
 

 

 

 
 
 

Formulario propostas de solucións innovadoras 
 

 

 

Data de elaboración 

Día 

Mes 

Ano 

 

Nome da proposta 

Acrónimo da proposta 

Datos propoñente 

Persoa física 

  Persoa xurídica 

  Proposta conxunta de varias persoas físicas ou xurídicas 
 

 

 

Nome interlocutor 

Teléfono 

Correo electrónico 

Dirección 

Imprimir formulario 

Datos básicos 

Datos de contacto do interlocutor/representante 



 

 

  
 

Reto/s tecnolóxicos cos que esta relacionada a proposta: 

  Reto tecnolóxico "Consultas Preliminares do Mercado para a extensión da Teleasistencia 

Avanzada baixo o modelo de Fogar Dixital Sociosanitario" 

 

Breve resumo: Especificación funcional (max. 650 caracteres) 
 

 

Documentos 

 Podense anexar os documentos que se desexen. 

 Os ficheiros dos ditos documentos deben ser menores de 10 MB. 

 Os tipos de ficheiros permitidos son: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt ppt 

pptx odp xls xlsx ods 

 
Duración estimada para a execución da proposta 

   Inmediata 

   De 0 a 3 meses 

   De 3 a 6 meses 

  Máis de 6 meses 

 
Beneficios para o sistema público galego (max. 650 caracteres) 

 

Beneficios para os usuarios do sistema público galego (max. 650 caracteres) 

Descripción 



 

 

Beneficios para outros axentes (max. 650 caracteres) 
 

 

Elementos de innovación [Tecnoloxías empregadas e solución de interese] (max. 650 

caracteres) 

 
 
 
 
 
 

Resultado de I+D (max. 650 caracteres) 

 
Regulacións e normas asociadas 

 

 

Autorización de uso dos datos aportados nos termos recollidos no artigo 7 da Resolución da 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se aproba a convocatoria de 

Consultas Preliminares do Mercado para a extensión da Teleasistencia Avanzada baixo o 

modelo de Fogar Dixital Sociosanitario* 

    Autorizo á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia á almacenaxe e 

difusión dos datos de contacto. 

    Autorizo á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia a manter accesible e 

actualizada a información necesaria, total ou parcial, sobre as propostas presentadas. 

   Autorizo á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia a divulgar a 

información ou documentación técnica ou comercial que, no seu caso, non sexa 

identificada como confidencial. 



 

 

Declaracións obrigatorias * 

   A proposta presentada está libre patentes comerciais, copyright ou calquera outro 

dereito de autor ou empresarial que impida o seu libre uso por parte da Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia ou de calquera outro organismo ou empresa 

colaboradora no desenvolvemento de futuros proxectos. 

   Autorizo á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ao uso dos contidos 

das propostas que se limitará exclusivamente á posible inclusión dos contidos no 

proceso de definición nas especificacións dun eventual procedemento de contratación. 

 

Protección de datos de carácter persoal 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de 

protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais que facilite 

neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co 

obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os 

dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun 

correo electrónico a lopd.amtega@xunta.gal. 

mailto:lopd.amtega@xunta.gal

