxecto de obra, polo que o orzamento vai vinculado 

ao organismo promotor. 

Neste senso, de conformidade co disposto no Decreto 11/2016, do 28 de xaneiro, polo 

que se regula a incorporación das infraestruturas de telecomunicacións nos edificios da 

Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico de 

Galicia e a súa integración na rede corporativa da Xunta de Galicia e na ORDE do 19 de 

setembro de 2016 pola que se aproba a Guía de especificacións das infraestruturas de 

telecomunicacións na Administración xeral e as entidades instrumentais do sector 

público autonómico de Galicia, a Amtega asume a función de supervisar o cumprimento 

dos requisitos técnicos neste tipo de instalacións. 

Co obxectivo de facilitar a instalación de cableados cumprindo coas normas 

corporativas da Xunta de Galicia, a AMTEGA pon a disposición da Xunta de Galicia e do 

Sector Público Autonómico un acordo marco de cableado que poderá empregarse 

mediante os correspondentes contratos derivados. En calquera caso, a AMTEGA 

asumirá un orzamento estimado de 600.000 € anuais para as actuacións ordinarias de 

necesidades puntuais de cableado  que xurdan. 

 

6. Entidades ás que se está a prestar servizo 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia está a prestar servizo na 

actualidade a preto de 90 entidades e organismos do sector público autonómico 

(recollidas no Anexo II), 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 
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tecnolóxicos ...). Adicionalmente, a Axencia presta algúns servizos tecnolóxicos a outras 

45 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 III do presente contrato de xestión. 

 

7. Investimentos financiados con fondos europeos 

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 2007 -2013  por importe de máis de 100 millóns 

de euros que deu 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 polo que foi necesario  establecer un 

modelo de sustentabilidade que garantise a dispoñibilidade dos fondos propios 

suficientes para facer fronte ao seu mantemento.  

A tal efecto, o Consello da Xunta de Galicia, na súa sesión de 1 de agosto de 2014, 

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, 

permitiu garantir o mantemento e operación dos proxectos tecnolóxicos desenvoltos. 

Coa entrada en vigor do PO FEDER 2014 – 2020, no que a Amtega ten asignada unha 

senda de 138.000.000 € (cofinanciamento incluído), faise preciso seguir garantindo  a 

sustentabilidade dos novos procesos e sistemas de información que se desenvolverán 

cara ao futuro con cargo aos ditos fondos, para o que se recolle na senda orzamentaria 

prevista para a Amtega neste contrato plurianual de xestión unha dotación anual a 

partir do 2019 de Fondo Propio adicional. 
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Sen prexuízo do anterior, non se recolle na dita senda orzamentaria o importe 

destinado a garantir o soporte e mantemento das plataformas tecnolóxicas financiadas 

con fondos FEDER ao abeiro do actual Programa Operativo FEDER 14-20, nin as 

destinadas a facer fronte ás necesidades de mellora de liñas de comunicacións na rede 

corporativa. As cantidades destinadas para a dita finalidade concretaranse nos 

orzamentos de cada anualidade en atención ao nivel de uso acadado e ás necesidades 

de mantemento adaptativo e/ou evolutivo que, de xeito consensuado coas distintas 

Consellerías, resulte preciso abordar. 

  

8. Financiamento FEADER e FEMP de contratos licitados pola Amtega. 

Na súa condición de entidade que concentra as competencias en materia TIC dentro de 

la administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica  está a xestionar proxectos financiados con fondos FEADER 

y FEMP das consellerías do Medio Rural e do Mar, a través da formalización dos 

correspondentes acordos. 

Para o período de vixencia do presente contrato plurianual, a estimación de fondos 

necesarios para o financiamento do desenvolvemento e evolución dos proxectos 

iniciados durante a vixencia do contrato plurianual de xestión anterior, así como para 

novos proxectos a iniciar neste eido é: 

 2018 2019 2020 2021 

FEADER (C. MR) 850.000,00 € 850.000,00 € 850.000,00 € 850.000,00 € 

Vixiancia forestal 
 (FEADER + FFPP da C. MR) 

990.750,00 € 181.500,00 € 181.500,00 € 181.500,00 € 

FEMP (C. do Mar) 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000 ,00€ 

FEMP Lonxas (C. do Mar) 1.840.000,00 € 1.706.000,00  €   

TOTAL 4.180.750,00 € 3.237.500,00 € 1.531.500,00 € 1.531.500,00 € 

 

 

9. Préstamo Avanza  

Doutra banda, especial incidencia terán nos escenarios orzamentarios das seguintes 

anualidades as obrigas derivadas da Addenda 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, unha achega do Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio de 98.980.000€, dos que 93.980.000€ estaban 
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destinados ao financiamento do proxecto “Banda Larga Galicia”. A continuación, a súa 

cláusula sétima establece que a achega mencionada o é en concepto de empréstito ao 

0% cun un período de carencia de tres anos e un calendario de amortización da 

cantidade entregada en tal concepto cunhas cuotas anuais de amortización de 

8.248.333€ entre o 30/06/2012 e o 30/06/2023.  

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 agora 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 

2018 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 14-20 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 14-20. 

 

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 Amtega (excluídos os pasivos financeiros): Partiuse da dotación establecida 

no orzamento aprobado en 2018 para esta axencia pública autonómica.  

As contías anteriores complementáronse coas previsións precisas para facer fronte ás 

seguintes necesidades: 
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 - Novos proxectos no ámbito da seguridade que non resultan financiables con 

Fondos FEDER: Prevese unha dotación para os anos 2019, 2020 e 2021 de 1,61, 3,77 e 6,38 M€, 

respectivamente. 

 - Novos proxectos no ámbito do posto de traballo que non resultan financiables 

con Fondos FEDER: Prevese unha dotación para os anos 2019, 2020 e 2021 de 1,30, 2,60 e 3,90 

M€, respectivamente. 

 - Necesidades derivadas do 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 14-20 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): Prevese unha dotación para os anos 2019, 2020 e 2021 de 5,76, 

9,85 e 11,23 M€, respectivamente. 

Fondos PGA CIXTEC: Partiuse da dotación establecida no orzamento aprobado en 2018 

para a dita entidade, incrementado en 100.000 € a partir da anualidade 2019. 

Fondos PGA Amtega capítulo IX: Recóllese a dotación de fondo propio necesaria para 

facer fronte en cada anualidade ás obrigas derivadas da Addenda 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 Finalistas: 

Fondos Finalistas Amtega: Partiuse da dotación establecida no orzamento aprobado en 

2018 para esta axencia pública autonómica, manténdose constante durante todas 

anualidades recollidas na senda. 

Fondos FEDER: 

Fondos FEDER Amtega: Recóllese a previsión da dita tipoloxía de fondos (incluído o 

cofinanciamento) para o período 2018 – 2021. Para a elaboración da mesma se tivo en 

conta como límite do marco temporal de execución das sendas FEDER 14-20 asignadas 

á Amtega o ano 2021. Inclúese na dita senda a previsión de 3,5 M€ adicionais durante 

os anos 2019, 2020 e 2021 destinados a Educación Dixital, previsión condicionada á 

reprogramación dos fondos FEDER correspondentes ao PO 2014 – 2020. 

Fondos FEDER CIXTEC: Recóllese a previsión da dita tipoloxía de fondos (incluído o 

cofinanciamento) para o período 2018 – 2021. Para a elaboración da mesma se tivo en 
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conta como límite do marco temporal de execución das sendas FEDER 14-20 asignadas 

ao CIXTEC o ano 2021. 

Fondos FEADER: 

Fondos FEADER Amtega: Recóllese o importe da senda FEADER prevista por esta axencia 

pública autonómica para investimentos asociados ao Plan de Banda Larga. 
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Proxección estimativa de gastos: 

Proxección estimativa de gastos - Amtega: 

 

 Proxección estimativa de gastos - CIXTEC: 

 

Proxección estimativa de gastos conxunta Amtega - CIXTEC: 

 

(Non se recolle na senda orzamentaria da táboa anterior o importe destinado a garantir o 

soporte e mantemento das plataformas tecnolóxicas financiadas con fondos FEDER ao abeiro do 

actual Programa Operativo FEDER 14-20, nin as destinadas a facer fronte ás necesidades de 

mellora de liñas de comunicacións na rede corporativa. As cantidades destinadas para a dita 

finalidade concretaranse nos orzamentos de cada anualidade en atención ao nivel de uso 

acadado e ás necesidades de mantemento adaptativo e/ou evolutivo que, de xeito consensuado 

coas distintas Consellerías, resulte preciso abordar.  

 2018 2019 2020 2021 

Capítulo 

I Gastos de persoal 11.961.845,00 € 11.961.845,00 € 11.961.845,00 € 11.961.845,00 € 

II Gastos correntes en bens e servizos 11.054.310,00 € 13.974.310,00  € 17.424.310,00 € 21.401.684,00 € 

IV Transferencias correntes 782.775,00 € 787.964,00 € 787.964,00 € 787.964,00 € 

VI Investimentos reais 63.846.000,00 € 65.956.782,20 € 72.937.701,00 € 72.007.788,00 € 

VII Transferencias de capital 5.126.500,00 € 6.996.944,80 € 4.775.796,00 € 4.775.796,00 € 

IX Pasivos financeiros 9.843.381,00 € 9.827.218,59 € 9.811.057,02 € 7.835.916,35 € 

Total 102.614.811,00 € 109.505.064,59 € 117.698.673,02 € 118.770.993,35 € 

 2018 2019 2020 2021 

Capítulo 

I Gastos de persoal 5.197.686,00 € 5.197.686,00 € 5.197.686,00 € 5.197.686,00 € 

II Gastos correntes en bens e servizos 1.040.082,00 € 1.040.082,00 € 1.040.082,00 € 1.040.082,00 € 

VI Investimentos reais 7.874.077,00 € 8.377.538,66 € 8.377.538,66 € 8.377.538,66 € 

Total 14.111.845,00 € 14.615.306,66 € 14.615.306,66 € 14.615.306,66 € 

 2018 2019 2020 2021 

Capítulo 

I Gastos de persoal 17.159.531,00 € 17.159.531,00 € 17.159.531,00 € 17.159.531,00 € 

II Gastos correntes en bens e servizos 12.094.392,00 € 15.014.392,00 € 18.464.392,00 € 22.441.766,00 € 

IV Transferencias correntes 782.775,00 € 787.964,00 € 787.964,00 € 787.964,00 € 

VI Investimentos reais 71.720.077,00 € 76.334.320,86 € 80.315.239,66 € 79.385.326,66 € 

VII Transferencias de capital 5.126.500,00 € 6.996.944,80 € 4.775.796,00 € 4.775.796,00 € 

IX Pasivos financeiros 9.843.381,00 € 9.827.218,59 € 9.811.057,02 € 7.835.916,35 € 

Total 116.726.656,00 € 124.120.371,25 € 132.313.979,68 € 133.386.300,01 € 
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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. 

Doutra banda, a proxección estimativa de gastos vinculada ao CIXTEC será efectiva a partir da 

extinción do dito organismo e integración na Amtega dos seus recursos persoais, materiais e 

orzamentarios en materia TIC).  

 

Proxección estimación de ingresos:  

Proxección estimación de ingresos - Amtega:  

 2018 2019 2020 2021 

 

Transferencias correntes 22.698.930,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.100.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

25.624.119,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.100.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

29.074.119,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.100.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

33.051.493,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.100.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

Transferencias de capital 34.251.975,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.260.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

29.053.050,00 € 
Feder 14-20 + FCA 

4.000.000,00 €  
Feader 

407.475,00 € 
POCTEP 

40.144.431,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.260.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

27.500.000,00 € 
Feder 14-20 + FCA 

4.049.296,00 €  
Feader 

 

44.904.201,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.260.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

27.500.000,00 € 
Feder 14-20 + FCA 

4.049.296,00 €  
Feader 

 

46.974.288,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.260.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

24.500.000,00 € 
Feder 14-20 + FCA 

4.049.296,00 € 
Feader 

 

Pasivos financeiros 9.843.381,00 € 9.827.218,59 € 9.811.057,02 € 7.835.916,35 € 

 102.614.811,00 € 109.505.064,59 € 117.698.673,02 € 118.770.993,35 € 
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Proxección estimación de ingresos - CIXTEC:  

 2018 2019 2020 2021 

 

Transferencias correntes 6.237.768,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 

6.237.768,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 

6.237.768,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 

6.237.768,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 

Transferencias de capital 6.358.077,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.516.000,00 € 

Feder 14-20 + FCA 
 

6.458.769,33 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.918.769,33 € 

Feder 14-20 + FCA 
 

6.458.769,33 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.918.769,33 € 

Feder 14-20 + FCA 
 

6.458.769,33 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.918.769,33 € 

Feder 14-20 + FCA 
 

 14.111.845,00 € 14.615.306,66 € 14.615.306,66 € 14.615.306,66 € 

 

Proxección estimación de ingresos conxunta Amtega - CIXTEC:  

 

(Non se recolle na senda orzamentaria da táboa anterior o importe destinado a garantir o 

soporte e mantemento das plataformas tecnolóxicas financiadas con fondos FEDER ao abeiro do 

 2018 2019 2020 2021 

 

Transferencias correntes 28.936.698,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.100.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

31.861.887,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.100.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

35.311.887,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.100.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

39.289.261,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.100.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

Transferencias de capital 40.610.052,00 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.260.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

30.569.050,00 € 
Feder 14-20 + FCA 

4.000.000,00 €  
Feader 

407.475,00 € 
POCTEP 

46.603.200,33 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.260.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

29.418.769,33 € 
Feder 14-20 + FCA 

4.049.296,00 €  
Feader 

 

51.362.970,33 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.260.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

29.418.769,33 € 
Feder 14-20 + FCA 

4.049.296,00 €  
Feader 

 

53.433.057,33 € 
Fondos propios 

(CCAA) 
1.260.000,00 € 

Fondos finalistas  
(Estado) 

26.418.769,33 € 
Feder 14-20 + FCA 

4.049.296,00 €  
Feader 

 

Pasivos financeiros 9.843.381,00 € 9.827.218,59 € 9.811.057,02 € 7.835.916,35 € 

 116.726.656,00 € 124.120.371,25 € 132.313.979,68 € 133.386.300,01 € 
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actual Programa Operativo FEDER 14-20, nin as destinadas a facer fronte ás necesidades de 

mellora de liñas de comunicacións na rede corporativa. As cantidades destinadas para a dita 

finalidade concretaranse nos orzamentos de cada anualidade en atención ao nivel de uso 

acadado e ás necesidades de mantemento adaptativo e/ou evolutivo que, de xeito consensuado 

coas distintas Consellerías, resulte preciso abordar. 

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. Polo tanto no caso de sufrir variacións deberán adoptarse os axustes oportunos nos 

estados de gastos que garantan o principio de estabilidade orzamentaria. 

Doutra banda, a proxección estimativa de ingresos vinculada ao CIXTEC será efectiva a partir da 

extinción do dito organismo e integración na Amtega dos seus recursos persoais, materiais e 

orzamentarios en materia TIC). 

O desglose por capítulos e tipoloxía de fondos da senda orzamentaria conxunta prevista 

é o seguinte: 

Capítulo 2018 2019 2020 2021 

I 17.159.531,00 € 17.159.531,00 € 17.159.531,00 € 17.159.531,00 € 

FFPP (Amtega) 11.961.845,00 € 11.961.845,00 € 11.961.845,00 € 11.961.845,00 € 

FFPP (CIXTEC) 5.197.686,00 € 5.197.686,00 € 5.197.686,00 € 5.197.686,00 € 

     

II 12.094.392,00 € 15.014.392,00 € 18.464.392,00 € 22.441.766,00 € 

FFPP (Amtega) 9.954.310,00 € 12.874.310,00 € 16.324.310,00 € 20.301.684,00 € 

FFPP (CIXTEC) 1.040.082,00 € 1.040.082,00 € 1.040.082,00 € 1.040.082,00 € 

FINALISTAS (Amtega) 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 

     

IV 782.775,00 € 787.964,00 € 787.964,00 € 787.964,00 € 

FFPP (Amtega) 782.775,00 € 787.964,00 € 787.964,00 € 787.964,00 € 

     

VI 71.720.077,00 € 77.334.320,86 € 79.315.239,66 € 79.385.326,66 € 

FEDER 2014 -2020 (Amtega) 28.653.050,00 € 25.278.851,20 € 27.500.000,00 € 24.500.000,00 € 

FEDER 2014 -2020 (CIXTEC) 1.516.000,00 € 1.918.769,33 € 1.918.769,33 € 1.918.769,33 € 

FFPP (Amtega) 33.525.475,00 € 39.417.931,00 € 44.177.701,00 € 46.247.788,00 € 

FFPP (CIXTEC) 6.358.077,00 6.458.769,33 6.458.769,33 6.458.769,33 

FINALISTAS (Amtega) 1.260.000,00 € 1.260.000,00 € 1.260.000,00 € 1.260.000,00 € 

POCTEP (Amtega) 407.475,00 €    

     

VII 5.126.500,00 € 6.996.944,80 € 4.775.796,00 € 4.775.796,00 € 

FEADER (Amtega) 4.000.000,00 € 4.049.296,00 € 4.049.296,00 € 4.049.296,00 € 

FEDER 2014 -2020 (Amtega) 400.000,00 € 2.221.148,80 €   

FFPP (Amtega) 726.500,00 € 726.500,00 € 726.500,00 € 726.500,00 € 

     

IX 9.843.381,00 € 9.827.218,59 € 9.811.057,02 € 7.835.916,35 € 

FFPP (Amtega) 9.843.381,00 € 9.827.218,59 € 9.811.057,02 € 7.835.916,35 € 

Total 116.726.656,00 € 124.120.371,25 € 132.313.979,68 € 133.386.300,01 € 
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* Non incluído na senda orzamentaria ao incorporarse ao inicio de cada exercicio orzamentario. 

 

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 .  

Tipoloxía Fondo 2018 
% 

incremento 2019 
% 

incremento 2020 
% 

incremento 2021 

FCA 52,38 
 

52,62 
 

53,29 
 

54,05 

F. sostenibilidade 07-13 * 1,60 
 

1,60 
 

1,60 
 

1,60 

Incremento FCA Sostenibilidade 14-20 
  

5,76 
 

9,85 
 

11,23 

Proxectos non elixibles FEDER 
(Seguridade) 

  
1,62 

 
3,77 

 
6,38 

Proxectos non elixibles FEDER  
(Posto de traballo)   1,30  2,60  3,90 

FEDER 2014-2020 30,57 
 

29,42 
 

29,42 
 

26,41 

FEADER 4,00 
 

4,04 
 

4,04 
 

4,04 

FINALISTAS 2,36 
 

2,36 
 

2,36 
 

2,36 

POCTEP 0,40 
      

FCA CAPÍTULO I 17,16 
 

17,16 
 

17,16 
 

17,16 

FCA CAPÍTULO IX 9,84 
 

9,83 
 

9,81 
 

7,84 

Total  118,31 6,25 % 125,71 6,51 % 133,9 0,8 % 134,97 
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9. Os compromisos recíprocos  

 
A través deste Contrato de Xestión a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia asume o compromiso de consecución dos obxectivos estratéxicos aquí 
sinalados. Pola súa banda a Xunta de Galicia se compromete a adopción de medidas de 
apoio e a provisión de recursos orzamentarios conforme aos acordos que subscriban a 
Amtega e os centros directivos afectados.  
 
Así mesmo, a Xunta de Galicia, a través das consellerías competentes por razón da 
materia, 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, a proposta da Dirección da Axencia, poderá acordar o apagado dos 
ditos sistemas ou, de ser o caso, o replantexar o destino das dotacións orzamentarias 
destinadas ao seu mantemento. 
 
Nos proxecto 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 de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  
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10. A comisión de seguimento e control  

 
Crearase unha Comisión de Seguimento e Control da execución deste Contrato de 

Xestión que se rexerá 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 17 e 18 do estatuto da Axencia aprobado por Decreto 

252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia, modificado polo Decreto 149/2014, do 20 de novembro. 

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 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. 
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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 asumiu progresivamente os medios persoais TIC 
das distintas Consellerías (a excepción de Facenda e Sanidade), así como de diversas 
entidades públicas delas dependentes. 
 
Como consecuencia do novo 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 TIC da Xunta 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 cumprimento de todos e 
cada un dos obxectivos da administración pública autonómica.  
 
Nunha administración pública que presta servizos dixitais tódolos días do ano as vinte 
catro horas do día, o dito marco deberá ser acorde coa específica natureza do traballo a 
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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. 
 

 

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 
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. 

 

 
Responsabilidade do persoal directivo  
 
O persoal directivo da Amtega ao que se refire o artigo 32 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 32 dos seus estatutos, estará 
suxeito a esixencias de responsabilidade por incumprimento dos obxectivos.  
 
Entenderase que existe incumprimento dun programa 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 15 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 de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza (Consellería de Facenda en virtude da nova 

redacción do artigo 3 do Decreto 252/2011, do 15 de decembro, operada pola 

Disposición adicional primeira do Decreto 176/2016, do 15 de decembro, polo que se 

establecen os órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta 

de Galicia) e tendo a consideración de alto cargo da Administración da Comunidade 

Autónoma de Galicia con rango de secretaria/o xeral. 

Sen prexuízo do anterior, o Consello Reitor exercerá o seguimento, supervisión e 

control superior da xestión da persoa titular da Dirección previsto no artigo 14 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 149/2014. 
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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 dos indicadores utilizados en máis dun 40% do valor 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: Diagnose de situación 
 

A creación da Amtega en 2012 foi un dos fitos marcados na primeira Axenda Dixital de 
Galicia, 2014.gal, converténdose no organismo da Administración autonómica 
responsable de definir e executar as actuacións para conseguir os obxectivos marcados 
nesta estratexia. O primeiro contrato de xestión da Amtega definiu os indicadores que 
debía cumprir a Axencia nas liñas de actuación de 2014.gal para  situar a Galicia nun 
nivel de converxencia en materia TIC coa Unión Europea nunca antes acadado. 
Puxéronse en marcha pezas chave da Administración e da Xustiza dixitais, avanzouse na 
transformación dixital da educación, iniciouse a modernización do sistema galego de 
servizos sociais, puxéronse en marcha, por primeira vez, iniciativas para integrar as TIC 
en sectores primarios e estratéxicos para Galicia como o turismo; impulsouse a relación 
co sector TIC coa sinatura do primeiro Pacto Dixital de España entre una Administración 
autonómica e 13 tecnolóxicas de ámbito rexional, nacional e internacional; e ampliouse 
a cobertura de internet a todos os galegos co I Plan de Banda Larga. 
 
En 2015 a Amtega presentou unha nova estratexia para 2020, a Axenda Dixital de 
Galicia 2020 co obxectivo de consolidar a dixitalización en todos os ámbitos para facer 
fronte aos retos dunha economía dixital. A Axencia afronta nova etapa, unha vez 
integrados os recursos persoais e materiais do ámbito TIC de diferentes departamentos 
do sector público autonómico e xestionado un orzamento global superior aos 529 
millóns de euros. 
 
Os avances logrados co primeiro contrato plurianual constitúen o punto de partida do 
novo contrato de xestión 2018-2021 nos diferentes ámbitos de actuación. Tanto na 
Administración xeral como na Administración de Xustiza, a Amtega iniciou novos plans 
nestes ámbitos que están a transformar estes servizos públicos esenciais en servizos 
dixitais, máis accesibles e dispoñibles, con capacidade para adiantarse nun futuro ás 
necesidades dos cidadáns. Os galegos xa poden facer máis de 1.400 xestión online coa 
administración ou presentar demandas de procesos monitorios na sede electrónica 
xudicial. Ademais, os profesionais de ambos os dous ámbitos contan con ferramentas 
adaptadas á nova realidade dixital para o desenvolvemento da súa actividade 
profesional.  
 
No ámbito educativo avanzouse en dous obxectivos. Por unha banda, consolidar a 
transformación dixital da educación co Proxecto Abalar. O 100% de aulas públicas nos 
cursos 5º e 6º de Primaria e 1º,2º,3º e 4º da ESO son dixitais e máis de 12.000 alumnos 
estudan exclusivamente con libros dixitais. Fóra do ámbito educativo, o obxectivo é 
evitar a segunda fenda dixital, para o que xa se puxo en marcha o Plan de Inclusión 
Dixital de Galicia, con máis de 700 aliados, e máis de 70.000 persoas se forman na rede 
de aulas CeMIT.   
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No ámbito sociosantiario, a modernización dos servizos sociais e a integración destes 
cos servizos sanitarios nun fogar dixital é un obxectivo prioritario. A Historia Social 
Única Electrónica (HSUE) integra xa máis de 530.000 expedientes dixitais e xa está 
dispoñible en máis de 180 concellos. A HSUE será un elemento que facilitará o traballo 
dos profesionais no novo modelo de teleasisencia avanzada no fogar no que xa está a 
traballar a Xunta.  
 
A dixitalización dos sectores primarios conta, por primeira vez, cun Plan propio, 
Primare, con iniciativas en marcha para dixitalizar a xestión do agro e das lonxas. 
Ademais, avanzouse na modernización do  turismo, cunha plataforma tecnolóxica que 
facilita a xestión do sector e as súa relación coa administración e cun plan específico 
para o camiño de Santiago con servizos en mobilidade e conectividade nos albergues 
públicos. A dixitalización do patrimonio cultural galego é o obxectivo da Memoria 
Dixital de Galicia, unha iniciativa, que arrancou en 2016 para universalizar na rede todo 
o patrimonio material e inmaterial galego.   
 
Avanzar na consolidación dun hipersector tecnolóxico galego competitivo e innovador e 
impulsar as vocacións tecnolóxicas e novos perfís dixitais que satisfagan as necesidades 
do mercado TIC a medio e longo prazo son os principais obxectivos co sector. O Pacto 
Dixital conseguiu que Galicia acolla xa a segunda edición do centro de iniciativas 
empresariais de innovación social dixital, Vodafone Conecting for Good, e unha nova 
edición de Galicia Open Future de Telefónica así como o  Centro de Big Data e Bussiness 
Inteligence de DXC.  
 
 
En canto a conectividade a nova Axenda asumiu o compromiso, marcado pola UE de 
incrementar a velocidade, co impulso ao despregamento de redes de 
telecomunicacións ultrarrápidas. Xa está en marcha o  Plan de Banda Larga 2020, que  
rematará en 2018 a súa primeira actuación dotando a 81 polígonos con redes de máis 
de 100Mbps. 
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Anexo II - Entidades ás que a Amtega está a prestar 
servizo na actualidade 

 

 

Entidades do sector público autonómico con acordo de integración ás que se 

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...): 

 

CONSELLERÍA ENTE / ORGANISMO 

Presidencia da Xunta de Galicia 

Unidades orgánicas 

Fundación Deporte Galego 

Axencia de Turismo de Galicia 

S.A. De Xestión do Plan Xacobeo 

Casa de Galicia en Madrid 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza 

Unidades orgánicas exceptuando ámbito Xustiza 

Dirección Xeral de Xustiza 

Escola Galega de Administración Pública – EGAP 

Academia Galega de Seguridade Pública – AGASP 

Xefatura da Policía Autonómica de Galicia. 

Instituto de Medicina Legal de Galicia  - IMELGA 

Xulgados, audiencias, fiscalías e xulgados de paz 

Consellería do Medio Ambiente e Ordenación 
do Territorio 

Unidades orgánicas 

Instituto de Estudos do Territorio – IET 

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística 
– APLU 

Consellería de Infraestruturas e Vivenda 

Unidades orgánicas 

Axencia Galega de Infraestruturas – AXI 

Instituto Galego da Vivenda e Solo – IGVS 

Xurado de Expropiación de Galicia – XEG 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

Unidades orgánicas 

Unidades orgánicas no ámbito do Emprego 

Instituto Galego de Consumo e da Competencia 
– IGCC 

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral – 
ISSGA 

Axencia Galega de Innovación  (GAIN) 

Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento 

Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 

Unidades orgánicas (ámbito educación) 

Unidades orgánicas (ámbito DX do Patrimonio, 
SX de Cultura y SX de Política Lingüística) 

Unidades orgánicas (arquivos, bibliotecas nodais 
e museos) 
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Centro Autonómico de Formación e Innovación – 
CAFI e CFRS 

Axencia Galega das Industrias Culturais – AGADIC 

Centro Galego de Arte Contemporánea – CGAC 

Centros educativos 

Consellería de Política Social 

Unidades orgánicas (Servizos centrais e 
delegacións) 

Unidades orgánicas (Rede galega de centros de 
iniciativa pública do ámbito de Benestar) 

Fundación Pública Galega para a Tutela de 
Persoas Adultas – FUNGA 

Consellería do Medio Rural 

Unidades orgánicas 

Fondo Galego de Garantía Agraria – FOGGA 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural – 
AGADER 

Instituto Galego da Calidade Alimentaria – 
INGACAL 

Consellería do Mar Unidades orgánicas 

 

Entidades do sector público autonómico ás que se prestan servizos parciais: 

CONSELLERÍA ENTE / ORGANISMO SERVIZOS 

Presidencia da Xunta de Galicia 

Corporación Radio e Televisión 
de Galicia S.A. 

telecomunicacións – rede 
corporativa – 

Redes de Telecomunicación 
Galegas RETEGAL, S.A. 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
infraestruturas CPD 
correo corporativo 
directorio activo 

Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza 

Axencia Galega de Emerxencias 
– AXEGA 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
infraestruturas CPD 
correo corporativo 
directorio activo 
soporte 1º nivel 

Fundación Semana Verde de 
Galicia 

telecomunicacións – rede 
corporativa – 

Fundación Galicia Europa (FGE) 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
correo corporativo 
directorio activo 
soporte 1º nivel 

 
Fundación Galega contra o 
Narcotráfico 
 

telecomunicacións – rede 
corporativa – 

Consellería de Facenda Unidades orgánicas 

telecomunicacións – rede 
corporativa – 
soporte aplicacións 
transversais 
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Dirección Xeral da Función 
Pública (Sistemas coporativos 
RRHH) 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
correo corporativo 
directorio activo 
soporte aplicacións 
transversais 

Xunta Consultiva de 
Contratación (PCG) 

telecomunicacións – rede 
corporativa – 
soporte aplicacións 
transversais 

Instituto Galego de Estatística - 
IGE 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
directorio activo 
soporte aplicacións 
transversais 

Centro Informático para a 
Xestión Tributaria, Económico-
Financeira e Contable – CIXTEC 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
infraestruturas CPD 
directorio activo 
soporte aplicacións 
transversais 

Axencia Tributaria de Galicia 
(ATRIGA) 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
directorio activo 
soporte aplicacións 
transversais 

Consello Económico e Social de 
Galicia – CESGALICIA 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
directorio activo 
soporte aplicacións 
transversais 

Consellería do Medio Ambiente 
e Ordenación do Territorio 

Augas de Galicia 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
infraestruturas CPD 
correo corporativo 
directorio activo 

Sociedade Galega do Medio 
Ambiente, S.A. (SOGAMA) 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  

Consellería de Infraestruturas e 
Vivenda 

Xestión do Solo de Galicia - 
Xestur S.A. 

telecomunicacións – rede 
corporativa – 

Sociedade Pública de 
Investimentos de Galicia, S.A. 
(SPI Galicia, S.A.) 

telecomunicacións – rede 
corporativa – 

Consellería de Economía, 
Emprego e Industria 

Instituto Galego de Promoción 
Económica – IGAPE 
 

telecomunicacións – rede 
corporativa – 

Instituto Enerxético de Galicia – 
INEGA 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
correo corporativo 
directorio activo 

Consello Galego de Relacións 
Laborais 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
correo corporativo 
directorio activo 
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Galicia Calidade, S.A. 
telecomunicacións – rede 
corporativa 

Sociedade xestora de Entidades 
de Inversión de Tipo Cerrado, 
S.A.U.  - XESGALICIA, SGEIC 

telecomunicacións – rede 
corporativa 

Fundación Centro Galego de 
Artesanía e do Deseño 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
correo corporativo 
directorio activo 

Consello Galego de Cooperativas 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
infraestruturas CPD 
correo corporativo 
directorio activo 
dotación posto traballo 
soporte 1º nivel 

Fundación Galega de formación 
para o Traballo 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
infraestruturas CPD 

Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación 

Universitaria 

Centro Ramón Piñeiro para a 
Investigación en Humanidades 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
infraestruturas CPD 
directorio activo 
dotación posto de traballo 

Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG) 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
correo corporativo 
soporte 1º nivel 

Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Galicia  

soporte 1º nivel 

Consello Escolar de Galicia 
telecomunicacións – rede 
corporativa –  
soporte 1º nivel 

Fundación Cidade da Cultura de 
Galicia 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
correo corporativo 
directorio activo 

Consellería de Sanidade 

Unidades orgánicas 
soporte aplicacións 
transversais 

Servizo Galego de Saúde - 
SERGAS 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
directorio activo 
soporte 1º nivel 

Axencia Galega para a Xestión 
do Coñecemento en Saúde – 
ACIS 

soporte aplicacións 
transversais 

Fundación Pública Urxencias 
Sanitarias de Galicia - 061 

soporte aplicacións 
transversais 

Axencia Galega de Sangue, 
Órganos e Tecidos 

soporte aplicacións 
transversais 

Galaria, Empresa Pública de 
Servizos Sanitarios, S.A. 

soporte aplicacións 
transversais 

Fundación Instituto Galego de 
Oftalmoloxía - INGO 

soporte aplicacións 
transversais 
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Fundación Pública Galega de 
Medicina Xenómica 

soporte aplicacións 
transversais 
 

Consellería de Política Social 

Axencia Galega de servizos 
sociais 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  

Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar 

telecomunicacións – rede 
corporativa –  
infraestruturas CPD 
directorio activo 
soporte 1º nivel 

Consellería do Medio Rural 

Fundación do Centro 
Tecnolóxico da Carne – CTC 

telecomunicacións – rede 
corporativa – 

Xenética Fontao, S.A. 
telecomunicacións – rede 
corporativa – 

Servizos Agrarios Galegos, S.A. - 
Seaga 

telecomunicacións – rede 
corporativa – 

Consellería do Mar 

Ente público Portos de Galicia 
telecomunicacións – rede 
corporativa – 

Instituto Tecnolóxico para o 
Control do Medio Mariño de 
Galicia - INTECMAR 

telecomunicacións – rede 
corporativa – 

 

Consello Consultivo de Galicia telecomunicacións – rede corporativa – 

Consello da Cultura Galega telecomunicacións – rede corporativa – 
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Anexo III – Políticas de acceso e soporte das 
ferramentas transversais corporativas por parte de 
entidades e organismos cuios 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 
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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 

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 IV: Tipoloxía actual de postos de traballo da 
Amtega 

 

O persoal de educación completarase con 30 asesores técnico docentes segundo convenio entre a Amtega e a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

DENOMINACIÓN NIVEL TOTAL 

POSTOS PERSOAL DIRECTIVO   

XERENTE PD 1 

DIRECTORES DE ÁREA PD 4 

POSTOS PERSOAL FUNCIONARIO   

XEFATURAS DE DEPARTAMENTO 28 18 

XERENTES DE PROXECTO 28 6 

ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS 26 4 

XEFATURAS DE SECCIÓN 25 40 

TÉCNICO/A SUPERIOR SISTEMAS E TECN. DA INFORMACIÓN 25 15 

ANALISTA 25 3 

ANALISTA PROGRAMADOR/A 22 33 

PROGRAMADOR/A 20 28 

OPERADOR/A DE ORDENADOR 18 65 

OPERADOR/A ORDENADOR SOP. ESPEC. ADMON. ELECTRON. 18 2 

OPERADOR/A ORDENADOR SOP. ESPEC. EN  EMPREGO 18 1 

OPERADOR/A ORDENADOR SOP. ESPEC. POSTO TRABALLO 18 1 

XEFATURA NEGOCIADO 18 10 

XEFATURA NEGOCIADO DE TESOURERÍA E HABILITACIÓN 20 1 

SECRETARIO/A  18 1 

SECRETARIO/A 16 4 

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS 14 2 

POSTO BASE GRUPO C1 14 1 

SUBALTERNO 10 1 

Subtotal Postos Persoal Funcionario  240 

POSTOS PERSOAL LABORAL   

GRUPO I 1 6 

GRUPO II 2 6 

GRUPO III 3 34 

GRUPO IV 4 5 

Subtotal Postos Persoal Laboral  51 

TOTAL  292 
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Anexo V: Tipoloxía actual de postos de traballo no 
CIXTEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN GRUPO NIVEL EQUIPARABLE TOTAL 

XEFE AREA 2 28Ai 5 

XEFE DEPARTAMENTO 2 28Ai 8 

XEFE GRUPO 2 26i 6 

TECNICO SISTEMAS 1 25i 2 

XEFE UNIDADE 2 25i 31 

ANALISTA PROGRAMADOR 2 22i 19 

ADMINISTRATIVO 3 20i 1 

PROGRAMADOR 3 20i 2 

OPERADOR APOIO O.L.D.H. 3 18i 18 

XEFE ARQUIVOS MAGN. 3 18i 1 

ADMINISTRATIVO 3 16i 2 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 16i 4 

SECRETARIA DIRECTOR 4 16i 1 

XEFE ENTRADA DATOS 4 16i 1 

ENCARGADO REPROGRAFIA 3 12i 1 

OFICIAL 2º REPROGRAFIA 4 12i 1 

ORDENANZA/CONDUTOR 5 10i 2 

TOTAL   105 
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Anexo VI: Correlación Obxectivos PEG – Obxectivos CPX 

 

Obxectivo operativo PEG (obxectivo estratéxico E04) Orzamento 2018 Orzamento 2019 Orzamento 2020 Orzamento 2021 

OI06 - Actuacións de soporte e apoio 22.411.462,00 € 22.395.299,59 € 22.379.138,02 € 20.403.997,35 € 

OO01 - Valorización da Administración: avanzar cara a unha administración innovadora 57.595.787,00 € 66.414.501,00 € 75.574.271,00 € 79.841.732,00 € 

OO02 - Accións que potencien o uso das TIC na cidadanía 6.800.077,00 € 6.557.631,00 € 6.522.631,00 € 6.567.631,00 € 

OO03 - Aceleración da economía dixital promovendo a incorporación das TIC 8.757.567,00 € 7.329.249,00 € 6.729.249,00 € 6.429.249,00 € 

OO04 - Estímulos ao crecemento do sector TIC 2.586.132,00 € 2.844.598,00 € 2.529.598,00 € 2.064.598,00 € 

OO05 - Articulación dixital do territorio 4.463.786,00 € 3.963.786,00 € 3.963.786,00 € 3.463.786,00 € 

TOTAL 102.614.811,00 € 109.505.064,59 € 117.698.673,02 € 118.770.993,35 € 
 

Obxectivo operativo PEG (obxectivo estratéxico E04) Obxectivos estratéxicos CPX Indicadores PEG asociados 

OI06 - Actuacións de soporte e apoio OE7 - Medidas instrumentais e de eficiencia  

OO01 - Valorización da Administración: avanzar cara a unha 
administración innovadora 

OE1 - Impulsar a cohesión dixital da 
Administración 
OE2 - Promover os servizos públicos dixitais 
OE6 - Garantir a dispoñibilidade e seguridade 
dos servizos públicos dixitais 

D0E015 - Poboación escolar que esta cuberta polos servizos 
públicos electrónicos educativos. 
D0E024 - Usuarios que teñen acceso ou están cubertos 
polas aplicacións /servizos de Administración electrónica 
DE024A - Número de procedementos teletramitables que 
se crean ou melloran coa operación 

OO02 - Accións que potencien o uso das TIC na cidadanía OE3 - Fomentar a capacitación dixital P00442 - Número usuarios rede ceMIT 

OO03 - Aceleración da economía dixital promovendo a 
incorporación das TIC 0E4 - Promover a economía dixital 

DE024A - Número de procedementos teletramitables que 
se crean ou melloran coa operación 

OO04 - Estímulos ao crecemento do sector TIC 

0E5 - Apoiar o crecemento do ecosistema 
dixital (excluído o 5.6 Plan de Banda Larga: a 
vertebración dixital do territorio) D0C001 - Número de empresas que reciben axudas 

OO05 - Articulación dixital do territorio 

0E5 - Apoiar o crecemento do ecosistema 
dixital (só 5.6 Plan de Banda Larga: a 
vertebración dixital do territorio) D0C001 - Número de empresas que reciben axudas 

 


