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Nos próximos anos a administración pública deberá abordar un proceso de transformación naNos próximos anos a administración pública deberá abordar un proceso de transformación na
forma na que desenvolve a súa actividade ou na forma na que desenvolve os seus servizos,forma na que desenvolve a súa actividade ou na forma na que desenvolve os seus servizos,
similar ao que están a abordar outros sectores da sociedade, que teña ás tecnoloxías dixitais esimilar ao que están a abordar outros sectores da sociedade, que teña ás tecnoloxías dixitais e
aos datos producidos pola dixitalización como elemento catalizador para o deseño de servizosaos datos producidos pola dixitalización como elemento catalizador para o deseño de servizos
públicos centrados na cidadanía, capaces de adiantarse ás súas necesidades, accesibles, inclusivospúblicos centrados na cidadanía, capaces de adiantarse ás súas necesidades, accesibles, inclusivos
e confiables. Acadar as condicións de confianza precisas, permitirá incrementar os niveis de usoe confiables. Acadar as condicións de confianza precisas, permitirá incrementar os niveis de uso
dos servizos dixitais. Toda a socieddade debe poder beneficiarse das oportunidades ofrecidasdos servizos dixitais. Toda a socieddade debe poder beneficiarse das oportunidades ofrecidas
pola dixitalización.pola dixitalización.

O desenvolvemento dixital da administración

pública galega leva un percorrido amplo e

sostido no tempo que permitiu acadar unha

situación óptima para avanzar nos retos que

supón a relación cunha cidadanía que cada

vez máis se move nun medio dixital. 

Cómpre seguir afondando neste proceso de

dixitalización. Mais xa non se está a falar da

substitución do papel polos medios dixitais,

senón que se trata de transformar o xeito no

que se deseñan os servizos públicos

aproveitando o enorme potencial que

ofrecen as tecnoloxías innovadoras, e o

enorme potencial que ofrecen os datos e

coñecemento que a dixitalización pon a 

disposición das administracións públicas.

Hai que aproveitar estas oportunidades

para deseñar servizos públicos dixitais

centrados na cidadanía, capaces de

adiantarse ás súas necesidades, accesibles,

comprensibles e confiables. 

Este “III Plan de Administración e Goberno

Dixital.2025” aliñéase coas estratexias

europeas, estatais e autonómicas nesta

materia. Tamén desde o entendemento de

que a transformación dixital da

administración é un motor de

transformación no seu territorio, o seu

impacto dependerá do nivel de uso que se

consiga acadar. 
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A Declaración Ministerial de Berlín, de 8

decembro de 2020, sobre a construción dunha

Sociedade Dixital e Administración Dixital

baseada en valores, subliña as oportunidades

da transformación dixital, en particular para a

participación social, abordando os retos

socioeconómicos europeos á vez que se

respectan os dereitos e valores fundamentais; 

O CONTEXTO EUROPEO
E ESTATAL

O desenvolvemento da administración
electrónica impúlsase dende o
consenso dos estados membros que
se pon de manifesto nas sucesivas
Declaracións Ministeriais, a primeira
delas xa en 2001 en Bruxelas.

así como a necesidade de que a cidadanía

conte con capacidades dixitais e de

acceso á tecnoloxía e conectividade; e

destácase a necesidade da soberanía das

sociedades no mundo dixital e que todos

deben poder beneficiarse das

oportunidades ofrecidas pola

dixitalización.
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No contexto estatal, en xullo de 2020 presentouse a Axenda España Dixital 2025, que centra

os seus obxectivos no impulso á transformación dixital do país como unha das pancas

fundamentais para relanzar o crecemento económico, a redución da desigualdade, o aumento

da produtividade e o aproveitamento de todas as oportunidades que brindan as tecnoloxías,

con respecto aos valores constitucionais e europeos, e a protección dos dereitos individuais e

colectivos.

O enfoque europeo baséase en sete alicerces fundamentais para garantir que Europa dea aos

seus cidadáns, empresas e administracións o control da transformación dixital:
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O eixo 5 da Axenda España Dixital 2025 desenvólvese a

través do Plan de Dixitalización das Administracións

Públicas, cuxo obxectivo é mellorar a accesibilidade dos

servizos públicos aos cidadáns e empresas con todas as

garantías para a protección dos datos persoais e das

empresas, superar as fendas dixitais sociais e territoriais

e impulsar a eficiencia das administracións.
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O CONTEXTO POST-COVID19

A situación provocada pola crise sanitaria mundial derivada da expansión da COVID-19 supuxo

un punto de inflexión para o desenvolvemento e uso dos servizos dixitais. As tecnoloxias

dixitais convertéronse nun facilitador positivo na xestión da crise da COVID-19, propiciando a

continuidade do funcionamento da administración, dos negocios, conectando as persoas máis

que nunca e axudándolles a manter unha boa saúde mental. 

incrementouse a relación telemática coas empresas e

cidadanía; 

consolidouse o teletraballo como xeito ordinario de

levar a cabo actividade laboral, sen afectar ao

funcionamento dos servizos públicos; 

e se iniciou a integración de novas posibilidades

tecnolóxicas para unha tramitación áxil dos plans de

reactivación e dinamización de sectores afectados

pola crise sanitaria.

No caso específico da administración pública galega: 

O 8 de febreiro de 2021 presentouse a Estratexia

Galicia Dixital 2030 (EGD2030), deseñada polo

Goberno galego como un marco dixital común que

facilite a actuación das tres administracións nun

mesmo territorio de maneira complementaria,

buscando as sinerxias e a suma de esforzos para

consolidar a transición dixital da Comunidade.

O CONTEXTO AUTONÓMICO: 
A ESTRATEXIA GALICIA
DIXITAL 2030 (EGD2030)
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Esta Estratexia, aliñada coas prioridades establecidas no marco europeo, busca situar a

Comunidade como unha rexión de referencia en Europa, onde o uso das tecnoloxías dixitais

contribúa a aumentar a calidade de vida e o desenvolvemento sustentable nas súas tres

vertentes: social, económica e medio ambiental.

A súa mision e contribuir a dar unha resposta integral aos retos sociais, económicos e medio

ambientais aos que se enfronta Galicia, aproveitando as oportunidades que brindan as

tecnoloxias dixitais para:

Vencer as barreiras espaciais e temporais, grazas ao uso dos servizos de conectividade

dixital.

Transformar os modelos relacionais, reconecendo a canle dixital para gañar en axilidade e

eficiencia.

Responder aos novos patróns de uso e comportamento, engadindo maior eficacia e

personalización no deseño de servizos.

Aumentar a produtividade e competitividade da economia, conseguindo a flexibilidade

para adaptar e/ou crear modelos de negocio acordes ás circunstancias cambiantes.

Mellorar a toma de decisions, permitindo novas funcións de anticipación e alerta para

reaccionar nunha etapa temperá.

A EDG2030 estrutúrase en 7 eixos estratéxicos que potenciaran solucions dixitais para

contribuir a dar resposta aos novos retos globais baixo un enfoque integrado de rexion que

asegure a cidadanía no centro e se oriente cara á construción dunha Galicia mais sostible nas

súas tres vertentes: social, económica e medio ambiental. Inclúense nestes 7 eixos

estratéxicos: 

Eixo1.- Goberno e Administración

Intelixente que persegue consolidar un

goberno dixital, máis eficaz e eficiente

que ofreza máis e mellores servizos,

baseándose na xeración de valor

mediante a xestión intelixente dos

datos, que responda ás necesidades e

expectativas da cidadanía, facilitando a

participación da mesma e, de forma

proactiva, informando e comunicando as

súas decisións e actuacións baixo un

enfoque centrado na cidadanía.

Eixo2.- Sociedade Dixital e Inclusiva.

Dotando ao conxunto da cidadania da

capacitacion dixital necesaria para

desenvolverse plenamente con

confianza e seguridade no contexto

dixital, apoiando a adquisicion das

competencias dixitais básicas, así como o

pensamento crítico, a creatividade ou a

xestión da carreira ao longo de toda a

vida, a través da aprendizaxe

permanente. 
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Este plan “III Plan de Administración e Goberno Dixital. 2025”, sitúase no desenvolvemento do

eixo estratéxico 1, no que se fai fincapé na necesidade de profundar na introdución das

tecnoloxías dixitais para permitir á Administración mellorar a súa relación coa cidadanía e

empresas, dando lugar a xestións administrativas ou procedementos máis áxiles e eficientes e

incrementando a proactividade e personalización. Mais non poderá acadar os seus obxectivos se

non é capaz de acadar unha proximidade suficiente por parte da cidadanía, e para elo é

imprescindible acadar a capacitación dixital para o desenvolvemento con garantías no contexto

dixital. 

Así mesmo, avanzarase cara a unha visión de goberno dixital aberto, transparente, colaborativo

e orientado á participación da cidadanía tanto no seguimento do funcionamento dos servizos

públicos como na toma de decisións, empregando as tecnoloxías dixitais. 

E como eixo transversal promove a especialización tecnolóxica e o impulso das capacidades e

infraestruturas dixitais de Galicia en tecnoloxías disruptivas (Intelixencia artificial,

ciberseguridade, Intelixencia do dato e o 5G) e en garantir o seu amplo uso na economía e a

sociedade, e polo tanto tamén na administración pública galega. 



O CAMIÑO PERCORRIDO:O CAMIÑO PERCORRIDO:
PLAN DE ADMINISTRACIÓNPLAN DE ADMINISTRACIÓN
E GOBERNO DIXITAL.E GOBERNO DIXITAL.
HORIZONTE 2020HORIZONTE 2020

O Plan de Administración e Goberno Dixital. Horizonte 2020, desenvolvido no marco da AxendaO Plan de Administración e Goberno Dixital. Horizonte 2020, desenvolvido no marco da Axenda
Dixital de Galicia 2020, marcou unha folla de roteiro no proceso de desenvolver unhaDixital de Galicia 2020, marcou unha folla de roteiro no proceso de desenvolver unha
administración sen papeis e na que, tanto as funcións da Administración como as do propioadministración sen papeis e na que, tanto as funcións da Administración como as do propio
Goberno, aproveitaran o contexto dixital para unha maior proximidade á cidadanía.Goberno, aproveitaran o contexto dixital para unha maior proximidade á cidadanía.

O percorrido da dixitalización da

administración comenzou de xeito

sistemático no ano 2010 co “Plan de

Modernización da Administración Pública”,

encadrado nas liñas de desenvolvemento

da “Axenda Dixital 2014.gal” que apostaba

cara unha Administración aberta as 24

horas os 365 días do ano. Neste plan se

iniciou a posta en marcha dos instrumentos

que permiten desenvolver o funcionamento

da administración electrónica. 

Posteriormente, en abril de 2015,

aprobábase a Axenda dixital de Galicia

2020. Esta estratexia tecnolóxica de Galicia

para o período 2015-2020 buscaba impulsar

un modelo de crecemento baseado na

economía dixital, que contribuíse a dar

resposta aos desafíos aos que se enfronta

Galicia en todas as áreas de

desenvolvemento.

 

A Axenda Dixital de Galicia 2020 foi, de igual

maneira, unha estratexia coordinada e

aliñada coas estratexias de ámbito nacional

e europeo no que ao uso das TIC se refire,

que veu reforzar e reafirmar a Estratexia

Galega de Crecemento Dixital, introducindo

aqueles elementos que permitirían

maximizar o impacto das políticas

tecnolóxicas, como un factor imprescindible

e chave para acadar os obxectivos de

crecemento económico-social que se

marcaba Galicia.

O “Plan de Administración e Goberno Dixital.

Horizonte 2020” marcaba entón unha folla

de roteiro destinado a continuar co proceso

de desenvolver unha administración sen

papeis e na que, tanto as funcións da

Administración como as do propio Goberno,

aproveitaran a canle dixital para unha maior

proximidade á cidadanía.
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Os avances acadados nos últimos anos permitiron á administración pública galega contar cos

instrumentos necesarios para avanzar no seu funcionamento dixital. Este avance queda ilustrado

na evolución dos principais indicadores de uso.
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No 2021 o 85,23% das entradas

recollidas no sistema único de

rexistro da Xunta de Galicia

chegaron a través das canles

dixitais. A sede electrónica da Xunta

de Galicia contribuíu a esta

porcentaxe con 1.335.920

presentacións electrónicas que

corresponden a máis de 413.000

persoas interesadas distintas

(físicas ou xurídicas) que utilizaron a

sede electrónica para a

presentación de solicitudes,

escritos ou comunicacións. 
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No 2021, a plataforma de

intermediación de datos

PasaXe!, que permite facer

efectivo o principio de só

unha vez, tiña no seu

catálogo de

interoperabilidade 98

servizos facilitados por 23

organismos (entidades

cedentes), tanto da

Administración xeral do

Estado como da

Administración pública

autonómica de Galicia. E

tramitou máis de 11,6

millóns de consultas.

A implantación da firma

electrónica permite

garantir a integridade,

autenticidade,

confidencialidade dos

documentos firmados

outorgando a mesma

validez dun documento

firmado en papel. 

En 2021 superáronse os 8

millóns de documentos

asinados na plataforma de

sinatura electrónica.
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No ámbito normativo, e en liña coas demandas sociais de cambios na Administración,

aprobáronse nos últimos anos importantes normas en materia de racionalización da

organización administrativa e dos recursos públicos, a eficacia na xestión, o desenvolvemento

dos principios vinculados á garantía da calidade dos servizos públicos, o dereito á boa

administración e a dispoñer de servizos públicos de calidade, e tamén en materia de

transparencia e bo goberno. 

os instrumentos necesarios para o desenvolvemento da administración dixital, 

a necesaria capacitación para alcanzar unha cidadanía dixital, 

as infraestruturas e os sistemas para o funcionamento dixital do sector público autonómico, 

e os instrumentos de coordinación, colaboración, cooperación e seguimento para conseguir

unha implantación efectiva da administración dixital de forma cohesionada. 

 E no eido do desenvolvemento dixital, a Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de

Galicia, completou o marco normativo galego, recollendo o funcionamento dixital da

administración pública galega, sentando as bases do desenvolvemento futuro.

Esta lei aborda catro ámbitos imprescindibles para o desenvolvemento dunha administración

dixital: 

1.

2.

3.

4.



I I I  PLAN DE ADMINISTRACIÓN E GOBERNO DIXITAL. 2025
AGORA: I I I  PLAN DE ADMINISTRACIÓN E GOBERNO DIXITAL. 2025

AGORA: I I I  PLAN DEAGORA: I I I  PLAN DE
ADMINISTRACIÓN EADMINISTRACIÓN E
GOBERNO DIXITAL. 2025GOBERNO DIXITAL. 2025

Cómpre agora consolidar unha administración e goberno dixital, máis eficaz e eficiente para aCómpre agora consolidar unha administración e goberno dixital, máis eficaz e eficiente para a
resolución dos novos desafíos que ofreza máis e mellores servizos, baseándose na xeración de valorresolución dos novos desafíos que ofreza máis e mellores servizos, baseándose na xeración de valor
mediante a xestión intelixente dos datos, e a integración na administración pública dasmediante a xestión intelixente dos datos, e a integración na administración pública das
posibilidades que ofrecen a intelixencia artificial e outras tecnoloxías innovadoras.posibilidades que ofrecen a intelixencia artificial e outras tecnoloxías innovadoras.  
Debe avanzarse cara servizos que respondan ás necesidades e expectativas da cidadanía,Debe avanzarse cara servizos que respondan ás necesidades e expectativas da cidadanía,
simplificando o acceso ás canles dixitais, prestando servizos de forma proactiva, facilitando a súasimplificando o acceso ás canles dixitais, prestando servizos de forma proactiva, facilitando a súa
participación. En definitiva, abordando os servizos dixitais baixo un enfoque centrado na cidadanía.participación. En definitiva, abordando os servizos dixitais baixo un enfoque centrado na cidadanía.

OBXECTIVO, ÁMBITO E PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Preséntase o “III Plan de Administración e Goberno Dixital. 2025” (en diante PAGD2025) co

obxectivo de consolidar a capacidadade da administración pública de desenvolver a súa

actividade e os servizos cara a cidadanía nunha contorna plenamente dixital, máis eficaz e

eficiente para a resolución dos novos desafíos, que ofreza máis e mellores servizos, abordando o

seu funcionamento baixo un enfoque centrado na cidadanía.
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A orientación cara unha xestión baseada no dato de calidade e seguro. A xestión intelixente

dos datos impulsará a evolución e mellora dos servizos públicos dixitais permitindo avanzar

na provisión de información, a orientación “Open Data”, a análise dos datos corporativos, a

automatización de procesos, e o desenvolvemento de servizos proactivos e personalizados

para a cidadanía. Mais sempre con especial atención na protección de datos. 

A integración na administración pública de tecnoloxías vinculadas á intelixencia artificial,

automatización, servizos en cloud, analítica avanzada, e outras oportunidades, que

permitirán a transformación dixital para a prestación duns servizos públicos avanzados coa

visión da próxima década, e centrados nas necesidades reais de cidadanía e empresa. 

E, en liñas coas estratexias europeas, estatais e autonómicas, recolle dous elementos

diferenciais con respecto a etapas anteriores:

Partindo das posibilidades que ofrecen a xestión do dato e as tecnoloxías intelixentes, no Plan

están presentes os valores destacados pola EGD2030, e que permitirán á Xunta de Galicia dar

un paso adiante na concepción do servizo público:
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LIÑAS DE DESENVOLVEMENTO

O PAGD2025 estrutúrase en 7 liñas de traballo: 

Liña1. Identidade dixital da cidadanía.

Nun plan centrado na orientación cara a

cidadanía, o eixo fundamental é acadar

unha identificación inequívoca do

cidadán (persoas ou empresas) no eido

dixital. Nesta liña abordaranse as

accións orientadas a garantir esta

identificación do cidadán, en facilitarlle

os medios para a identificación e firma,

e no establecemento do nodo de

información cidadá que lle permitirá

dispor dunha visión global da súa

relación cos servizos públicos.

Liña2. Administración proactiva e

personalizada. Abórdase o proceso dixital

dende a perspectiva da cidadanía (persoas

ou empresas), considerando sistemas para

unha mellor e máis persoalizada atención

tanto nas canles dixitais como presenciais,

que permitan un acceso sinxelo aos

servizos dixitais, o acceso á administración

desde os dispositivos móbiles, así como o

desenvolvemento de servizos proactivos

que permitan adiantarse ás necesidades

que poida ter o cidadán. Trátase de ubicar á

administración alí onde o cidadán ten a

necesidade.
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Liña3. Administración dixitalizada e automatizada. Centrada en acadar unha dixitalización plena

do funcionamento da administración. Con este plan acadarase unha nova etapa de madurez

dixital, perseguindo a tramitación integramente dixital dos procesos, ampliando a

interoperabilidade plena coas restantes administracións e permitindo avanzar nunha nova

etapa que se centrará na automatización, grazas á calidade dos datos existentes e a aplicación

de tecnoloxías de nova implantación na administración, daqueles procesos e tarefas repetitivas

que non requiren intervención das persoas. A automatización, dispoñible 24x7, incidirá

claramente na reducción de tempos e na mellora da eficiencia dos procesos.

Liña4. Administración Intelixente. Goberno da información e xeración de coñecemento. Ademais

da orientación cidadá, outro dos eixos fundamentais do plan é a orientación ao dato. A

dixitalización da administración pública está xerando unha enorme cantidade de datos valiosos

para o desenvolvemento dos servizos públicos. Esta liña está dirixida ao impulso dunha xestión

intelixente do dato da administración pública mediante a aplicación dos modelos de

gobernanza e desenvolvemento das plataformas tecnolóxicas que permitan promover a

harmonización da información corporativa, garantindo unha información transversal, de

calidade e accesible. Isto permitirá o desenvolvemento de servizos públicos dixitais

innovadores, a aplicación da analítica intelixente de datos para avaliar o funcionamento dos

servizos públicos , así como promover a economía do dato, en liña coa estratexia europea de

datos, mediante o impulso da reutilización de datos do sector público e os espazos de datos

compartidos.

Liña5. Espazo dixital do emprego público. Abórdase este eixo singular centrado na dixitalización

dos procesos de emprego público, e da relación do persoal empregado público coa

administración. Considerando tamén a especial relevancia que ten a súa participación na

transformación que supón a dixitalización plena e a incorporación de tecnoloxías con novas

capacidades e innovadoras.

Liña6. Administración accesible. A posta en marcha de servizos dixitais avanzados debe ir

acompañado das medidas que permitan fomentar o uso dos mesmos. É preciso dispor dos

servizos, pero tamén é necesario garantir o seu coñecemento e uso cotiá e responsable.  

Liña7. Gobernanza, coordinación e seguridade. A última liña vai orientada aos instrumentos de

coordinación, cohesión e impulso das actuacións previstas no plan ou que delas deriven.

Instrumentos existentes ou novos que deben permitir que as actuacións a desenvolver teñan un

impacto homoxéneo en toda a administración, garantindo que a cidadanía percibe unha

administración dixital coherente, integrada e confiable.
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INSTRUMENTOS DE TRANSFORMACIÓN PARA A
CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS DO PLAN

O “III Plan de Administración e Goberno Dixitais. 2025” (PAGD2025) é un dos instrumentos que

materializan os obxectivos da Estratexia Galicia Dixital 2030 (EGD2030). Mais para a súa

execución apoiarase noutros instrumentos que tamén desenvolven as previsións da EGD2030,

entre eles destácanse os seguintes:

Estratexia Galega de Intelixencia Artificial 2030 (EGIA2030), que desplegará en Galicia unha

intelixencia artificial de vangarda, ética e centrada nas persoas e contribuirá, entre outros

obxectivos, á adopción da intelixencia artificial no sector público, promoverá á economía do dato

adaptada ao marco legal; e integrará a Galicia no espazo europeo de datos.

O marco galego de competencias dixitais orientado a

fortalecer a capacitación dixital da cidadanía en xeral, e do

persoal empregado público en particular, para garantir o

aproveitamento seguro e responsable dos servizos dixitais.

Dispoñibilidade e Seguridade dos Servizos Públicos Dixitais. O reforzo da calidade e seguridade das

infraestruturas críticas da Administración pola vía de mellorar a ciberseguridade da

infraestrutura, resulta indispensable para garantir a dispoñibilidade e accesibilidade aos servizos

de administración electrónica e servizos públicos dixitais. Inclúese neste ámbito, entre outros, o

desenvolvemento dunha estratexia que inclúe o aprovisionamento de servizos baseado en

tecnoloxías cloud.

Plataforma Galicia Territorio Intelixente. Dentro da Estratexia Galicia Dixital 2030 levará a cabo a

posta en marcha dun programa de apoio ao uso intensivo de tecnoloxías dixitais para mellorar a

toma de decisións para o desenvolvemento rexional, facilitando a captura e análise de máis

información sobre a realidade territorial e contribuíndo ao desenvolvemento dos proxectos

definidos para a planificación, ordenación e xestión territorial intelixente.

Plan 2021 – 2023 de posto dixital avanzado do persoal

empregado público. Este plan traballa na evolución do

modelo tradicional de posto de traballo na Xunta de Galicia,

para adaptalo ás crecentes necesidades de desempeño

laboral en contexto de mobilidade coa mesma eficacia que de

xeito presencial, con especial atención ao desenvolvemento

do teletraballo, e ás necesidades de funcionamento dunha

Administración dixital. Ademais da virtualización dos 
escritorios para facilitar a mobilidade efectiva e o acceso de maneira segura, os novos sistemas

estenderán o uso das videoconferencias e comunicacións unificadas e proporcionarán ferramentas

avanzadas de colaboración na nube. Tamén permitirán finalizar a extensión do modelo de xestión

de medios de impresión e dixitalización nas sedes da Administración pública galega e optimizarán

estes recursos nunha contorna de uso de documento electrónico.



1

Liña 1
Identidade Dixital da Cidadanía
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O Plan de Administración e Goberno Dixital. 2025  persegue situar ao cidadán no centro dos
servizos públicos dixitais, adecuándoos ás súas necesidades (personalización) e anticipándoas
(proactividade). A xestión intelixente dos datos producidos pola dixitalización contribuirá a acadar
este obxectivo. Nesta liña abórdanse as iniciativas que permitirán avanzar na identidade dixital
única do cidadán na súa relación coa administración, nos medios de acceso aos servizos dixitais, e
en facilitarlle unha visión transversal da súa relación coa administración.

Actualmente a información da cidadanía

atópase dispersa en diferentes sistemas de

información e conta cun nivel de

desenvolvemento e calidade heteroxéneo. 

En liña coa estratexia de xestión intelixente

do dato corporativo, e co apoio das

tecnoloxías xa dispoñibles, avanzarase na

harmonización da información dispoñible

para facilitar unha visión da administración

como unha organización única e non como

un conxunto de departamentos aislados. E

por outra parte permite á administración o

desenvolvemento de servizos de valor

engadido polas capacidades de atención

personalizada e proactiva, co respeto en

todo momento coa decisión do cidadán e do

cumprimento do RXPD.

Neste sentido, cobra especial importancia a

Carpeta cidadá, recollida no artigo 20 da Lei

4/2019, de 17 de xullo, de administración

dixital de Galicia, como o conxunto de

información e documentos en formato

electrónico relativos ás relacións

administrativas coas persoas interesadas.

Dita Lei veu completar o marco normativo

básico para garantir que a cidadanía e

empresas faciliten unha soa vez información

á Administración autonómica, minimizando a

cantidade de cargas administrativas.



O desenvolvemento de servizos avanzados e proactivos cara o cidadá require unha

identificación única, clara e persistente no tempo, de cada persoa (cidadá ou empresa)

que se relaciona coa administración pública. 

  

identidade dixital tamén debe contribuir a mellorar a experiencia do usuario, é dicir, a

promover interaccións coa cidadanía sinxelas, rápidas e seguras.
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Para avanzar nesta orientación abordarase a posta en marcha dun modelo de identidade dixital

segura da cidadanía que inclúe tanto a simplificación dos medios de identificación e sinatura na

administración dixital, o desenvolvemento de servizos avanzados na carpeta cidadá, e a

vertebración da información a través do nodo de información cidadá.

Iniciativas

1.1  IDENTIDADE DIXITAL ÚNICA DA CIDADANÍA

En xuño de 2021 a Comisión

Europea propuxo un marco

europeo para unha identidade

dixital que será accesible para

toda a cidadanía, residentes e

empresas da UE. 

Se ben o principal reto é

garantir a seguridade de todos

e todas, o desenvolvemento da 
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ACCIÓN
1.1.1.

On-boarding dixital
Abordarase o proceso de “onboarding dixital”, de identificación non

presencial da cidadanía, incorporándoa aos servizos dixitais de xeito áxil,

sinxelo, seguro e con garantías, e con independencia do lugar e momento.

Esta identificación dixital da cidadanía facilitará a interacción cos servizos

públicos dixitais nos diferentes ámbitos de dominio.  

No centro da administración dixital ubicarase o repositorio de identificación

da cidadanía que recollerá os datos básicos e suficientes do cidadá, e no que

constará dende a primeira interacción do cidadán coa administración. O

contido deste repositorio se actualizará pola interacción dos sistemas dos

diferentes ámbitos, e poderá ser revisado polo propio cidadán.

ACCIÓN
1.1.2.

Medios para a identificación e a sinatura dixital

Unha das dificultades de acceso aos servizos dixitais é a complexidade dos

mecanismos de acceso, identificación e firma. A simplificación destes

mecanismos redundará nun incremento do uso dos servizos dixitais. A

finalidade desta acción é a dotación de mecanismos de acceso, identificación

e firma sinxelos, confiables e seguros. 

Avanzarase en

evolucionar os

mecanismos de

identificación e

firma dixital

existentes,

como é o caso

de Chave365, e

na integración

da plataforma 

de identificación e firma dixital da sede electrónica co nodo eIDAS español

para facilitar o recoñecemento mutuo de identidades electrónicas en Europa. 



CARPETA CIDADÁ AVANZADA

A lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, recollía a

definición da carpeta cidadá como o conxunto de información e documentos en

formato electrónico relativos ás relacións administrativas coas persoas

interesadas. 

Esta iniciativa ten por obxecto avanzar na construcción da carpeta cidadá

avanzada incorporando información permanentemente actualizada e de calidade

das relacións administrativas previstas na Lei, pero tamén avanzar na

interoperabilidade de información dispoñible do cidadán mediante un nodo de

información cidadá, nos diferentes ámbitos de actividade da Xunta de Galicia,

sempre de xeito seguro e no marco da normativa de protección de datos. 

Esta configuración permitirá facer posible a posta a disposición do cidadán de

información de interese específico, segundo as súas circunstancias, ou de

servizos proactivos ou automatizados que simplifiquen a interacción coa

administración. A personalización da experiencia de uso dos servizos dixitais é

unha das pancas chave para situar ao cidadán no centro da administración. 

1.2
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Con iso permitirase a utilización de Cl@ve así como recoñecemento da

identificación de cidadáns europeos nos servizos dixitais da Xunta utilizando

un medio de identificación emitido polo seu país de orixe de acordo co

Regulamento eIDAS (UE) nº 910/2014. E avanzarase tamén no

desenvolvemento de medios para a acreditación do cidadán utilizando Imaxe

ou tecnoloxías biométricas de xeito seguro, e no desenvolvemento de

sistemas de identificación e sinatura sinxelos e en liña cos medios de uso

habitual no contexto cotiá, sempre en liña coa normativa de aplicación neste

ámbito.
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ACCIÓN
1.2.2.

Identificación e desenvolvemento de servizos cara o

cidadán deseñados a partir da información contida no

cartafol cidadá ou accesible a través do nodo de

información cidadá, que permitan a eliminación de

trámites innecesarios, ou a achega de información de

interese. No desenvolvemento deste tipo de servizos

garantizarase o cumprimento da normativa en materia de

protección de datos, e a plena trazabilidade e

coñecemento por parte do cidadán. 

Desenvolvemento de servizos de información 
personalizados e proactivos

ACCIÓN
1.2.1.

Facilitar ao cidadá unha visión 360º da súa relación coa

administración nos diferentes dominios, considerando

a información de calidade alí onde se produza.

E permitirá que a administración pública poida, a

partir de esa visión 360, e si o cidadán así o considera,

desenvolver servizos proactivos para atender as súas

necesidades. 

Abordaranse os procesos de estruturación e actualización

automatizada da información do cartafol do cidadá, a

partir dos sistemas de tramitación administrativa,

ampliando a información dispoñible cara o cidadá.

A partir da posta en marcha da identidade única do cidadá,

e o reforzo da estratexia do dato corporativo nos

diferentes ámbitos da administración pública, o nodo de

información cidadá permitirá acadar unha visión

integradora dos distintos dominios e ámbitos de

información cidadá dos que dispón a Xunta de Galicia toda

aquela necesaria para dispor dunha visión 360º dos

cidadáns e empresas. Así pemitirá:

Carpeta cidadá avanzada



2

Liña 2
Administración Proactiva e
Personalizada
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A administración dixital debe ubicarse na proximadade da cidadanía, facilitando un mesmo nivel de
servizo independentemente da canle polo que se achege a ela. Nesta liña abordarase a mellora dos
medios nas canles presenciais e a mellora e especialización das actuais canles dixitais, mais tamén o
acceso sinxelo á administración a través dos dispositivos de mobilidade, e a creación de canles
virtuais de asistencia á cidadanía.
Novamente a xestión ordeada e corporativa do dato da administración e a aplicación de tecnoloxías
intelixentes permitirá o desenvolvemento de sistemas de información que faciliten a atención cara
o cidadá independentemente da canle pola que se achegue. 

A Lei 1/2015, do 1 de abril , de garantía da

calidade dos servizos públicos e da boa

administración, estableceu que o sector

público galego dispoñerá dun sistema

integrado de atención á cidadanía que

garantirá a prestación deste servizo a través

de tres modalidades: presencial, telefónica e

telemática, sendo esta última a que se

ofrece a través da web institucional e da

sede electrónica da Xunta de Galicia, ou por

calqueira outro método que, vinculado ás

tecnoloxías dixitais, se poida implementar,

tales como asistentes virtuais ou

redessociais. Pola súa banda, a Lei 4/2019 de

administración dixital de Galicia veu

completar ese marco normativo

establecendo que unha administración

dixital debe ter como referencia a base de

orientación á cidadanía, asociada á

universalización dos servizos en forma

dixital.

Búscase nesta liña, o establecemento dos

medios para un modelo de atención

omnicanle, para a atención co cidadán. 
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Centraranse os esforzos no desenvolvemento de sistemas e servizos especializados que

permitan: prestar unha atención á cidadanía especializada e proactiva, garantindo nivel de

atención similares por calquera das canles dispoñibles; habilitar novas canles mediante

asistentes virtuais que permitirán unha atención continuada, achegar a administración ao

cidadán favorecendo o acceso desde dispositivos de mobilidade; avanzar no desenvolvemento

de solucións e servizos especializados en función do perfil do cidadán ou empresa.

Iniciativas

2.1 ATENCIÓN Á CIDADANÍA MULTICANLE

A atención á cidadanía, alí donde se realice, é un ámbito no que debe garantirse a

dispoñibilidade de información e medios adecuados para a prestación dunha

atención de calidade dado que supón, en moitos casos, a primeira canle de

aproximación dos cidadáns á administración. A facilidade de acceso a este servizo, a

rapidez e veracidade da información que reciba, así como a dispoñibilidade da

atención, influirán na satisfacción do cidadán e no óptimo funcionamento dos

servizos públicos, e en particular dos servizos públicos dixitais. 

De xeito simplificado, os niveis de atención pódense estruturar en dous:  un nivel de

atención inicial, que constitúe a porta de entrada ao sistema a través das súas

diferentes canles (presencial, telefónico e dixital), e formado polo teléfono de

atención (012), as oficinas de atención a cidadanía e rexistro, así como a sede

electrónica e a páxina web corporativa, entre outros; e un nivel de atención

especializada conformado polas unidades especializadas e os centros directivos das

Consellerías e ten como obxectivo contribuír á xeración de contidos dos servizos e

procedementos administrativos da Xunta así como prestar servizos de información

e atención máis especializados, personalizados e avanzados. 

Resulta fundamental coordinar a información xestionada por ámbolos dous niveis

para contribuir a mellorar o servizo de atención en ámbolos dous casos. 



A aplicación da Intelixencia Artificial na prestación da atención á

cidadanía ten unha clara manifestación na posta en marcha

chatbots, e específicamente asistentes conversacionais ou

asistentes virtuais. Permiten habilitar unha vía de atención adicional

e permanentemente dispoñible, para ter conversas rápida e

constante entre a administración e a cidadanía, facilitando

información e orientación sobre os procedementos e servizos que a

Xunta de Galicia pon a disposición da cidadanía. 

O desenvolvemento dos asistentes virtuais requiren aprendizaxe e

especialización nos diferentes sectores ou ámbitos de atención, polo

que se abordará o desenvolvemento da asistencia virtual para a

prestación dun primeiro nivel de atención, resolvendo aquelas

cuestións de carácter máis sinxelo e recurrente que pode demandar

a cidadanía. E avanzarase tamén nos asistentes virtuais

especializados por ámbitos de negocio que poidan acompañar ao

cidadán en servizos máis específicos.

A asistencia virtual permite ao cidadán o acceso a atención en

calquera momento, e permite á administración optimizar o tempo

de atención con maior dedicación a aquelas consultas que non poden

ser atendidas polos asistentes
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ACCIÓN
2.1.1.

O sistema de información para a atención á cidadanía aglutinará o

acceso as fontes de información que permitan informar

adecuadamente ao cidadá sobre a situación dos seus trámites ou de

cuestións relacionadas cos servizos e procedimientos

administrativos da Xunta. A plataforma estará dispoñible para as

persoas que prestan o servicio de atención independientemente de

cal é a canle de atención no que realizan esa actividade. E facilitará a

colaboración entre os diferentes niveis de atención.

ACCIÓN
2.1.2.

Asistencia virtual. Nova canle de atención 

Sistema de información para a atención á cidadanía

ACCIÓN
2.1.3. En pleno contexto dixital, as oficinas de atención á cidadanía e

rexistro seguen sendo un alicerce fundamental da relación entre

administración e cidadán. As oficinas continúan tendo especial

relevancia na vida dos galegos para resolver consultas específicas

sobre os seus trámites coa Administración. 

Os medios nas oficinas de atención á cidadanía e rexistro
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Que o persoal que traballa nas oficinas poida prestar unha atención máis

completa e personalizada, mediante, entre outros, o acceso ao sistema

de información de atención ao cidadán; a simplificación dos procesos de

dixitalización da documentación recibida; ou a posta en funcionamento

da figura do funcionario habilitado.

Facilitar o acceso aos servizos da oficina, mediante a extensión dos

servizos de xestión de citas e videoatención evitando o desprazamento

do cidadán, e os medios para a atención ás persoas con discapacidade.

Favorecer que o cidadán poida acceder directamente aos servizos

públicos dixitais mediante a posta ao dispor de áreas de autoservizo. 

Para iso, estas oficinas deberán dotarse cos medios tecnolóxicos necesarios

para garantir o acceso a asistencia tanto presencial como en remoto dos

cidadáns, e onde os mesmos poidan ser asesorados acerca do estado dos

seus trámites coa Administración ou acerca de cuestións relacionadas cos

servizos e procedementos administrativos da Xunta de Galicia. 

Neste contexto, este Plan abordará a posta ao dispor dos medios para:

2.2 A XUNTA NO TEU MÓBIL

Focalizar na creación de apps para aqueles servizos nos que dispor dunha

aplicación descargada mellore sensiblemente a usabilidade frente á utilización

de aplicaciones Web.

Desenvolvemento dunha app de referencia cos servizos transversais (será

XuntaEU).

Utilizar apps sectoriais para casos de especificidad temática e amplo potencial

de utilización, co obxectivo de non sobrecargar a app de referencia dificultando

a súa evolución, e dotar a estos servizos específicos das funcionalidades

propias que precisen. 

A administración pública debe situarse de xeito habitual e ordeado nos dispositivos

móbiles dos cidadáns, que como consumidores dixitais tamén queren unha relación

coa administración similar a que xa ten con outros ámbitos cos que se relaciona de

cotío. A presenza dos servizos da administración pública nos móbiles ten xa un

percorrido amplo, como queda recollido nas apps dispoñibles no catálogo de

presenza da administración pública en Internet. Pero deberá continuar o seu

desenvolvemento establecendo o conxunto de apps ordeadas o coordinados para

unha prestación integral do servizo no móbil, mellorando de xeito continuado a súa

usabilidade, funcionalidade e seguridade. Os principais criterios que rexirán o

desenvolvemento das apps da administración pública galega son os seguintes: .
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ACCIÓN
2.2.1.

XuntaEU será a App de referencia da administración

pública. O seu obxectivo é prestar servizos de carácter

personalizado, centrado na persoa e para a persoa, nas

súas necesidades de información, inmediatas e en

mobilidade. Para reforzar este motivo a App denomínase

“Xunta EU”, reforzando o carácter persoal da mesma.

Aglutinará o acceso aos servizos transversais de

referencia no ámbito administrativo. Entre outros, o

acceso á carpeta cidadá, os avisos ou recordatorios de

notificacións, citas, suxestións, xestión dos medios de

identificación fronte a administración, dos datos de

contacto, almacén de tarxetas, carnés ou certificados,… 

A posta en marcha de xuntaEU favorecerá o

achegamento de Administración e os seus servizos

públicos á cidadanía, avanzando cara a un modelo de

servizos e información pública dispoñibles desde

calquera lugar, en calquera momento e desde calquera

dispositivo en mobilidade. 

XuntaEU. A App de referencia da Xunta de Galicia
no teu móbil.

Abordarase o desenvolvemento das Apps sectoriais para

casos de especificidad temática e amplo potencial de

utilización, co obxectivo de non sobrecargar a app de

referencia dificultando a súa evolución, e dotar a estos

servizos específicos das funcionalidades propias que

precisen. Estás apps seguirán os criterios establecidos na

guía de políticas web corporativas reguladas na Lei

4/2019.

Catálogo de servizos en mobilidade
ACCIÓN

2.2.2.



A sede electrónica é o principal punto de acceso para a tramitación de

procedementos administrativos no ámbito electrónico. Ofrece á cidadanía unha

canle única e segura para todas as relacións administrativas do cidadán co sector

público, ofrecendo unha imaxe homoxénea e integrada dos servizos públicos

independentemente da unidade responsable de cada servizo. 

O seu deseño debe garantir que a semántica e o funcionamento básico de todos os

servizos sigan criterios homoxéneos, e que estes podan segmentarse desde o punto

de vista das propias persoas interesadas, e non da visión interna da administración.
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2.3 ESPECIALIZACIÓN DA CANLE ELECTRÓNICA

Así, a sede electrónica debe ser unha canle única para todos os servizos,

especializada para cada colectivo ou grupo de interese, e personalizada para cada

persoa interesada, segundo as súas preferencias e criterios, eliminando barreiras de

acceso e adaptada as súas necesidades. 

ACCIÓN
2.3.1.

Evolución da sede electrónica mediante a segmentación por

colectivos permitirá a incorporación de canles especializadas

dentro da propia sede permitindo facilitar información e servizos

de interese para diferentes colectivos. 

E igualmente, a información accesible a través do nodo de

información cidadá sobre as persoas interesadas permitirá

ofrecer proactivamente para cara persoa interesada servizos

personalizados atendendo ás súas circunstancias: facilitar a

actualización centralizada dos datos persoais e de contacto; a

cumprimentación automatizada de formularios para a tramitación

de procedementos, ou os servizos de atención automática que

xerarán realizar avisos personalizados a cidadáns.

Sede electrónica da Xunta de Galicia, especializada e
personalizada 

No marco desta iniciativa consolidarase un servizo agregador para

a simplificación dos procedementos administrativos necesarios na

implantación de iniciativas empresariais, en cumprimento do

establecido na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación

administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.  

ACCIÓN
2.3.2.

Canle Galicia Empresa



O Rexistro Electrónico Automatizado permitirá establecer unha canle

específica para a presentación de escritos a aqueles interesados,

fundamentalmente empresas e xestores administrativos, cun elevado

volume de relación coa administración autonómica, permitindo

dixitalizar e automatizar os procesos de presentación de solicitudes e

consulta do estado dos expedientes administrativos.

Inicialmente a iniciativa despregarase para aqueles procedementos

administrativos cun volume de presentacións moi elevado, entre os

que cabe destacar os Rexistros de Industria, Rexistro Forestal, Rexistro

de direccións facultativas de actividades mineiras en Galicia, Rexistro

mineiro de Galicia, entre outros, ampliándose paulatinamente a outros

contextos e sectores tractores da economía galega. 

Esta iniciativa beneficiará non só á Xunta de Galicia, senón que servirá

de panca para a mellora da produtividade empresarial grazas á

dixitalización e a automatización, reducindo significativamente as

cargas administrativas soportadas polas empresas para o

cumprimento das súas obrigacións.
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O obxectivo é garantir servizos específicos ás distintas tipoloxías de

usuarios, ofrecendo un acceso único ás empresas aos distintos

trámites que teñen que realizar coa Administración, ofrecendo servizos

avanzados e proactivos, así como contidos personalizados e adaptados

aos distintos colectivos. Isto permitirá que a Oficina Galicia Empresa

poida ofrecer un acompañamento especializado e a tramitación dos

proxectos industriais estratéxicos e das iniciativas empresariais

prioritarias, así como a coordinación do asesoramento aos empresarios

e empresarias no proceso de posta en marcha das súas iniciativas

empresariais. 

Do mesmo xeito, co obxectivo de simplificar e axuntar nun único

documento todos os trámites necesarios para a implantación de

iniciativas empresariais en Galicia, poderanse ao dispor da cidadanía

unha serie de catálogos nos que en función do sector de actividade de

que se trate, recolleranse a título informativo todos os trámites

administrativos necesarias para a posta en marcha dos seus proxectos.

A maioría dos trámites poderán ser realizados a través da sede

electrónica da Xunta de Galicia.

ACCIÓN
2.3.3.

Rexistro electrónico automatizado



Liña 3
Administración Dixitalizada e
Automatizada

3
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A tramitación dos procedementos administrativos centrou os esforzos en plans anteriores, cos que
se implantaron os sistemas e compoñentes que permiten acadar unha tramitación electrónica
integral nun elevado número de procedementos ou trámites, como demostran os indicadores de
uso. Neste Plan acadarase a plena madurez dos sistemas e compoñentes para a tramitación
electrónica, a tramitación integramente dixital do 100% dos procedementos administrativos. E este
nivel de dixitalización permite avanzar cara unha administración automatizada aplicando
tecnoloxías de automatización intelixente ás tarefas repetitivas ou que non requiren decisión ou
criterio do persoal empregado público. 

Nos últimos anos a Xunta de Galicia fixo un

importante esforzo en poñer en marcha os

servizos e compoñentes necesarios para

avanzar na tramitación dixital dos

procedementos administrativos e dar

cumprimento á normativa básica de

tramitación administrativa configurada

polas Leis 39 e 40/2015, e que foron

indispensables para configurar un contexto

plenamente dixital no que agora se debe

avanzar para conseguir unha tramitación

automática.

Están dispoñibles agora un conxunto de

plataformas de carácter transversal,

recollidas no catálogo dos sistemas dixitais

da Xunta de Galicia establecido na Lei

4/2019, de 17 de xullo, de Administración

Dixital de Galicia, que cobren as funcións

necesarias para dar soporte á tramitación

dos procedementos administrativos.  ntre

elas cabe sinalar a plataforma de firma, o

sistema de notificación electrónica de

Galicia – Notifica.gal ou o arquivo

electrónico administrativo. 
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O desenvolvemento dos medios para a tramitación de procesos e xestión de servizos

dixitais debe incorporar no seu deseño o principio de automatización, tal e como se

recolle no artigo 67 da Lei 4/2019 de Administración Dixital de Galicia. 

A automatización intelixente de procesos permitirá transformar dixitalmente o

funcionamento da administración pública, sacando o máximo proveito do nivel de

dixitalización acadado, a través do impulso da xestión dun dato de calidade nos

sistemas de información, e da aplicación de tecnoloxías de automatización robótica

de procesos (RPA), de tecnoloxía cognitiva e intelixencia artificial. Permitirá

automatizar, emulando o comportamento das persoas, aquelas tarefas da

administración que en base a información existente son repetitivas, predecibles,

medibles e configurables, e polo tanto non requiren valoración ou decisión por parte

de persoas. 

3.1 AUTOMATIZACIÓN INTELIXENTE DE PROCESOS

Para iso aproveitaranse tecnoloxías emerxentes no ámbito da administración pública como é a

incorporación da IA e robotización para a automatización de procesos, ou as tecnoloxías, ou as

tecnoloxías “ Low – Code” que permiten a creación, desenvolvemento e mantemento áxil de

aplicacións e procedementos.

Especialmente relevante será tamén dar continuidade aos procesos de interoperabilidade coas

restantes administracións para garantir a continuidade do proceso dixital máis aló do

funcionamento do sector público autonómico.

Iniciativas

Así mesmo, ao longo dos últimos anos avanzouse no desenvolvemento e implantación da

plataforma de tramitación corporativa capaz de dar resposta ás necesidades de todo tipo de

procedementos.

Estas plataformas deberán evolucionar ou complementarse para alcanzar un modelo de

tramitación 100% dixital, orientado ao dato e a información, reducindo o peso da tramitación

necesaria para a súa xestión e a axilización dos prazos de tramitación.



incrementar a capacidade de tramitación da administración pública evitando que

as persoas realicen tarefas susceptibles de automatización. 

dar resposta áxil ás necesidades de tramitación de grandes volumes de

expedientes que inclúen entre os seus trámites procesos repetitivos.

reducir os tempos de tramitación e dar un mellor servizo á cidadanía.

A posta en marcha da automatización intelixente permitirá:

A finalidade última e mellorar a eficiencia operativa dos procesos da administración

pública. 

Esta iniciativa inclúe tanto a implantación, operación e gobernanza dos medios

tecnolóxicos que permiten a automatización, como a identificación dos procesos ou

tarefas potencialmente automatizables e a súa posta en marcha.
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Operación da configuración, xestión, administración,

monitorización do funcionamento dos procesos e soporte da

plataforma.

Establecemento dos criterios de aplicación e desenvolvemento

dos procesos de automatización e de integración cos sistemas

corporativos.

Desenvolvementos e posta en marcha dos procesos de

automatización. 

Posta en marcha da plataforma tecnolóxica  para a automatización

intelixente. A plataforma incluirá, entre outras as tecnoloxías de

robotización (RPA), así como as capacidades de procesamento

intelixente de documentos ou arquivos multimedia, permitindo a

obtención de información de valor necesaria para a xestión

administrativa.

Igualmente inclúe a definición e execución dosmecanismos de

gobernanza que garantan un funcionamento adecuado e esperado

dos procesos automatizados, así como a optimización do uso dos

recursos da plataforma permitindo un funcionamento continuado

24x7 de ser preciso. Inclúe:

A plataforma deberá atender a todos os ámbitos do sector público

autonómico. E poderá estar dispoñible para outras administracións

mediante o establecemento de mecanismos de cooperación. 

ACCIÓN
3.1.1.

Plataforma corporativa de automatización intelixente de
procesos. 



A identificación xunto cos departamentos da Xunta de Galicia

das oportunidades e priorización das actuacións para

automatizar que permita a realización dun plan de traballo

sistemático a levar a cabo, empezando por aquelas que

claramente acheguen un maior beneficio á organización, ou pola

creación de experiencias piloto para a súa posterior extensión a

outros ámbitos. 

A integración da análise de posibilidades de automatización no

deseño de cada novo proceso ou servizo dixital que se poña en

marcha.

Abórdase nesta acción a identificación e caracterización das

necesidades de automatización dos departamentos para a súa

posterior priorización e implementación. De dúas formas:

Este proceso irá acompañado da necesaria capacitación do persoal

empregado público implicado na tramitación, para o coñecemento

adecuado das capacidades e implicacións deste tipo de procesos. É

especialmente importante unha estreita colaboración entre o

persoal do ámbito tecnolóxico e da área de negocio implicada para

poder acadar un proceso automatizado óptimo. 
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ACCIÓN
3.1.2.

Identificación e posta en marcha de procesos de
automatización intelixente.

Nos últimos anos avanzouse en diferentes liñas de colaboración e cooperación entre

as administracións públicas, para o aliñamento de criterios e plataformas comúns

que garantan a interoperabilidade entre as diferentes administracións do estado. 

A plataforma de intermediación de datos e documentos PasaXe! está consolidada

como instrumento para contribuír de xeito efectivo ao principio de só unha vez,

evitando que a cidadanía teña que presentar documentación que xa conste en poder

das administracións públicas.

3.2 IMPULSO Á INTEROPERABILIDADE
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Continuar coa incorporación na plataforma de PasaXe! dos

servizos para a posta a disposición dos activos de información que

se publiquen na Plataforma de Intermediación da Administración

Xeral do Estado, e poñendo a disposición aqueles que as restantes

administracións precisan da Xunta de Galicia. 

Trátase por tanto de avanzar no despregamento do Mapa de

Interoperabilidade no que se identifican as necesidades de datos e

documentos que os procedementos da Xunta de Galicia requiren

dos cidadáns nos trámites administrativos.

ACCIÓN
3.2.1.

PasaXe!. Ampliación do catálogo de datos e documentos
interoperables.

E adicionalmente compre destacar: a integración co Punto Único de Notificacións da

Administración Xeral do Estado, facilitando aos cidadáns a posta a disposición, acceso e

consulta das súas notificacións e/ou comunicacións emitidas polos diferentes

Organismos Emisores das Administracións Públicas;  a posta en marcha dos protocolos

de integración no Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR) ou o aliñamento

continuado dos catálogos DIR3 e o catálogo de procedementos.

Afondar nos principios de interoperabilidade e indispensable para garantir a relación

dixital entre as administracións públicas e poder ofrecer servizos a cidadanía que

superen o dunha única competencia administrativa.

Grazas a esta iniciativa facilitarase a cooperación entre administracións como

mecanismo esencial para proporcionar aos cidadáns os servizos necesarios para

garantir o seu dereito para relacionarse con elas por medios electrónicos e de non

presentar aqueles documentos susceptibles de ser consultados por conexións

informáticas ou xerados pola propia Administración.



As plataformas corporativas para a tramitación electrónica deben continuar a súa

evolución tanto na mellora dos aspectos tecnolóxicos e funcionais que amplíen as

súas capacidades, como na súa extensión cara a totalidade dos procesos da

administración. A finalidade será acadar a xestión dixital dende o principio ao fin de

todos os procedementos da Xunta de Galicia. 

Igualmente traballarase na evolución cara a integración coas estratexias do dato

corporativo, coa finalidade de que todos os procesos contribúan a xeración do

coñecemento corporativo e a administración intelixente.

Nesta acción inclúese a ampliación e consolidación dos sistemas de

tramitación corporativos, que permitan mediante un número

reducido de plataformas especializadas en función da tipoloxía de

procedementos unha implantación completa e inmediata da

tramitación dixital. Así, ademais da plataforma de propósito xeral,

impulsarase a tramitación especializada en procedementos de

convocatorias de axudas, a tramitación especializada no ámbito do

sector económico, ou a tramitación especializada en rexistros

administrativos. 

Igualmente estas plataformas corporativas de tramitación

incorporarán filosofías de “baixo código (low code)” e “orientación ao

dato” que permitirán axilizar o desenvolvemento e posta en marcha

dos procedementos, e polo tanto a axilización da aplicacións das

políticas públicas.

Do mesmo xeito, extenderase o uso das plataformas coa finalidade

de asegurar que todos os procedimientos administrativos se

xestionan de xeito 100% dixital, desde a súa iniciación polos

cidadáns ou de oficio pola Administración ata o seu arquivo.
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3.3 CONSOLIDACIÓN E AVANCE PARA UNHA
TRANSFORMACIÓN DIXITAL COHESIONADA 

ACCIÓN
3.3.1.

Sistemas corporativos para a tramitación e xestión de
procedementos



Firma dixital en mobilidade: dentro da aposta pola mobilidade

nos medios para o funcionamento dixital da administración, a

plataforma de sinatura electrónica integrarase co almacén de

certificados electrónicos na nube que permitirá aos empregados

públicos facer uso do mesmo dende calquera dispositivo con

todas as garantías de seguridade establecidas na normativa

europea e nacional de identidade e firma. 

Firma manuscrita dixitalizada: as Oficinas de atención á

cidadanía e rexistro e outros contextos, tales como as

inspeccións, requiren da firma de documentos por parte dos

administrados. A firma manuscrita dixitalizada permitirá recoller

a vontade do interesado a través de distintos mecanismos,

evitando a impresión e posterior dixitalización dun documento.

Todas estas actuacións permitirán consolidar a plataforma de firma

e aliñala ás diferentes necesidades e contextos nos que prestan

servizos os empregados públicos da Xunta de Galicia.
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Na actualidade a sinatura electrónica forma parte do día a día dos

empregados públicos da Xunta, alcanzándose a finais de 2020 máis

de 4 millóns de firmas electrónicas. Debido a este uso intensivo

xorden novas necesidades para as que a plataforma de sinatura

electrónica deberá dar resposta:

Firma electrónica 3.0
ACCIÓN

3.3.2.



A Lei 39/2015, do 1 de outubro, e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, estableceron que a

tramitación electrónica dos procedementos debe constituír a actuación habitual

das Administracións Públicas, e non soamente ser unha forma especial de xestión

destes.

A Administración pública está, por tanto, na obrigación de aplicar enfoques

innovadores para deseñar e prestar mellores servizos de conformidade coas

necesidades e demandas da cidadanía e empresas, mediante o aproveitamento das

oportunidades que brinda a nova contorna dixital para facilitar as súas

interaccións cos cidadáns e cidadás, as empresas e outras administracións. 

Non procedemento de habilitación de procedementos e servizos administrativos

deberán incluírse ou ampliarse as valoracións que permitan plantexar os

procedementos dixitais xa dende o deseño.
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3.4
DESEÑO NUN CONTEXTO DIXITAL E
AUTOMATIZADO DOS PROCEDEMENTOS
ADMINISTRATIVOS

Nesta liña darase continuidade as accións desenvoltas e aos

instrumentos que se puxeron en marcha en períodos anteriores, e

que quedaron recollidos na Lei 4/2019, de 17 de xullo, de

administración dixital de Galicia, mediante a evolución dos sistemas

actuais cara novas posibilidades tecnolóxicas e funcionais, e

promovendo a integración ordenada da totalidade dos sistemas de

xestión que o requiran. 

Así, entre outros, farase especial fincapé no impulso do  arquivo

electrónico administrativo da Xunta de Galicia como o sistema que

permite a xestión de expedientes administrativos electrónicos do

sector público autonómico nas súas diferentes fases; no impulso do

Sistema de Notificacións Electrónicas de Galicia Notifica.gal como

dirección electrónica habilitada única que o sector público

autonómico de Galicia pon a disposición da cidadanía; ou o Rexistro

Electrónico de Apoderamentos de Galicia.

ACCIÓN
3.3.3.

Extensión dos sistemas para a tramitación electrónica.
Madurez dixital dos sistemas para a tramitación
electrónica.
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A Comisión Europea (CE) considera que a creación de valor a partir dos datos é unha fonte chave
do progreso económico e social nas próximas décadas. E promove a Estratexia Europea de Datos. A
Estratexia Galicia Dixital 2030, e en liña coa Estratexia europea de datos, establece entre os seus
obxectivos promover un goberno aberto e participativo que potencia a explotación do valor dos
datos públicos para o beneficio da sociedade. A xestión do dato corporativo é un dos piares
fundamentais de desenvolvemento deste plan e da evolución dunha administración e goberno
dixital. O dato para o desenvolvemento de produtos e servizos avanzados, o dato convertido en
coñecemento mediante a aplicación de tecnoloxías para o análise do que está a acontecer e tomar
decisións; e a compartición e aproveitamento dos datos públicos non persoais para o
desenvolvemento económico e social.

Os datos ocupan un lugar central na

transformación dixital das organizacións. O

acceso ao crecente volumen de datos e a

capacidade de utilizalos permiten a

innovación e o crecemento. A innovación

baseada nos datos achega beneficios

importantes para a administración pública,

permitindo un mellor coñecemento da 

contorna e apoiando a formulación de

políticas e a optimización dos servizos

públicos. Actualmente, a Xunta de Galicia

dispón de datos distribuídos por gran

cantidade de sistemas de información, que

poden achegar un coñecemento amplo do

seu funcionamento e da prestación dos

servizos públicos.  
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Debe avanzarse no orientación da xestión do dato como activo de varlor corporativo,

resolvendo as dificultades que presenta a situación actual de fragmentación, dispersión en

sistemas aillados, datos non normalizados e con linguaxe, natureza ou formatos diferentes.

Deberase avanzar co deseño dun plan de xestión corporativa do dato, en liña coas iniciativas

das administracións públicas, para a adopción dunha cultura orientada ao dato de forma

gradual, así como no aproveitamento das capacidades datecnoloxía para o análise do dato e a

xeración de coñecemento nunha administración intelixente, e da reutilización da información

do sector público nunha administratación aberta. 

A definición do marco de gobernanza para a harmonización dos datos e a súa utilización:

metodoloxías, plataformas, almacéns de datos e servizos para a xestión eficiente e

harmonizada da información corporativa, garantindo unha información transversal, de

calidade e accesible. 

Desenvolvemento de novas infraestruturas e plataformas para albergar, tratar e utilizar os

datos asegurando a súa interoperabilidade. Creación dun espazo de datos da administración

pública galega e servizos transversais, que vertebrará a información da administración

pública nos diferentes sectores para a compartición de información de interese común. E

permitirán a posta en marcha de plataformas de analítica avanzada e cadros de mando

corporativos. 

Impulso da reutilización de datos do sector público, dos espazos de datos compartidos e

interoperables coa cidadanía e outras entidades do sector público e privado, así como cos

espazos de datos europeos. 

Esta liña de traballo recolle: 

Complementa esta liña de traballo o desenvolvemento da Plataforma Territorio Intelixente,

para a xestión do dato xeoespacial, baseado nas tecnoloxías avanzadas de xestión da

información do territorio e do que ocorre nel. 



Para poder utilizar e compartir a información entre departamentos deberase traballar

na interoperabilidade total dos datos mediante o establecemento das infraestructuras

de datos corporativos que permitan a harmonización da información. Esta

harmonización permitirá compartir coñecemento preservando a privacidade e a

seguridade, en modelos de información descentralizados. 

Como punto de partida o Inventario de Información Administrativa, regulado na Lei

4/2019 de administración dixital de Galicia, recollía os conxuntos de datos ou

catálogos corporativos que con carácter transversal serven para a identificación

unívoca dos Procedementos administrativos, a ordenación e a clasificación da

información e documentación. A súa evolución cara un completo diccionario de

información administrativa ampliando o número de catálogos de información

corporativa e realizando procesos de homoxeneización e automatización, así como

garantindo a coherencia e interoperabilidade na información producida nos distintos

procesos e sistemas e a mellora da calidade dos datos contidos nos mesmos, de

acordo co Modelo de Gobernanza dos datos que se describe posteriormente.
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4.1 DICCIONARIO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Iniciativas

Mediante a aplicación de tecnoloxías de análise do dato, bigdata, e outras, promoverase a

plataforma de analítica avanzada que facilitará a transformación de datos en

coñecemento de valor para a organización, tanto para a avaliación do funcionamento dos

servizos públicos, como para a proposta de novas políticas públicas. Esta iniciativa

desenvolverase nas seguintes accións:

4.2 ANÁLISE INTELIXENTE DO DATO
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Plataforma corporativa para a analítica avanzada

Posta en marcha da infraestructura tecnolóxica que permitirá o

desenvolvemento coordinado, baseados en tecnoloxías de analítica

avanzada, bigdata e outras, de iniciativas de análise de datos. Esta

infraestructura habilitará os mecanismos de publicación de métricas

e indicadores tanto para a administración pública como para a

cidadanía.

ACCIÓN
4.2.1.

Desenvolvemento de sistemas de análise e cadros de mando

especializados por sectores temáticos, aliñados cun criterio de

gobernanza e tecnolóxico que permitan a configuración dunha visión

transversal da administración pública, maioritariamente a partir da

información xerada nos sistemas de información.

Estes sistemas de análise e cadros de mando especializados

contribuirán con métricas e indicadores para acadar un sistema de

indicadores da administración pública, e específicamente da

evolución e impacto da administración dixital e a súa relación cos

sectores económicos e sociais.

ACCIÓN
4.2.2.

Sistemas avanzado de indicadores da administración
dixital

Vinculado a un nivel de madurez adecuado no desenvolvemento da

estratexia do datos, o laboratorio de datos concíbese como unha

iniciativa en analítica de datos que permita, coa participación de 

 científicos de datos, o desenvolvemento de modelos prescritivos e

preditivos para identificar as necesidades reais da cidadanía para

promover a creación de servizos dixitais de valor.

ACCIÓN
4.2.3.

Laboratorio de datos



En liña co “Plan de mellora da calidade dos servizos públicos”, abordarase a

mellora continua dos espazos de transparencia, no que se afondará na

automatización da publicación de información, a ampliación de contidos e

simiplificación de acceso aos mesmos, como nas canles de participación cidadá na

planificación da acción pública, que se manifesta en diversos ámbitos, que abarcan

dende a produción normativa á elaboración de instrumentos de planificación de

políticas públicas. Igualmente inclúense aquí a evolución do “Sistema integrado de

atención á cidadanía”, como canle para a participación mediante as queixas ou

suxestións sobre o funcionamento dos servizos públicos así como ás petición de

información. 
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4.3 GOBERNO ABERTO. 
TRANSPARENCIA E PARTICIPACIÓN

No ordenamento xurídico estatal a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre

reutilización da información do sector público, persegue harmonizar a explotación

da información, en especial a información en soporte dixital recompilada polos

seus distintos organismos relativa a numerosos ámbitos de interese como a

información social, económica, xurídica, xeográfica, meteorolóxica, turística, sobre

empresas, patentes e educación, etc., ao obxecto de facilitar a creación de

produtos e servizos de información baseados en documentos do sector público. 

 En Galicia, a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, formaliza

o catálogo de información reutilizable en formato de datos abertos e o portal de

datos abertos (https://abertos.xunta.gal), posto en marcha xa en 2012. 

Por outra banda, debe afondarse na participación nos proxectos, a nivel estatal e

europeo, da infraestructura de datos para Europa, iniciativas como Gaia-X, que

pretenden configurar un ecosistema dixital federado aberto, transparente e

seguro, donde os datos e os servizos responden a necesidades comunes e se

pueden construir, e compartir regras de negocio de forma libre e segura,

garantindo a normalización de los datos, e polo tanto facilitando o seu

intercambio.

4.4 A ECONOMÍA DO DATO. REUTILIZACIÓN DA
INFORMACIÓN PÚBLICA. ESPAZOS EUROPEOS DE
DATOS 

https://abertos.xunta.gal/


Fomentarase o conxunto de datos incluidos no catálogo de

información reutilizable, mellorando tanto a cantidade como a

calidade de conxuntos de datos así como ampliación das temáticas

incluidas, atendendo ás demandas de reutilización nas iniciativas de

goberno aberto, como as oportunidades que a reutlización ofreza.

Promoverase a automatización da publicación dos conxuntos de

datos. E prestarase especial atención ao apoio aos reutilizadores.  O

espazo de referencia será o portal de datos abertos, na actualidade

https://abertos.xunta.gal, que se verá complementado con outras

iniciativas como o xeoportal de publicación de información e

contidos de caracter xeográfico ou as iniciativas como Galiciana para

a posta a disposición dos reutilizadores de contidos de caracter

patrimonial.
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ACCIÓN
4.4.1.

Abert@s

Fomentarase a participación nos ecosistemas colaborativos que

promoven os espazos de datos compartidos para o fomento das

iniciativas de de colaboración público–privado e o impulso de

infraestruturas e servizos para o avance da economía do dato. 

Iniciativas en marcha como GAIA-X, serán referencia para o

desenvolvemento desta liña de traballo. a través de iniciativas,

infraestruturas, servizos, ferramentas e aplicacións para a

compartición controlada, segura e federada de datos, utilizando

principalmente tecnoloxías de software de código e estándares

abertos e respectando os principios éticos. 

ACCIÓN
4.4.2.

Espazos compartidos de datos

https://abertos.xunta.gal/


Establecemento dunha cultura do dato: a través da definición dos roles e

responsabilidades que faciliten a implementación do goberno do dato dentro

da Xunta de Galicia, así como a implantación dun plan de comunicación e

formación efectivos.

A definición de regras (políticas, normas, directrices, estándares) e boas

prácticas para a xestión dos datos, que permita dotalos da calidade necesaria

para o seu correcto aproveitamento. 

Apoio no adecuado uso de tecnoloxía e ferramentas sempre que presente un

marco integral para a xestión e o goberno de datos.

Establecerase o modelo de gobernanza da información corporativa, incluíndo a

definición das entidades de información comúns, tales como o cidadán e a

empresa, que permitan establecer unha mesma semántica / linguaxe na Xunta de

Galicia, así como as políticas, protocolos e instrucións necesarias para garantir a

súa calidade e dispoñibilidade. 

Este modelo de goberno constará de tres elementos principais:

Complementariamente, o modelo deberá establecer os mecanismos necesarios

para velar pola transparencia no uso da información coa cidadanía e polo

establecemento dunha política global de datos que garanta o respecto á

intimidade das persoas e os seus datos, ao amparo da lexislación vixente na

materia. 
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4.5 GOBERNO DO DATO
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Unha administración adaptada ás necesidades da sociedade á que presta servizos, precisa de
mecanismos áxiles e eficientes de organización, planificación, provisión e xestión dos seus profesionais.
Así, a posta en marcha dunha administración intelixente, dixital e automatizada é especialmente
relevante no ámbito do emprego público. 

A Xunta de Galicia, a través da Estratexia

Galicia Dixital 2030, ten entre os seus

obxectivos evolucionar cara a un modelo

intelixente de posto de traballo do

empregado público, polo que, para iso, é

indispensable dotar á administración pública

galega do sistema de xestión para dar

soporte ao expediente dixital de empregado

público e os procesos de xestión de persoal

no ámbito da carreira profesional, de

selección ou provisión de persoal, e outros

de modo integramente electrónico. 

Esta liña de traballo compleméntase coa

execución “Plan 2021-2023 de posto dixital

avanzado de persoal de emprego público”,

que dotará ao persoal empregado público

dos medios tecnolóxicos adecuados para o

desempeño da súa actividade nunha

contorna dixitalizada, e mobilidade ou en

teletraballo.



O expediente dixital do persoal empregado público integrará tanto a información

xerada nos distintos órganos e entidades do sector público autonómico como aquela

outra información que acheguen os propios profesionais proveniente doutros ámbitos,

aproveitando as sinerxias na validación e certificación da información do expediente.

Así, o sistema FIDES configurará o expediente dixital do empregado público da Xunta

de Galicia, o que permitirá incrementar a automatización nos procesos de provisión,

selección e avaliación do emprego público. 
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5.1 CANLE DIXITAL PARA A XESTIÓN DO EMPREGO
PÚBLICO

Iniciativas

Creación e posta en marcha da canle dixital única e especializada na xestión do

emprego público, aliñada cos criterios de desenvolvemento dos procesos dixitais -

automatización, interoperabilidade e xestión do dato- que permite o aproveitamento

da información dispoñible do persoal empregado público e das persoas aspirantes ao

emprego público, nos diferentes ámbitos de actividade da administración pública,

para a simplificación e redución de tempos nos procesos de xestión.

5.2 EXPEDIENTE DIXITAL DO PERSOAL EMPREGADO
PÚBLICO 

5.3 SISTEMAS PARA A XESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS 

O sistema de información para a xestión dos procesos de recursos humanos

evolucionará cara un sistema integral e actualizado conforme aos criterios de xestión

do dato e tramitación electrónica integral, incorporando as funcionalidades axeitadas

tanto para os xestores de persoal como para os responsables dos departamentos. Será

o sistema que proporcione a información do expediente profesional nos ámbitos que

xestiona de xeito interoperable e automatizado. 

Inclúense nesta iniciativa a xestión dos procesos de persoal; o control horario, a

xestión de riscos laborais, …. 

E en liña co “Plan de mellora da calidade dos servizos públicos”, incluénse as áreas

vinculadas ao rexistro de actividade e análise de cargas de traballo.
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5.4 ACREDITACIÓN DIXITAL DO PERSOAL
EMPREGADO PÚBLICO

Revisarase o modelo de

acreditación dixital do

persoal empregado

público, en liña coas

capacidades e servizos

que se desenvolvan nesta

materia, coa

incorporación de

certificados na nube, e a

formalización do

repositorio único do

persoal empregado

público integrado no

expediente dixital.

5.5 ESPAZOS PARA A COLABORACIÓN

Este proxecto ten como obxectivo avanzar na consolidación da actual intranet

corporativa como un espazo de colaboración e comunicación integrada, que permita

un acceso áxil e sinxelo, desde calquera momento e lugar, a toda a información,

ferramentas, formularios, solicitudes e recursos que o persoal da Xunta de Galicia

ten á súa disposición, e na que os propios empregados públicos actúen como

impulsores e creadores de contido.

A evolución da intranet actual cara a unha nova canle de colaboración basearase na

creación dun espazo de traballo dixital personalizado, centrado no usuario -os

empregados públicos- e que actúe como un eficiente banco de contido e portal de

colaboración e difusión de información e coñecemento de forma transversal para

toda a Xunta de Galicia.

Neste sentido, na evolución da intranet potenciaranse: a experiencia personalizada, a

capacidade de procura intelixente de contidos; as capacidades de colaboración e

compartición de coñecemento. 
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O ditame do Comité das Rexións “Unha Europa dixital para todos: promover solucións intelixentes
e integradoras sobre o terreo”, pide a todos os niveis de goberno que traballen para incrementar
a participación e o empoderamento dos cidadáns no contexto da dixitalización, permitíndolles
desempeñar un papel na creación conxunta de novas solucións dixitais que aborden toda unha
serie de necesidades dos cidadáns.

Ao longo dos últimos anos as

Administracións desenvolveron gran

cantidade de servizos ao cidadán. Pero en

demasiados casos ofrécese unha experiencia

cunha visión administrativa que non resulta

natural para os cidadáns, que necesitan

realizar trámites illados en distintos

sistemas para obter o obxectivo que buscan.

É dicir, o cidadán debe saber cómo e onde

realizar cada transacción.

Mellorar a experiencia dixital a través da

definición de servizos dixitais integrais e

proactivos, en liña co artigo 68 da Lei de

administración dixital de Galicia, onde se

maximice a experiencia durante toda a “viaxe

do cidadán”. 

Un elemento fundamental desta viaxe é o

onboarding dixital da cidadanía, sendo

imprescindible unha mellora dos modelos de

acreditación 100% dixital e a usabilidade e

mellora da seguridade dos mecanismos

existentes.

A consolidación dunha administración dixital

require acadar unha utilización ampla e

adecuada por parte da cidadanía á que vai

dirixido cada un dos servizos dixitais postos

a disposición polas administracións públicas. 



Esta liña de actuación verase directamente apoiada polo

desenvolvemento de outras iniciativas en especial as

vinculadas ao desenvolvemento do Marco Galego de

Competencias Dixitais, e o Plan de Incluisión dixital. 

A Estratexia Galicia Dixital 2030 establece a necesidade

de “Promover as competencias dixitais para non deixar a

ninguén atrás”.  

DESEÑO DOS SERVIZOS ORIENTADOS CARA A
USABILIDADE

Farase especial fincapé no diseño sinxelo e entendible cara o cidadán dos servizos

públicos dixitais, tanto en aspectos como a usabilidade, a linguaxe utilizada, a

simplificación operativa do uso dos mesmos, a homoxeneizacións dos diferentes

servizos desenvolvidos nos diferentes ambitos da administración pública,

incorporación de sistemas e medios para o acceso das persoas con discapacidades.

Promoverase o contacto cos potenciais usuarios mediante a realización de talleres de

usabilidade e testeo de servizos públicos dixitais por parte da administración.
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6.1

Iniciativas

Do mesmo xeito, a incorporación na administración públicas de tecnoloxías innovadora requiren

novas competencias no persoal empregado público, para a súa comprensión e aproveitamento,

así como para asumir cambios en actividades que se derivan da súa implantación. 

A mellora da capacitación e competencias dixitais permitirá unha maior e mellor atención á

cidadanía, a mellora dos servizos públicos e un aumento da produtividade a través da

posibilidade do uso das tecnoloxías facilitadoras dos servizos dixitais. 
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6.2 DIFUSIÓN DOS SERVIZOS DIXITAIS.
COMPÁSDIXITAL

Incidirase na difusión continua dos servizos públicos dispoñibles e como aproveitar o

seu funcionamento. Así se reforzarán os espazos de difusión nas canles

institucionais xunta.gal, aproveitarase a audiencias das canles sociais e aqueles

espazos on-line de carácter xeral ou especializado no que se sitúan habitualmente os

potenciais usuarios dos servizos públicos dixitais.

6.3 CAPACITACIÓN E FOMENTO DAS
COMPETENCIAS DIXITAIS

En liña co Plan de Inclusión dixital e co desenvolvemento do Marco Galego de

Competencias Dixitais, promoveranse as accións de capacitación dixital nos

colectivos destinatarios dos servizos públicos dixitais.
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O III Plan de Administración e Goberno Dixital. 2025, ten unha orientación claramente transversal a
todo o sector público autonómico, e de coordinación con outras administracións. Debe artellar os
mecanismos organizativos e xurídicos que faciliten á transformación do sector público autonómico
nunha organización capaz de funcionar nunha contorna plenamente dixital mais sen esquencer as
canles que garanten o acceso aos servizos públicos da totalidade da cidadanía.

Nesta liña de traballo recóllense os

instrumentos organizativos que facilitarán a

implantación das iniciativas do plan e á

transformación do sector público

autonómico nunha organización capaz de

funcionar nunha contorna plenamente

dixital, pero sen esquencer as canles

presenciais que garanten o acceso aos

servizos públicos da totalidade da cidadanía. 

Estes instrumentos de coordinación

quedaron xa recollidos na Lei 4/2019, de 4 de

xullo, de administración dixital de Galicia

(LEDIXGA). Non se prevé a creación de novos

instrumentos, senón potenciar os xa

existentes, actualizando ó seu ámbito aos

novos conceptos que impulsan a estratexias

dixitais. 

Nesta liña de traballo abordaranse os

órganos que garantirán a transversalidade

das actuacións, a cooperación con outras

administración, o desenvolvemento do

marco normativo que dea garantía xurídica

ao contexto dixital, e a necesaria

capacitación dixital do persoal empregado

público. 

Igualmente se inclúe aquí a concreción do

sistema de indicadores de administración

dixital, para o seguimiento da evolución e

impacto das iniciativas do “III Plan de

Administración e Goberno Dixital. 2025”. 



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

A Comisión de Seguridade e Goberno Electrónico, órgano creado e regulado no

Decreto 73/2014, do 12 de xuño, polo que se crean e regulan os órganos

colexiados con competencias en materia de seguridade da información e goberno

electrónico da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia,

como o garante de integración do principio de transversalidade nas actuacións

dixitais do sector público autonómico. Na que están representadas todas as

Consellerías da Xunta de Galicia. E que exerce as súas funcións no ámbito da

seguridade da información, da administración electrónica, da interoperabilidade

da presenza en internet, da realización da información do sector público, e por

extensión no ámbito deste “III Plan de Administración e Goberno Dixital. 2025”

A Comisión de cooperación interadministrativa para o desenvolvemento dixital. A

coordinación interadministrativa está xa prevista no capítulo III da Ledixga, que

concreta a creación de este órgano técnico para a cooperación entre as

administracións públicas galegas. Levaráse a cabo a súa constitución e a

determinación dos plans de coordinación.

Darase continuidade a presenza nos órganos de coordinación a nivel estatal,

tanto no Comité Sectorial de Administración Electrónica, como nos grupos de

traballo ou de coordinación orientados ao aliñamento das iniciativas de

interoperabilidade entre administracións e ao impulso das estratexias dixitais.

Os instrumentos creados en plans anteriores seguen sendo vixentes, polo que se lles

dará continuidade e reforzará o seu nivel de participación ou ampliará os seus

ámbitos de actuación conforme as novas liñas de desenvolvemento establecidas no

PAGD2025.
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7.1

Iniciativas

7.2 CATÁLOGOS CORPORATIVOS
Para unha mellor coordinación dos medios e instrumentos tecnolóxicos existen xa

na normativa autonómica a formalización dos catálogos dos sistemas ou contidos

que os recollen e difunden. Darase continuidade aos existentes, e formalizarase a

creación dos que xurden como resultado das iniciativas deste plan. De xeito

ilustrativo e non exhaustivo, recóllense algúns dos existentes:



Catálogo dos sistemas dixitais, regulado no artigo 118 da Ledixga, que recolle as

aplicacións, os sistemas de información e as infraestruturas tecnolóxicas que se utilizan

para o funcionamento dixital interno do sector  público autonómico, así como para a

prestación de servizos á cidadanía e a relación con outras administracións públicas. A

súa finalidade é garantir a gobernanza tecnolóxica e a utilización de sistemas

transversais ou especializados, para a xestión adecuada dos criterios de reutilización,

transferencia tecnolóxica, interoperabilidade, seguridade, facilidade de uso e

accesibilidade. 

O Catálogo da Rede integrada da presenza na internet, regulado no artigo 56 da

Ledixga, recolle a relación de portais, canles sociais e participativas e aplicacións

móbiles do sector público autonómico, e as guías de políticas web corporativas da Xunta

de Galicia.

O Inventario de información administrativa, regulado no artigo 61 da Ledixga, que

recolle os conxuntos de datos que con carácter transversal sirven para a ordenación e a

clasificación da información e documentación do sector público autonómico, garantindo

a interoperabilidade entre sistemas e entre administracións. 

O catálogo de información reutilizable en formato datos abertos recolle o conxunto de

datos   postos a disposición da cidadanía, e recollido no capítulo III de la Ley 1/2016, de

18 de enero, de transparencia y buen gobierno. 

E aqueles outros que deban regularse no desenvolvemento das iniciativas deste plan. 
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7.3 SEGURIDADE XURÍDICA
As accións de desenvolvemento deste plan deben ir acompañados dos instrumentos

xurídicos que lle den garantía as actuacións que se realicen no funcionamento dixital

da administración pública.  Será especialmente relevante a regulación dos criterios de

actualización e funcionamento da carpeta cidadá, dos criterios da xestión do dato

corporativo e indicadores de administración dixital, do expediente dixital do persoal

empregado público, ou do criterios de automatización.

7.4 PLAN DE CAPACITACIÓN DIXITAL DO PERSOAL
EMPREGADO PÚBLICO

Aliñado co Marco Galego de Competencias Dixitais, o desenvolvemento dos plans de

capacitación do persoal empregado público serán fundamentais para o adecuado

entendementos dos servizos e tecnoloxías novedosas que se porán en marcha durante

o período temporal de execución do PAGD2025.

Articularánse os programas de formación que acompañen á posta en marcha  das

iniciativas do plan e que contribúan ao seu mellor entendemento e aproveitamento

por parte do persoal empregado público.
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MARCO DE FINANCIAMENTO

O “III Plan de Administración e Goberno Dixital.2025”, alíñase cos obxectivos de dixitalización

europeo e basearase nos instrumentos de financiamiento promovidos pola Comisión Europea:

O instrumento europeo de recuperación de emerxencia “Next Generation EU” 

O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia destinado a apoiar

os investimentos e reformas, en particular relacionadas coas

transicións ecolóxica e dixital e a resiliencia. 

A iniciativa REACT-EU que vén complementar a política de

cohesión para abordar as necesidades e axustes económicos e

sociais máis urxentes en liña coas prioridades de recuperación.

O marco de financiamiento plurianual 2021-2027: os fondos derivados da política de cohesión

e valores, P.O. FEDER, para o financiamento da conectividade dixital e solucións que

aproveiten as vantaxes da dixitalización para a cidadanía, empresas e AA.PP.

      E que se concretan nos seguintes programas:

Programa operativo FEDER GALICIA 2020-2027,

dentro do seu obxectivo temático 2: «mellorar o

acceso, o uso e calidade das tecnoloxías da

información e da comunicación» na prioridade de

investimento PI.2.3. «reforzo da aplicación das TIC

para a administración electrónica, a aprendizaxe

electrónica, a inclusión electrónica, a cultura

electrónica e a sanidade electrónica». Concretamente

dentro do obxectivo específico 2.3.1. de promover a

alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión, e-

saúde e solucións dixitais nestes campos, co fin de

incrementar a eficacia e eficiencia das

Administracións e optimizar o gasto público,

mantendo ao mesmo tempo uns servizos públicos

universais e de calidade.

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

(MRR), na súa panca 4 «unha Administración para o

século XXI», que procura colocar á administración

pública como o tractor dos cambios tecnolóxicos;
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compoñente 11: Modernización das Administracións públicas como

resposta á reforma C11.I3: “Transformación dixital e modernización

do Ministerio de Política Territorial y Función Pública e das

administracións das Comunidades Autónomas e Entidades Locais”,

contase cun orzamento xestionado nun marco de cogobernanza

con todas as administracións con competencias a través das

conferencias sectoriais, a executar nun plan de traballo conxunto

do que o seu o obxectivo é a adaptación e a mellora da

administración pública para facela máis accesible e eficiente,

dixitalizala e promover a súa transformación ecolóxica

Programa de axuda á recuperación para a

cohesión e os territorios de Europa

(REACT EU) que busca a recuperación

ecolóxica, dixital e resiliente da economía

trala crisis da Covid 19 con orzamento

asignado directamente á Amtega para a

modernización da Administración de

Xustiza. O orzamento previsto para a

execución das iniciativas deste plan

establécese en 39,7M€ para o período

2022-2025. Coa seguinte distribución por

tipoloxía de fondos.

Como instrumento tamén previsto na Lei 4/2019, de 17 de xullo, de administración dixital de

Galicia, no seu artigo 130, o Sistema de indicadores de administración dixital, recollerá os

indicadores de funcionamento da propia administración nos seus diferentes ámbitos de

actividade, configurados a partir da información dispoñible nos sistemas e nas aplicacións que

dan soporte dixital á actividade do sector público autonómico.

A partir do alcance xa existente e publicado cara a cidadanía, o Sistema de indicadores da

administración dixital do sector público autonómico ten como obxectivo o establecemento dos

mecanismos de medición necesarios para a avaliación, a análise, o control da evolución e a

prospectiva da implantación e o impacto da administración dixital, así como a achega de

coñecemento para a mellora da prestación dos servizos públicos. No ámbito específico deste

plan incluirá os indicadores que permitan avaliar a evolución e impacto das iniciativas nel

recollidas, e que se concretarán nos plans anuais de acción.
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