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Introdución

O artigo 10 dos Estatutos da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, aprobados
polo Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo
que se crea a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus
Estatutos, establece a obriga de someter á
aprobación do Consello Reitor, nas datas que
estableza a normativa aplicable, o informe xeral
de actividade relativo ás funcións da Axencia e ao
grao de cumprimento dos seus obxectivos durante
o anterior exercicio.
Coa finalidade de dar cumprimento á obriga
anterior elabórase a presente memoria na que,
tras unha breve sinopse da natureza e funcións
desta axencia pública autonómica, se exporá a
actividade desenvolta durante o anterior exercicio
e os principais logros acadados, así como o grao de
cumprimento tanto do plan de acción 2018 como
do contrato plurianual de xestión.

Amtega un modelo integral de xestión TIC
Durante 2018 a Axencia continuou avanzando
nos obxectivos de mellora da eficiencia e
redución do gasto tecnolóxico mediante
unha xestión integrada das TIC baseada na
orientación cara á centralización de compras e
en economías de escala

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (Amtega) configúrase como axencia pública
autonómica adscrita á Presidencia da Xunta de
Galicia destinada a converterse na entidade
única de xestión das tecnoloxías da información
e as comunicacións de carácter público a nivel
autonómico.
Desde a convicción da importancia estratéxica
que posúen as tecnoloxías da información e a
comunicación como panca de desenvolvemento
económico e social, e tamén coa finalidade de
dar resposta á crecente necesidade de mellorar
a eficiencia na prestación de servizos públicos,
creouse a Axencia para a Modernización

Tecnolóxica de Galicia como entidade única
de xestión das tecnoloxías da información e as
comunicacións de carácter público, destinada a
concentrar a xestión dos recursos TIC do sector
público autonómico.
A súa creación supuxo un xiro na orientación
das políticas tecnolóxicas da Xunta de Galicia,
promovendo o desenvolvemento dunha estratexia
tecnolóxica única para Galicia, aliñada coas
directrices que establece o plan “Europa 2020: Unha
estratexia para un crecemento intelixente, sustentable e
integrador”, e potenciando as sinerxías entre os

diferentes departamentos que a conforman. Neste
contexto, a Xunta de Galicia converteuse na
primeira comunidade autónoma en establecer un
modelo de xestión integral das TIC.

Os obxectivos básicos que debe cumprir a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia acadaranse mediante a
prosecución dos seguintes obxectivos específicos:

1. Favorecer a prestación dun modelo de servizos flexible e o principio de responsabilización
pola xestión.

dos por cada unha das partes para a consecución dos obxectivos fixados.
A través do contrato de xestión regúlase a actividade da
Amtega establecendo as diferentes actividades para o cumprimento da súa misión, o enfoque para a realización das mesmas, e asignando os recursos económicos e humanos necesarios para acometelas.
Misión

2. Optimizar o rendemento da entidade, demostrando que a austeridade non está rifada coa
eficacia e a responsabilización por obxectivos.

3. Promover a participación e colaboración do
ámbito privado, tanto empresarial como de
entidades que dan soporte á innovación e ao
desenvolvemento tecnolóxico.

4. Asegurar a posibilidade de participación das
consellerías con iniciativas no ámbito tecnolóxico, para corresponsabilizar e aliñar esforzos de todo o Goberno e a administración da
comunidade autónoma.

A misión da Axencia é servir de instrumento estratéxico e
executivo para impulsar a modernización da Administración pública e contribuír ao desenvolvemento social
e económico de Galicia. Para avanzar cara a estes obxectivos,
a Amtega traballará na definición, desenvolvemento e execución
dos instrumentos da política da Xunta no ámbito das tecnoloxías
da información e comunicacións, da innovación e do desenvolvemento tecnolóxico, sempre desde unha perspectiva de eficiencia
e austeridade.
Visión
A Amtega, como axencia responsable da política tecnolóxica da
Xunta de Galicia, consolidarase como instrumento chave de transformación dixital, contribuíndo a acadar uns servizos públicos
proactivos e próximos, facilitando a dixitalización dos sectores
produtivos galegos, apoiando o crecemento e a innovación do
ecosistema dixital, promovendo a extensión das redes de nova
xeración no territorio galego e establecendo os mecanismos axeitados para que a sociedade dixital que se está a construír sexa
inclusiva, solidaria e sostible.
Obxectivos

Coa creación da Amtega logrouse unha maior eficiencia
na xestión e unha redución do gasto ao integrar os recursos humanos, materiais e orzamentarios da área tecnolóxica
de diferentes consellerías e entidades públicas baixo unha
mesma dirección, reducindo e simplificando a estrutura da
área tecnolóxica da Administración autonómica.
O contrato de xestión establece o marco de relacións entre a
Amtega e a Xunta de Galicia e sinala os compromisos asumi-

A Axencia articula o seu modelo de actuación ao redor da consecución de 7 obxectivos estratéxicos aliñados coa Axenda Dixital
de Galicia:
 Impulsar a cohesión dixital da Administración
Coa finalidade de acadar o desenvolvemento pleno dos sistemas e medios corporativos para o funcionamento dixital da
administración na relación coa cidadanía, no funcionamento
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interno e na relación con outras administración. Todo isto
dando cumprimento tamén ao marco normativo vixente.
 Promover os servizos públicos dixitais
Coa finalidade de promover a transformación dos servizos
públicos en servizos públicos dixitais, desenvolvendo sistemas
de información e plataformas que permitan o devandito proceso de transformación da administración, adaptados ás particularidades e necesidades de cada ámbito sectorial
 Fomentar a capacitación dixital
Coa finalidade de aproveitar o potencial das TIC para situar
a Galicia nos niveis das comunidades máis avanzadas, onde
as persoas poidan levar unha vida autónoma e participar
activamente na sociedade. Así mesmo, promover a capacitación dixital do alumnado e profesorado de centros educativos
e as competencias dixitais dos empregados públicos para o
deseño, uso e aproveitamento dos servizos públicos dixitais, así
como para o seu aproveitamento na súa vida cotiá promovendo o impulso dunha sociedade dixital.
 Promover a economía dixital
Coa finalidade de promover o liderado de empresas que a
través da incorporación das TIC, tanto nos procesos internos
como de negocio, garantan a creación e absorción de talento
e innovación para xerar novas oportunidades e promover así
a atracción e o crecemento económico na Comunidade.
 Apoiar o crecemento do ecosistema dixital
Coa finalidade de impulsar a innovación tecnolóxica, competitividade e xeración de emprego no ecosistema dixital que
contribúan a posicionar ao sector tecnolóxico coma un dos
sectores de referencia de Galicia e promover o despregamento
de redes de telecomunicacións ultrarrápidas ao servizo do desenvolvemento dixital da comunidade.
 Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos
públicos dixitais

10
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Coa finalidade de promover os procesos de transformación
de infraestruturas precisos para acadar un adecuado nivel de
axilidade para a posta en marcha dos servizos públicos dixitais, proporcionando unha arquitectura que permita dotar á
organización do rendemento, dispoñibilidade, seguridade,
flexibilidade e escalabilidade que requiran os sistemas en función da súa criticidade, así como dotándoos dos procesos de
monitorización que permitan dar resposta áxil na identificación preventiva e correctiva de problemas.
· Medidas instrumentais e de eficiencia
Coa finalidade de manter un modelo de xestión eficiente que
dea resposta ás novas necesidades a través dunha administración áxil, de confianza e segura que simplifique as estruturas organizativas e que permita manter políticas eficaces que
deriven nunha redución de custos e nunha optimización de
esforzos.

Funcións
De conformidade co establecido no Decreto 252/2011, polo
que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia e se aproban os seus estatutos, as principais funcións
e competencias da Amtega resúmense nas seguintes:
 Dirección e xestión de todas as actuacións da Xunta en
materia de TIC.
 Impulso, asesoramento técnico e apoio á Presidencia e
ao Consello da Xunta de Galicia, ás consellerías e a outros
órganos do sector público autonómico en todo o referente ás TIC, e á súa aplicación para a modernización, a
innovación e desenvolvemento tecnolóxico de Galicia.

dos cidadáns e eliminando as barreiras que se opoñan á
expansión e ao uso das novas tecnoloxías.
 Planificación e proposta da normativa en materia de sociedade da información e das telecomunicacións.
 Impulso, xestión e coordinación da Administración electrónica como elemento indispensable para a modernización da Administración pública.
 Definición, consolidación e homoxeneización da infraestrutura TIC e os servizos de telecomunicacións do sector
público autonómico.
 Dirección, xestión e modernización da infraestrutura TIC
da Xunta de Galicia.

 Elaboración, desenvolvemento e execución da estratexia
tecnolóxica global do sector público autonómico de Galicia.

 Planificación e ordenación do mapa de infraestruturas de
telecomunicacións de Galicia.

 Definición dos estándares e directrices tecnolóxicas aos
que deberían axustarse todos os órganos da Xunta de Galicia e o sector público autonómico.

 Fomento da innovación no ámbito das TIC en colaboración cos organismos e institucións competentes na materia.

 Promoción da inclusión e execución do despregamento
das TIC no ámbito da prestación dos servizos públicos.

 Participación en órganos de colaboración deliberantes
ou consultivos, en representación da Xunta de Galicia, en
materia das TIC.

 Deseño e execución, en todas as consellerías e organismos
dependentes da Xunta, dos proxectos de sistemas e tecnoloxías da información que dan soporte á súa operativa.

 E todas as demais que se deriven dos fins que ten atribuídos e aquelas que lle sexan asignadas legal ou regulamentariamente.

 Xestión e coordinación de instrumentos e actuacións de
órganos con competencias TIC.
 Fomento da colaboración e da acción coordinada entre
administracións públicas en materia de TIC.
 Deseño e liderado de iniciativas que contribúan a impulsar
o desenvolvemento da Sociedade da Información en Galicia, e coordinación coas distintas consellerías e organismos
para o desenvolvemento das actuacións nesta materia no
ámbito das súas competencias, garantindo os dereitos
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Órganos de goberno
A estrutura funcional da Amtega componse de catro áreas
encargadas da planificación, dirección e execución das compe-

tencias tecnolóxicas na Xunta de Galicia baixo un esquema de
goberno composto pola Presidencia, o Consello Reitor e a
Dirección da Axencia (órgano de goberno e executivo). Estes
órganos están compostos polas seguintes personalidades:

PRESIDENCIA: Alberto Núñez Feijoo
CONSELLO REITOR
AMTEGA

Nome

Cargo

Presidente

Alberto Núñez Feijoo

Presidente da Xunta de Galicia

Vicepresidente 1º

Valeriano Martínez García

Conselleiro de Facenda

Vicepresidente 2º

Alfonso Rueda Valenzuela

Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza

MEMBRO NATO

Nome

Cargo

Amtega

María del Mar Pereira Álvarez

Directora da Amtega

VOGAIS

Nome

Cargo

Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

Alfonso Rueda Valenzuela

Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza

Vogal suplente

Beatriz Cuiña Barja

Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

Consellería de Facenda

Valeriano Martínez García

Conselleiro de Facenda

Vogal suplente

M.ª Socorro Martín Hierro

Secretaria xeral técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda

Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda

Ángeles Vázquez Mejuto

Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Vogal suplente

Mª Carmen Bouso Montero

Secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Ethel Mª Vázquez Mourelle

Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade

Vogal suplente

Joaquín Macho Canales

Secretario xeral técnico da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Consellería de Economía, Emprego e
Industria

Francisco José Conde López

Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

Vogal suplente

Borja Verea Fraiz

Secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional

Carmen Pomar Tojo

Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

Vogal suplente

Jesús Oitavén Barcala

Secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional

Consellería de Cultura e Turismo

Román Rodríguez González

Conselleiro de Cultura e Turismo

Vogal suplente

Manuel Vila López

Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura e Turismo

Consellería de Sanidade

Jesús Vázquez Almuíña

Conselleiro de Sanidade

Vogal suplente

Alberto Fuentes Losada

Secretario xeral técnica da Consellería de Sanidade

Consellería de Política Social

Fabiola García Martínez

Conselleira de Política Social

Vogal suplente

Mª Francisca Gómez Santos

Secretaria xeral técnico da Consellería de Política Social

Consellería do Medio Rural

José González Vázquez

Conselleiro do Medio Rural

Vogal suplente

Mª Jesús Lorenzana Somoza

Secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural

Consellería do Mar

Rosa María Quintana Carballo

Conselleira do Mar

Vogal suplente

Mª Isabel Concheiro Rodríguez-Segade

Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar

Secretaría Xeral da Presidencia

Manuel Galdo Pérez

Secretario xeral da Presidencia

Vogal suplente

Jesús Navazo Ruiz

Vicesecretario xeral da Presidencia

DIRECCIÓN DA AXENCIA: María del Mar Pereira Álvarez
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Estrutura organizativa da Axencia:
DIRECCIÓN
María del Mar Pereira Álvarez
XERENCIA
José Luis Somoza Digón

ASESORÍA XURÍDICA

DTO. PERSOAL
Sonia Rial Barreiro

DTO. ORZAMENTARIO
Marta Villanueva
Rodríguez

DTO. CONTRATACIÓN
Sonia Mª Golmar Varela

DTO. RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS
Jesús Castro Barreiro

DTO. XURÍDICO
Jorge Rubén Sampedro Grande

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS E
TELECOMUNICACIÓNS
Adrián Lence Paza

DTO. TELECOMUNICACIÓNS
Hilda Souto Martínez

DTO. SEGURIDADE E
CALIDADE
Gustavo Herva Iglesias

DTO. SISTEMAS
José Luis Barreiro Cebey

ÁREA DE MODERNIZACIÓN
DAS AA.PP.
María José García Sexto

ÁREA DE SOLUCIÓNS
TECNOLÓXICAS SECTORIAIS
Carlos Vázquez Mariño

ÁREA DE SOCIEDADE DIXITAL
Rosa Méndez Calvo

DTO. MODERNIZACIÓN DA
ADMIN. DE XUSTIZA

DTO. DESENVOLVEMENTO
Ramiro Vázquez López

DTO. SOCIEDADE DA
INFORMACIÓN
Fernando Gil Vázquez

DTO. ADMIN. ELECTRÓNICA
Isabel Pillado Quintáns

XERENTES DE PROXECTO

DTO. INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
Eladio Otero García

• MATI

Pablo Ferreiro Fernández

DTO. IMPLANTACIÓN E
XESTIÓN DO CAMBIO
José Andrés Freire Dapena

• MR

Javier Franco Tubío

• MAR

Manuel Barcón Goas

DTO. PROVINCIAL DA CORUÑA
Luis Temes Rodríguez

• EDUCACIÓN

Pedro Barreiro Abal

• POLÍTICA SOCIAL

DTO. PROVINCIAL DE LUGO
Jesús Arias Fernández

Martín Amado Castro

• EMPREGO

Alejandro Casas Vázquez

DTO. PROVINCIAL DE OURENSE
Pablo Valdés Álvarez
DTO. PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA
Rosa Mª Fernández Fernández
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Principias logros 2018

Neste exercicio avanzouse en consolidar unha
Administración e unha Xustiza dixitais coa posta
en marcha de novos servizos como as notificacións
electrónicas ou a presentación de procesos monitorios
online. Desenvolvéronse novas medidas do Plan
Trabe, que ampliou a máis de 250 concellos a Historia
Social Única Electrónica. O Proxecto Abalar estendeu a
educación íntegramente dixital a 18.000 alumnos e co
Programa Primare iniciouse a dixitalización das lonxas
e do agro galego.

Apostouse por un novo modelo para
universalizar o patrimonio cultural galego
co lanzamento da Memoria Dixital de Galicia
e avanzouse no Plan Smart Turismo para
incrementar a competitividade do sector.
Intensificouse o apoio ao emprendemento TIC,
destacando este ano eidos como a industria 4.0
ou os contidos dixitais, e lanzouse o catálogo de
actuacións DigiTalent para impulsar o talento
dixital na Comunidade

O Plan de Banda Larga 2020 continuou a mellorar
a conectividade estendendo redes ultrarrápidas
en polígonos e entidades singulares de
poboación. Elaborouse a nova estratexia galega
no ámbito das redes 5G “Plan Galicia 5G”

No presente apartado expóñense os principais resultados acadados en cada un dos ámbitos de actuación da Amtega xunto
cos principais aforros económicos conseguidos.
Durante o presente exercicio avanzouse na consolidación
dunha Administración dixital, no marco das medidas previstas
no Plan de Administración e Goberno Dixitais: Horizonte
2020. A posta en marcha do sistema de notificacións
electrónicas, a consolidación do uso da plataforma de
interoperabilidade Pasaxe!, os novos servizos da sede
electrónica ou os avances na dixitalización dos Rexistros
son algunhas desas actuacións.
A traves do Plan Senda 2020 para a dixitalización da Xustiza
completouse a posta en marcha de todas as pezas do Expediente Xudicial Electrónico (EXE) coa entrada en funcionamento do visor do EXE e a sede xudicial electrónica.
Ampliouse o alcance do Proxecto Abalar, que xa beneficia a
máis de 100.000 alumnos, e que supuxo a implantación dun
ensino completamente dixital para máis de 18.000 alumnos
de 267 centros.

Púxose en marcha o plan de modernización tecnolóxica
da mobilidade en Galicia (e-Mobility). No marco deste
plan, abriuse o portal bus.gal que permite a consulta de
todos os servizos de transporte público de Galicia e a reserva
de servizos de transporte baixo demanda. Estas funcionalidades tamén están dispoñibles a través da APP de transporte
público de Galicia.
Completouse a instalación e posta en funcionamento dunha
plataforma tecnolóxica de contidos dixitais en cinco dos
seis parques naturais de Galicia, no parque nacional e nas
catro aulas da natureza que ofrecen información sobre os
servizos, rutas, flora e fauna dun xeito más atractivo, lúdico e
en soportes audiovisuais e interactivos. No 2019, as Fragas do
Eume sumarase a esta iniciativa de dixitalización.
Consolidouse e entendeuse a novos concellos e unidades a
Historia Social Única Electrónica, a través do Plan Trabe, que
supón un fito no eido dos servizos sociais similar ao da historia
clínica no eido sanitario.
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Desenvolvéronse as actuacións do Programa Primare, de
impulso do sector primario a través das TIC, tanto no sector
agrario coa iniciativa Primare – Inspeccións Intelixentes Avanzadas, como da iniciativa Primare – Lonxas; así como actuacións no
eido forestal e de incendios (Rede Galega de Vixianza Forestal).
No ámbito cultural lanzouse a iniciativa Memoria Dixital
de Galicia, unha aposta pola xestión do patrimonio cultural
material e inmaterial da Comunidade a través das TIC que
implica a todos os axentes públicos e privados do ámbito cultural galego.
Avanzouse nas actuacións previstas no Plan Smart Turismo
coa posta en marcha de dúas iniciativas chave do proxecto: o
SmartCamiño e a plataforma tecnolóxica Turespazo.
Avanzouse en todo o territorio galego na consolidación do
modelo de inclusión dixital cos aliados dixitais, progresando no desenvolvemento dos tres eixos estratéxicos
do Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020, o que permitiu un incremento dos niveis de coñecemento e uso das TIC
na cidadanía e un maior aproveitamento das mesmas cara a
innovación social dixital do territorio, co fin de que todo o ecosistema dixital participase de forma conxunta e colaborativa
na dixitalización da sociedade galega.
Púxose en marcha o catálogo de actuacións do Plan de Promoción do Talento Dixital de Galicia2020, DigiTalent, con
iniciativas orientadas a todo rango de idades para impulsar o
talento tecnolóxico da rexión, e reforzouse a aposta pola dixi-

16

Informe xeral de actividade 2018 | PRINCIPIAS LOGROS

talización das pemes a través da continuidade do Programa
ReAccionaTIC e aliñándoo ás novas tendencias dixitais do
mercado.
Renovouse a aposta polo emprendemento TIC coa activación
da nova etapa do programa Galicia Open Future_ Retos
industria 4.0, a posta en marcha da aceleradora de contidos
dixitais startups R_DICo Challenge ou o lanzamento da III
edición de Connecting for Good Galicia no eido da innovación social dixital.
Publicouse o Plan de acción para o impulso aos contidos dixitais en Galicia e, nese marco, lanzáronse as consultas previas
ao mercado para o desenvolvemento dun proxecto de innovación tecnolóxica no ámbito dos contidos interactivos, con
aplicación no ámbito formativo para nenas e nenos entre 6 e
16 anos.
No 2018 lanzáronse novas actuacións do Plan de Banda
Larga 2020 para o despregamento de redes de máis de
100Mbps en entidades singulares de poboación e para a dotación de servizos de banda larga ultrarrápida a autónomos e
empresas illadas das zonas do rural.
Ademais, aprobouse no Consello da Xunta o Plan Galicia
5G que, elaborado en colaboración cos axentes do ecosistema TIC galego, ten o dobre obxectivo de converter a Galicia
nunha das primeiras rexións europeas en dispoñer de servizos
5G e impulsar o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica
neste eido.

3.1. Principais actuacións

Modernización das
Administracións Públicas
Impulso da Administración electrónica na
Administración pública
Durante o 2018 continuou a execución do “Plan de Administración e Goberno Dixitais. Horizonte 2020”. Ademaís da evolución das iniciativas en execución do plan, cómpre destacar:
 Continúa a tendencia de incremento significativo do
uso de medios electrónicos na relación con cidadáns,
empresas e outras administracións públicas, motivado
fundamentalmente pola aplicación da nova normativa no
ámbito administrativo, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións
públicas, e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. Este incremento quedará reflectido
nos indicadores que figuran nesta memoria e que se resumen a continuación:
 Superáronse as 470.000 entradas a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, o que supón un incremento dun
90% respecto ao ano 2017.
 A fin de 2018, 118.689 cidadáns eran usuarios do sistema
de identificación e sinatura Chave365. E ao longo do ano o
17% das presentacións en sede electrónicas utilizaron este
sistema de identificación e sinatura.
 Puxéronse a disposición máis de 325.000 notificacións na
plataforma de notificacións electrónica https://notifica.
gal fronte as 139.820 do ano 2017.
 O nodo de intermediación PasaXe! dispón de 75 servizos de intermediación e rexistrou no ano 2018 máis de 6
millóns de consultas, fundamentalmente desde a propia
administración autonómica, pero tamén dende as entidades locais galegas e dende outras administracións do
estado.

 Na plataforma de sinatura dixital corporativa asináronse
electrónicamente mais de 2,7 millóns de documentos. E
no arquivo electrónico administrativo están recollidos
xa máis de 3,1millóns de documentos e creáronse 47.921
expedientes de máis de 62 procedementos.
 Na evolución dos sistemas transversais destaca a posta en
marcha dunha nova sede electrónica, que fai especial fincapé na identificación e xestión dos procesos vinculados
ás persoas xurídicas.
 Avanzouse na extensión da dixitalización nas oficinas
de rexistro coa implantación en 38 oficinas adicionais
repartidas por toda a xeografía galega.
 Púxose en marcha un plan de formación en colaboración
coa Escola Galega de Administración Pública para o incremento das actuacións formativas no eido dos sistemas de
información e, en especial, no desenvolvemento da administración electrónica. O conxunto das actividades formativas supuxeron un total de 3.555 horas de formación.
No relativo aos procesos vinculados á xestión de recursos
humanos, cómpre destacar que:
 Son xa 17.899 os empregados públicos con acreditación dixital, e continuando co avance da tramitación
electrónica de procedementos da relación cos empregados públicos, téñense tramitado de xeito electrónico
máis de 228.000 solicitudes de permisos, licenzas e
vacacións.
 Abordáronse diversas adaptacións nos sistemas de concursos de traslados e listas de contratación e continuaron os traballos para a consolidación do expediente dixital
do empregado público.
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Cooperación con outras administracións
Na liña de cooperación continuada con outras administracións, cómpre destacar os seguintes aspectos:
 Na liña de cooperación coa Administración xeral do
Estado: Integración continua de servizos entre a plataforma de intermediación de datos e documentos PasaXe!
coa plataforma de intermediación de datos estatal; Integración do Sistema único de rexistro da Xunta de Galicia co Sistema de interconexión de rexistros (SIR).
 No prestación de servizos ás entidades locais galegas
destacan: a extensión do uso do sistema de notificacións
electrónicas, notifica.gal, no que as entidades locais puxeron a disposición 19.119 notificacións; o uso da plataforma
de intermediación de datos pasaXe!, que se ofrece ás
entidades locais galegas como nodo de intermediación
das administracións públicas galegas, realizando máis
de 26.501 consultas en 2018; a integración no Sistema de
interconexión de rexistros a través do sistema da Xunta
de Galicia (AIRES), sendo xa 18 as entidades que así o fan.
Pero destaca a posta a disposición das entidades locais e
outras administracións do Nodo de Contratación pública
de Galicia. Que permite ás entidades o acceso á plataforma
de contratos públicos de Galicia e ao sistema de licitación
electrónica, SILEX.
A presenza da administración, cultura e turismo na
rede.
No 2018 avanzouse na posta a disposición da cidadanía dos
seguintes servizos:

da posibilidade realización dos cursos de capacitación
na lingua galega CELGA 1 e CELGA 4, completándose un
total de 17 edicións das que se beneficiaron 607 alumnos.
 No relativo a xestión do patrimonio, segundo o mandato
establecido na Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, destacan:
•

•

Os proxectos nos que se avanzou en 2018 e que
deberán continuar no 2019, no marco do programa
POCTEP, para a recolleita, clasificación e xestión dos
elementos patrimoniais: o proxecto de recuperación
da microtoponimia GaliciaNomeada, mediante o
modelo colaborativo de recolleita de nomes do territorio; e a definición do modelo e construción do inventario xeorreferenciado nos elementos patrimoniais
de Galicia.
A posta en marcha de diversas iniciativas para o incremento dos obxectos dixitalizados en GALICIANA,
patrimonio dixital de Galicia: Licitación e execución
de dous proxectos de dixitalización de fondos un no
eido arquivistico e outro no eido bibliotecario e a convocatoria de axudas para a dixitalización de fondos,
nos que resultaron beneficiarias 20 administracións e
institucións que custodian fondos patrimoniais.

No eido do turismo, e dentro do proxecto SmartTurismo,
é preciso salientar a consolidación dos ámbitos da inspección de turismo, de recursos turísticos e a posta en marcha
de novos ámbitos no portal de difusión www.turismo.gal;
así como o inicio das actividades vinculadas ás oficinas de
turismo de Galicia.
Modernización da Administración de Xustiza

 No ámbito do catálogo colectivo da rede de bibliotecas públicas de Galicia, destacou a finalización da fase
de integración de 70 bibliotecas e axencias de lectura no
sistema de xestión bibliotecaria baseado na plataforma KOHAILS, co que se acadaron as 118 bibliotecas
municipais e especializadas integradas. E a posta en
marcha dunha nova fase de 80 bibliotecas.

As actuacións incluídas neste programa corresponden na
actualidade ao desenvolvemento do II Plan Tecnolóxico da
Administración de Xustiza en Galicia: Senda2020, aprobado no
Consello da Xunta de Galicia o 6 de agosto de 2015. Destacan
os seguintes fitos acadados no eido da administración xudicial electrónica:

 No relativo a difusión da lingua, destaca a posta a disposición á cidadanía, e de xeito on-line por primeira vez,

 Impulsouse o uso da sinatura dixital. En 2018 asináronse
876.645 documentos electrónicos e 136 órganos xudiciais
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están utilizando a sinatura dixital integrando o proceso
co sistema de xestión procesal. Igualmente abordouse a
implantación nas fiscalías das provincias de Pontevedra e
Lugo.

e do proceso de realización de actividades formativas que
conlevaron preto 400 sesións de capacitación ou acompañamento para a posta en marcha destes procesos.
Xestión do posto de traballo e atención aos usuarios

 O sistema de comunicacións electrónicas LEXNET acadou máis de 6,2millóns de comunicacións, continuando a
incorporación de novas institucións ou organismos vinculados aos colectivos previstos na normativa vixente.
 E fomentáronse as canles de relación coa cidadanía con
novas funcionalidades no portal www.xustiza.gal e na
sede electrónica da Administración de Xustiza en Galicia
no enderezo https://sede.xustiza.gal. Na sede electrónica, iniciáronse 270 procedementos monitorios ,e adicionalmente presentáronse 257 escritos de trámite.
En canto á dotación de medios, destacan os seguintes
aspectos:
 Púxose en marcha a dotación de salas de vistas dixitais,
preparadas para a xestión sen papeis. Implantáronse 10
salas de vistas neste modelo.
 Renováronse 758 equipos de posto de traballo.
 E finalizou o proceso de centralización do sistema de xestión procesal no CPDi da Xunta de Galicia.
O proceso de implantación continuada das tecnoloxías da
información na Administración de Xustiza en Galicia estivo
acompañado pola prestación de servizos do centro de
atención ao usuario, que atendeu preto 70.000 contactos,

Dentro da actividade continuada de integración de novos
ámbitos na xestión corporativa de medios TIC para o persoal
empregado público e de renovación continuada dos postos
de traballo, abordouse a renovación de máis de 570 equipos de posto de traballo. E a renovación e integración no
modelo de xestión corporativa de impresión en catro novas
áreas (Delegación de Ourense, Rede de Oficinas Agrarias da
Consellería de Medio Rural e diversos ámbitos administrativos
de Santiago de compostela, en dúas fases) o que supuxo a
mobilización de 657 equipos de impresión.
O Centro de Atención aos Usuarios da Administración pública
recolleu no seu conxunto (CAU central e CAU periférico) no
ano 2018 máis de 163.000 contactos. No relativo á novas canles de atención, destacan:
 A consolidación do asistente en liña de administración electrónica (https://www.xunta.gal/eservizos/
soporte-tecnico/asistente-en-lina) novidosa canle de
atención dirixida especificamente á cidadanía e enfocada
a resolver dun xeito áxil dúbidas técnicas e de carácter
informático sobre os distintos servizos de administración
electrónica ofrecidos pola Xunta de Galicia.
 A posta en do sistema de atención as persoas usuarias en
modalidade de autoservizo.
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Áreas tecnolóxicas
sectoriais:
No 2018 dedicouse un grande esforzo á transformación e
modernización tecnolóxica dos distintos ámbitos sectoriais. A
consolidación de ditos procesos estratéxicos de transformación tecnolóxica, xunto co desenvolvemento de novos sistemas que dan soporte ao funcionamento da administración
nestes ámbitos e a relación telemática desta cos cidadáns e
os sectores produtivos, e o mantemento e evolución dos sistemas de información existentes concentraron a actividade
principal da área.
Cabe destacar os seguintes proxectos debido á súa relevancia:
Introdución das TIC no contorno educativo
Especialmente relevante neste 2018, dentro do eixe de actuación de contidos dixitais do Proxecto ABALAR, foi a evolución da educación dixital. No 2018 alcanzouse a cifra de 18.000
alumnos e alumnas en 267 centros educativos. Este crece-
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mento foi posible grazas a unha decidida aposta polo impulso
do proxecto que contou ao longo deste ano cun investimento
de 27 M €. Dito investimento permitiu:
 Mellorar a conectividade dos centros, pasando no 2018
dunha velocidade media da conexión á rede corporativa
dos centros educativos de 263,98 Mbps a acadar unha
velocidade media de 298,25 Mbps; ou a mellora na
atención aos centros, dado que ao longo de 2018 houbo
85.562 tíckets de incidencias resoltas cun nivel de chamadas atendidas superior ao 95%.
 Incorporación de novos contidos ao proxecto coa posta
a disposición dos docentes dun terceiro provedor de contidos, Aula Planeta, a incorporación de novos contidos de
idiomas da editorial Pearson e a adxudicación dunha factoría de contidos educativos dixitais (DIXIT).
 Posta en marcha dun novo soporte Premium a alumnos e familias, que presta acompañamento e resolución
de incidencias aos usuarios da educación dixital onde

se atopen en calquera momento, e que a finais do 2018
conta con 67 puntos físicos de atención e 16 ubicacións
de apoio loxístico.
No esforzo por mellorar a canle de comunicación con familias
e alumnado, evolucionouse o portal espazoAbalar (espazoFamilias) e a aplicación móbil abalarMóbil, que tiveron máis de
50.000 novos usuarios no ano 2018 (ata un total de 140.000
usuarios), máis de 7 millóns de accesos e preto de 4 millóns de
notificacións enviadas.
Adicionalmente, e moi relevante dentro do ámbito da xestión
de persoal educativo, foi a completa integración dos sistemas
de xestión de oposicións e do concurso de adxudicación de
destinos provisionais coa sede electrónica da Xunta de Galicia,
cun total preto das 40.000 solicitudes presentadas.
Modernización dos Servizos Sociais
No ámbito dos servizos sociais destacan as actuacións de
desenvolvemento do Plan Trabe de Modernización Tecnolóxica dos Servizos Sociais de Galicia. Executáronse varias
actuacións estratéxicas tidas en conta no Plan
Consolidouse o sistema de Historia Social Única Electrónica
- HSUE , continuando coa súa extensión progresiva a profesionais de servizos sociais comunitarios de concellos, abordándose medidas de fomento do seu emprego nos procedementos de dependencia e prestacións de inclusión a través
da súa integración coas ferramentas de tramitación dos referidos ámbitos de xestión. Leváronse a cabo os traballos previos
necesarios para abordar a incorporación ao sistema da información do ámbito de protección de menores. Habilitouse
un módulo para facilitar a xestión da información de falta de
pagamentos remitida polas compañías comercializadoras de
electricidade no marco das accións de protección referidas
ao Bono social. Realizáronse os traballos de desenvolvemento
das versións iniciais dos novos módulos específicos de xestión
de atención temperá (AT) e do servizo de axuda no fogar (SAF).
Outra das actuacións estratéxicas tidas en conta no Plan Trabe
é o desenvolvemento dun sistema de información para
a xestión integral de centros da área de política social. En
2018 finalizouse a primeira fase de proxecto, focalizada espe-

cialmente no desenvolvemento dun sistema de información
a medida altamente adaptado ás necesidades de xestión e de
atención asistencial das residencias de maiores e de discapacidade. Ademais de atenderse ao desenvolvemento do sistema,
unha parte moi relevante do esforzo dedicouse á súa implantación, un dos aspectos claves e complexos do proxecto, pola
multiplicidade de tipoloxías de centros, profesionais, e o amplo
abanico de necesidades a cubrir. Así, o sistema presenta un uso
crecente dos seus módulos core na maioría dos centros, sendo
a implantación do sistema valorada pola Consellería de Política
Social e polas propias residencias como unha actuación absolutamente clave no necesario proceso de modernización tecnolóxica deste ámbito tan relevante da atención á cidadanía como
é o da atención residencial pública. O desenvolvemento dun
sistema de información centralizado e a medida das necesidades dos centros públicos, acompañado ademais de decisións
tan relevantes como a implantación nos centros de ferramentas
clínicas do sistema sanitario público, como forma de favorecer
tanto a continuidade asistencial como a coordinación entre os
ámbitos sanitario e social, sitúan á rede de residencias socio-sanitarias públicas de Galicia entre as máis avanzadas de todo o
territorio nacional no que a sistemas de información se refire.
O Plan trabe tamén identificaba a liña de actuación denominada “Centro intelixente de planificación e explotación da
información”. Dentro deste marco de actuación, abordouse
en 2018 o desenvolvemento dunha primeira versión dun sistema de información analítico no eido de Política Social,
contemplándose inicialmente capacidades de análise nos
ámbitos de información de dependencia, discapacidade,
prestacións de inclusión e historia social.
Programa Primare de Modernización do sector
primario a través das TIC
No ano 2018 continuouse co desenvolvemento das primeiras iniciativas do programa Primare, tanto a relativa ao sector
agrario (Primare – Inspeccións Intelixentes Avanzadas), como a
do sector pesqueiro (Primare – Lonxas).
No sector agrario, no 2018 no marco dun acordo de colaboración, por importe de 4 millóns de euros, entre Ministerio
de Economía e Empresa, a Axencia Galega de Innovación aa
Consellería do Medio Rural e a AMTEGA, para a implantación
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do proxecto Primare - inspeccións intelixentes avanzadas, mediante compra pública innovadora, adxudicáronse
os distintos contratos e comezouse o desenvolvemento do
proxecto. O obxectivo é dispoñer dunha solución tecnolóxica
que poida resolver tanto a captura de datos xeográficos, territoriais e agroambientais, como a súa almacenaxe, procesamento e análise para a obtención de información, así como
a súa posterior transformación en servizos de valor engadido;
en particular para a realización e validación dos controis asociados ás axudas da Política Agraria Común (PAC).
Froito destes primeiros traballos desenvoltos en 2018, atópase
xa desenvolto un primeiro prototipo parcial das solucións, que
será completado en 2019 para a súa avaliación e demostración. Servirá de base tamén para outros proxectos nos que a
Xunta de Galicia participa a nivel nacional para a mellora da
monitorización das parcelas agrícolas.
No sector pesqueiro, outra das iniciativas é Primare –
Lonxas que, a través dun acordo entre a Consellería do Mar e a
Amtega, ten como obxectivo a modernización tecnolóxica
das lonxas e dos procesos que nelas se desenvolven
cunha achega global no período 2017-2020 de ata 4 millóns
de euros e ao abeiro do que están desenvolvéndose a modernización da infraestrutura tecnolóxica das lonxas, a implantación dunha solución de comercialización que permita a partir
da información obtida na identificación, clasificación e pesada
das capturas descargadas na lonxa, a súa poxa nas distintas
modalidades e a emisión dos documentos relacionados coa
comercialización; e unha solución de xestión que facilite a xestión propia das lonxas e confrarías (subministracións, contabilidade, xestión social...)
No 2018 comezouse a implantación en 3 lonxas piloto, que
estará completada no primeiro trimestre de 2019; tamén se
iniciou o proceso de achegamento ata as 35 lonxas e confrarías que implantarán a solución ao longo de 2019. En paralelo,
iniciouse un piloto no Tramo Internacional do Río Miño de
acceso a través do móbil aos documentos de trazabilidade,
que actualmente se desenvolven a través dos TICPECS, puntos
de autoservizo instalados nos portos glegos.
No relativo á vixianza e extinción de incendios, nun
proxecto de innovación froito da colaboración entre RETEGAL
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e AMTEGA, implantouse a nova Rede de Vixilancia Forestal de
Galicia para apoiar o labor de detección e prevención e seguimento de incendios forestais, que permite monitorizar o 48%
do territorio, incluíndo terreos das 73 parroquias de Alta Actividade Incendiaria (PAAI) definidas así no Plan de prevención
e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA) .
Esta información, que provén das 68 cámaras instaladas en 34
centros de telecomunicacións do operador público, facilita a
cobertura visual de 1,4 millóns de hectáreas, preto da metade
do territorio galego; sendo visualizada a través dos sistemas
de xestión en tempo real de medios humanos e técnicos
(XEINFO) utilizados polos técnicos de incendios como apoio
na toma de decisión e seguimento dos lumes.
Modernización tecnolóxica da mobilidade en Galicia
(e-Mobility)
No ano 2018, continuouse coa instalación do equipamento
embarcado necesario para o correcto funcionamento do SAE
nos operadores adheridos ao proxecto, sumando un total de
292 vehículos monitorizados a través da plataforma.
Tamén destacar que o 18 de xaneiro de 2018 o consello da
Xunta aprobou o Plan de Modernización Tecnolóxica da
Mobilidade en Galicia (e-Mobility), que establece as liñas
mestras de actuación tecnolóxica no transporte en Galicia para
o período 2018-2020, que se estrutura a través de sete liñas de
actuación, que supoñen un investimento total de 6,6 M €.
No marco deste plan, publicouse o portal bus.gal que permite a consulta de todos os servizos de transporte público de
Galicia e a reserva de servizos de transporte baixo demanda.
Estas funcionalidades tamén están dispoñibles a través da
aplicación móbil do transporte público de Galicia.
Por último, desenvolveuse unha ferramenta de intelixencia
de negocio (BI) para a análise e explotación da información
do transporte público de Galicia. A través do seu cadro de
mando e das súas ferramentas de análise pódese obter
información relativa aos servizos prestados e á demanda de
viaxeiros. Ademais pódese explotar a información económica-financeira, así como os datos relativos á calidade percibida
polos usuarios e á calidade dos servizos ofertados.

Modernización tecnolóxica do medio ambiente

Emprego

No ano 2018, completouse a instalación e posta en funcionamento dunha plataforma tecnolóxica de contidos dixitais
en cinco dos seis parques naturais de Galicia, no parque nacional e nas catro aulas da natureza que ofrecen información
sobre os servizos, rutas, flora e fauna dun xeito más atractivo,
lúdico e en soportes audiovisuais e interactivos. No 2019, as
Fragas do Eume sumarase a esta iniciativa de dixitalización.

No ámbito do emprego, as actuacións máis relevantes son o
afianzamento das canles telemáticas de comunicación coa
cidadanía, tanto a oficina virtual do servizo público de
emprego, coma a aplicación móbil Mobem (Mobilidade de
Emprego), que permiten realizar accións como a renovación
da demanda de emprego, a consulta de actividades de formación ou a xestión das citas de formación e orientación e a
axenda do desempregado. Isto supuxo un aumento do uso
telemático dos tramites, tanto no caso do portal pasando dun
27% no uso de servizos telemático no 2017 a un 34% no 2018,
e incrementando o uso da canle móvil, nun 17%, pasando de
case 35000 renovacións no 2017 a preto de 41000 no ano 2018.

Ademais, implantouse un novo sistema de autorizacións de
visita ás illas Cíes, baseado no xa implantado con éxito para
a praia das Catedrais. Neste primeiro ano de funcionamento,
emitíronse 250.405 autorizacións de acceso.
Por último, continuouse o desenvolvemento da plataforma
galega de información ambiental, GaIA, implantando os
módulos de solicitudes de información, lexislación, boletín
ambiental e indicadores, entre outros.

Nas oficinas de emprego, en 2018 instalouse un novo sistema de xestión de espera nas oficinas de emprego que permitirá ofrecer novos servizos de cita previa no 2019.
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Sociedade Dixital

Neste exercicio destaca o esforzo realizado por acelerar a economía dixital e promover a inclusión dixital que asegure que
a cidadanía estea mellor preparada para participar na nova
contorna dixital.

A Amtega e o Igape asinaron un novo acordo de colaboración
para dar continuidade ao desenvolvemento do programa
ReAccionaTIC, co que se acompañará ás pemes galegas na
súa transición cara á economía dixital, a través da prestación
de servizos relacionados coas novas tendencias dixitais como
as solucións baseadas nos contidos dixitais, a ciberseguridade
ou as solucións en mobilidade.

Lanzouse a primeira edición do catálogo de actividades
do Plan DigiTalent, unha combinación de medidas que
abranguen todo rango de idades orientadas a reducir a fenda
crecente entre a demanda e a dispoñibilidade de talento dixital e promover que a cidadanía conte coas capacidades necesarias para desenvolverse plenamente no ámbito dixital tanto
na súa vida persoal como profesional.

Ademais, reforzouse o apoio ao emprendemento destacando
a nova orientación do programa Galicia Open Future cara
á industria 4.0, que xa suma 3 retos lanzados polas tractoras
galegas Finsa, Grupo Nueva Pescanova e Coren e o lanzamento da aceleradora de contidos dixitais startups R_DICo
Challenge unha iniciativa de innovación aberta orientada á
procura de solucións ás necesidades deste sector.

Ademais, publicouse o Plan de acción para o impulso aos contidos dixitais en Galicia e, nese marco, lanzáronse as consultas
previas ao mercado para o desenvolvemento dun proxecto de
innovación tecnolóxica no ámbito dos contidos interactivos,
con aplicación no ámbito formativo para nenas e nenos entre
6 e 16 anos, en colaboración coa CRTVG.

Doutra banda, o Centro Demostrador TIC (CDTIC), consolídase como punto de encontro entre a oferta do sector TIC e as
empresas galegas doutros sectores produtivos, poñendo en
marcha o programa formativo Destino: PemeDixital, deseñado para que pemes, micropemes e autónomos coñezan as
ferramentas e recursos para liderar a súa transformación dixital
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e mellorar a súa proxección de futuro. Dentro deste programa
dáse continuidade á iniciativa AceleraTIC, coa celebración
da terceira edición, orientada á formación de directivos nas
empresas co obxectivo de fomentar procesos de transformación dixital das mesmas; por outra banda, orientado a autónomos e xerentes de microempresas, estréase a iniciativa
DixitalOn que ten por obxectivo proporcionar un primeiro
achegamento ao que a tecnoloxía pode ofrecer a autónomos e micropemes co fin de mellorar a súa competitividade e
aproveitar as vantaxes derivadas da transformación dixital dos
seus negocios.
O Plan de Software Libre 2018 materializouse coa realización de máis de 120 actuacións dirixidas tanto á cidadanía en
xeral como a sector empresarial en particular a prol de incrementar o uso e o coñecemento das solucións tecnolóxicas
baseadas no software libre. Cómpre destacar que parte destas
actuacións supuxeron máis de 5.500 horas de formación en
software libre a máis de 725 persoas.
No eido da cidadanía dixital, continuouse traballando para
dar reposta ao desafío de avanzar “da alfabetización á autonomía dixital”, segundo o establecido no Plan de Inclusión de
Galicia 2020, poñendo especial atención aos colectivos que
tradicionalmente atópanse en risco de exclusión dixital por
considerarse máis vulnerables no mundo dixital.
Desenvolvéronse actuacións definidas no Plan de Inclusión
Dixital de Galicia 2020 e puxéronse en marcha un importante
número de iniciativas enmarcadas nos seus tres eixos estratéxicos: alfabetización dixital, capacitación dixital e innovación
social dixital e participativa. Desde as aulas CeMIT planificáronse máis de 330.000 horas de formación abordando
ese tres eixos e conseguiuse achegar as novas tecnoloxías a
81.846 persoas.
O Programa de Voluntariado Dixital continuou crecendo contando coa participación de 551 voluntarias e voluntarios e
165 axentes colaboradores e por outra banda desde a Rede
CeMIT apoiouse a realización pola cidadanía da formación e
avaliación dos contidos formativos para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática,
emitindo 708 certificacións.

Neste mesmo ano, desde a Rede CeMIT desenvolvéronse da
man de máis de 800 aliados dixitais, actividades formativas
co obxectivo de garantir e ampliar a capilaridade e universalidade de servizos de capacitación dixital ampliando a formación en temáticas como eAdministración, o uso de dispositivos móbiles, seguridade na rede ou programación, robótica
e drons.
Finalmente, o 27 de decembro de 2018, aprobouse por Consello da Xunta de Galicia, o acordo polo que se autoriza á
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para a
concesión de subvencións ás aulas das entidades locais que
integran a Rede CeMIT, que teñan a consideración de “aulas de
referencia” para o exercicio 2019.
No referente á cobertura de Internet, en marzo de 2018
púxose en marcha a terceira actuación do Plan de Banda
Larga 2020 consistente na subvención para o período
2018-2020 do despregamento de redes de máis de
100Mbps, con fibra óptica, en entidades de poboación
e, posteriormente, en novembro de 2018 publicouse no DOG
unha nova convocatoria de subvencións a autónomos e
empresas illadas do rural para a dotación de servizos de máis
de 30Mbps.
Así mesmo, continuouse coa primeira das actuacións do
Plan de Banda Larga 2020 posta en marcha xa no ano 2016
e que rematou no 2018. Trátase da liña de subvencións coa
que se dotou de redes de banda larga ultrarrápida a 81 polígonos industriais.
Salientar que estas actuacións encamiñadas á extensión de
redes de banda larga de nova xeración contan con financiación do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(FEADER) e enmárcanse na submedida 7.3. do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), aprobado
por Decisión de Execución da Comisión C (2015) 8144, do 18
de novembro de 2015.
Destaca tamén a elaboración e aprobación no Consello
da Xunta, en xullo de 2018, do Plan Galicia 5G que persegue situar á Comunidade galega entre os primeiros territorios
europeos en dispoñer desta tecnoloxía.
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Infraestruturas, sistemas
e telecomunicacións
Medidas de Continuidade de Servizo de
Infraestruturas de Sistemas
No ano 2018 avanzouse co proceso de centralización e
homoxeneización da infraestrutura tecnolóxica da Xunta co
traslado de CPDs ao Centro de Procesos de Datos Integral
(CPDi) e a integración de sistemas e plataformas. Consolidáronse no CPDi 28 CPDs do ámbito de Xustiza. Así mesmo,
avanzouse na migración dos servizos ofrecidos pola Xerencia
de Emprego dende o CPD de San Lázaro ao CPDi.
Continuouse co proceso de consolidación das plataformas
de Copia de Seguridade da Xunta de Galicia, iniciado no ano
anterior, mediante a implantación dunha nova plataforma
de backup capaz de dar un servizo adecuado en termos de
potencia e capacidade para poder garantir a calidade e continuidade do servizo.
Tendo en conta a crecente demanda dos organismos aos que
presta servizo a Xunta de Galicia e o incremento constante e
progresivo das necesidades de rendemento e ocupación de
datos dos sistemas de información, no ano 2018 realizáronse
importantes actuacións nos sistemas de almacenamento corporativos da Amtega, tanto para a ampliación da súa capacidade como para a mellora do rendemento.
Co fin de atender á complexidade que supón a administración de sistemas e a xestión dos servizos da Xunta de Galicia,
ao longo do ano 2018 a Amtega puxo en marcha solucións
innovadoras que aportan flexibilidade e axilidade, pero que
permiten manter un orde na infraestrutura e controlar a obsolescencia dos seus compoñentes.
Entre estas solucións destacan a execución dos primeiros
fitos cara á implantación dun sistema de automatización
para provisión de sistemas base de infraestrutura, o inicio
do deseño dunha solución de Cloud privada e a definición
e posta en produción dun modelo de Infraestrutura como
Servizo (IaaS).
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Medidas de soporte e evolución das Redes
Corporativas
No ano 2018 finalizou a execución dos traballos derivados
dos concursos públicos licitados por Red.es e pola Amtega
no 2016 co fin de acadar unha conectividade ultrarrápida
para todos os centros públicos con ensinanzas de educación
primaria e secundaria de Galicia que non tiñan este tipo de
conexión, afectando a máis de 800 centros, dotándoos tamén
de accesos wifi co obxectivo de facilitar a conexión á rede dos
alumnos dende tódalas aulas, de forma que se poda facer un
uso efectivo dos servizos de banda ancha.
Mellorouse a velocidade media da conexión á rede corporativa dos centros educativos, acadándose unha velocidade
media de 298,25 Mbps con 1.191 centros con velocidade de
100 Mbps ou superior, entre os que se atopan todos os centros
educativos públicos de primaria e secundaria.
Durante este período, a Amtega dotou e instalou nos centros
educativos 2.299 puntos de acceso WiFi adicionais.
Continuaron tamén a mellorarse as conexións dos distintos
centros á rede corporativa, pasando dunha velocidade media
en 2017 de 225,73 Mbps a unha velocidade media de 235,49
Mbps a finais de 2018.
Dentro do contrato de telecomunicacións da rede corporativa da Xunta de Galicia continuaron realizándose melloras
coma o incremento de ancho de banda dos centros conectados á rede corporativa, a integración na rede corporativa
dos servizos de telefonía de centros públicos, a actualización
das centraliñas de telefonía fixa, avances na implantación da
ferramenta de comunicacións unificadas, ampliación da capacidade do número de canais de interconexión entre o CPDi e
o CPDr, e a mellora da seguridade da rede.
Realizáronse tamén melloras no cableado de diferentes edificios administrativos, xulgados, centros de servizos sociais,
bibliotecas, museos, e outros.
Durante o ano 2018 modificouse a encomenda de xestión
de mantemento da Rede de Emerxencias á Sociedade Redes

de Telecomunicación Galegas Retegal S.A. para incorporar
novas infraestruturas. Adheríronse á Rede de Emerxencias
e Seguridade a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Parque de Bombeiros da Deputación de
Ourense, e ampliáronse o número de terminais en organismos xa adheridos.
Plan Director de Seguridade TIC
No ámbito da seguridade realizáronse tarefas de xestión e
supervisión da seguridade corporativa da Xunta de Galicia e
seguimento do cumprimento normativo en materia de protección de datos de carácter persoal, Esquema Nacional e ISO
27000, ademais da promoción e realización de actividades de
concienciación e formación.
Deuse seguimento ás liñas de traballo incluídas no plan
director de Seguridade TIC 2015-2020 e, ademais, iniciouse
a tramitación da súa modificación para ampliar o seu alcance,
incorporando novos proxectos necesarios para o cumprimento do novo regulamento europeo de protección de datos
e do Esquema Nacional de Seguridade.
Continuouse co servizo de vixilancia e auditoría da ciberseguridade, para mellorar as capacidades de prevención, detección
e reacción ante incidentes, e coa elaboración de novas políticas, normas, procedementos e guías de seguridade e no man-

temento dos documentos xa vixentes, destacando a constitución formal en 2018 do CSIRT da Xunta de Galicia (CSIRT.gal),
conseguíndose a adhesión á asociación de equipos españois
de ciberseguridade e xestión de incidentes (csirt.es), ademais
de formar parte da rede TF-CSIRT.
Realizáronse 632 auditorías técnicas sobre a infraestrutura e as
aplicacións, e incrementáronse en máis do 50% as análises de
vulnerabilidades das aplicacións.
Medidas de Calidade e Arquitecturas Tecnolóxicas
Continuouse traballando na mellora do control da calidade da
documentación técnica xerada e do software desenvolvido
na Amtega mediante a definición de novos procedementos e
estándares técnicos e a vixilancia do seu cumprimento.
En 2018 incrementouse nun 28% con respecto o ano anterior o número de revisións técnicas dos novos proxectos da
Amtega, especialmente da arquitectura técnica, sendo revisadas 1075 etapas polos procedementos de revisión técnica das
aplicacións.

En canto ás revisións de publicacións por procedemento,
revisáronse 5.634 publicacións, incrementándose nun
16% sobre o ano 2017.
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Programa de actuacións do ano 2018
A Amtega, de conformidade coa Axenda Dixital
de Galicia 2020, está a impulsar un modelo
de crecemento vinculado á economía dixital,
que contribúa a dar resposta aos desafíos aos
que se enfronta Galicia en todas as áreas de
desenvolvemento

A Amtega é o organismo encargado da
definición, o desenvolvemento e a execución dos
instrumentos da política da Xunta de Galicia no
eido das TIC e a innovación e o desenvolvemento
tecnolóxico. No contexto dos seus obxectivos
estratéxicos, as actuacións e actividades realizadas
pola Amtega están enteiramente relacionadas co
desenvolvemento da Sociedade da Información en
Galicia e a integración das TIC en todos os ámbitos
da sociedade.

A través do impulso da Axenda Dixital de Galicia
2020, aprobada no Consello da Xunta o 30 de
abril de 2015, a Amtega, tomando como base os
logros tecnolóxicos acadados nos últimos anos, os
cambios económico-sociais e as novas tendencias
tecnolóxicas, procurará converter o escenario
dixital que nos rodea no motor dunha sociedade
mellor, apostando por un modelo de crecemento
vinculado á economía dixital, solidaria e inclusiva,
e á transparencia e participación cidadá.

En concreto, como unha das súas principais
funcións, a Axencia ten encomendada a definición
e impulso da Axenda Dixital de Galicia, que se
constitúe como principal instrumento da Xunta de
Galicia para dar resposta á súa estratexia global no
ámbito das novas tecnoloxías.

Ademais, a Amtega tamén é a encargada da
posta en marcha de gran parte dos programas e
iniciativas integrados na ADG 2020.
A continuación, preséntanse todos os proxectos
e programas postos en marcha pola Axencia
ao longo do ano 2017, organizados segundo os
obxectivos estratéxicos que figuran no contrato
plurianual de xestión.

Obxectivo 1: Impulsar a cohesión dixital da Administración

1.1. Plan de administración e Goberno dixitais.
Relación dixital co cidadán.
O desenvolvemento da administración electrónica nas administracións públicas tivo un fito salientable en 2016 coa entrada
en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e a Lei 40/2015, do
1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. Estas normas
consolidan as anteriores Lei 30/1992, do 27 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, e a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. As normas marcaron unha folla de ruta para a consolidación dunha administración dixital, a cal no caso da Administración pública galega
está plenamente aliñado co xa previsto no “Plan de Administración e Goberno Dixital. Horizonte 2020”.
Co desenvolvemento da administración electrónica e do funcionamento nun contexto dixital, debe permitir achegar a
administración ao cidadán dun xeito próximo, proactivo, participativo, eficaz, seguro e sinxelo. Este programa ten como
finalidade desenvolver e por en marcha as canles, sistemas e
medios que de xeito transversal establecen unha relación que
permitan unha relación dixital completa entre a administración pública e os cidadáns e as empresas, destacando a constitución da carpeta cidadá como eixo da información administrativa de cada cidadán e empresa, e de posta en marcha
dun novo modelo de prestación de servizos.
No seu conxunto debe resaltarse o incremento significativo
do uso das canles electrónicas na relación coa administración, como quedará recollido nos indicadores de utilización. Como fitos máis salientables:
 En canto á sede electrónica no mes de febreiro de 2018
púxose en marcha unha nova sede electrónica da Xunta
de Galicia, cunha estrutura renovada, que incorporou a
carpeta das persoas xurídicas —orientada a facilitar as
relacións electrónicas da Xunta de Galicia con este colec-

tivo obrigado ás relacións electrónicas atendendo as súas
necesidades específicas— e novas funcionalidades para a
tramitación electrónica, e que dá máis relevancia aos contidos de axuda e acceso ás canles de atención. En canto ao
uso, no 2018 presentáronse no rexistro electrónico máis
de 470.000 entradas a través da sede electrónica, o que
supón un incremento dun 90% respecto ao 2017.
 Continuou o impulso ao sistema Chave365 ampliando
o número de oficinas presenciais que prestan o servizo
de acreditación e o número de servizos electrónicos que
admiten Chave365 como sistema de identificación e sinatura.
 Avanzouse no proceso de dixitalización da documentación de entrada nas oficinas de rexistro, dotando a 38
novas oficinas cos medios necesarios para a dixitalización
e incrementando ata 22 os procedementos de dixitalización obrigatoria nos que se devolve a documentación en
papel aos cidadáns. A documentación queda integrada
nos circuítos de xestión dixital.

1.1.1. Sede Electrónica da Xunta de Galicia.
A Sede Electrónica da Xunta de Galicia, que comezou a funcionar no ano 2011, é unha canle fundamental na implantación
da administración electrónica da Xunta de Galicia como punto
común de referencia para a oferta de servizos electrónicos a
cidadáns e empresas. Para garantir o cumprimento da normativa vixente e facilitar a utilización da canle electrónica á
cidadanía é preciso consolidar e simplificar a sede electrónica,
tanto funcional como tecnoloxicamente, avanzar cara a unha
oferta de servizos avanzados e segmentados e poñer énfase
na calidade dos servizos ofertados.
No mes de febreiro de 2018 púxose a disposición da cidadanía
unha nova versión da sede electrónica que incluíu as seguintes novidades:
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 Novo tratamento dos certificados de representante de
persoa xurídica, dando acceso á “Carpeta cidadá da
persoa xurídica”, accesible para todos os representantes
desta.
 Renovación da estrutura de menús e todos os contidos
informativos co obxecto de facilitar o uso da sede electrónica a todas as persoas interesadas:
•

•
•

Maior relevancia dos contidos de axuda e acceso ás
canles de atención, destacando o acceso ao formulario
de solicitude de asistencia.
Novos contidos de axuda como guías específicas na
realización de trámites.
Nova estrutura da ficha informativa de cada procedemento na Guía de procedementos e servizos: sinalando con cores o estado do prazo de presentación
e dividindo a información en pestanas, tratando de
orientar aos interesados na tramitación electrónica.

 Identificación da parte privada de cada interesado como
“A miña sede” que permite a cada interesado o acceso aos
contidos da súa “Carpeta cidadá” na que que constan as
presentacións no rexistro electrónico das que é solicitante
ou representante e todos os expedientes nos que conste
como persoa interesada. Acceso a novos servizos:

Achega de doc.
separada
da solicitude
8%

•

Aviso ás persoas interesadas cando teñen notificacións
da Xunta de Galicia pendentes de ler no Sistema de
Notificacións Electrónicas de Galicia, Notifica.gal.
Facilitar a realización de trámites posteriores á solicitude sobre os expedientes.

Igualmente, no proceso de evolución e mellora continua da
sede electrónica, durante o ano 2018 leváronse a cabo, entre
outros, os seguintes traballos:
 Continuación coa renovación tecnolóxica progresiva dos
modelos e formularios dispoñibles na sede electrónica
para permitir unha maior usabilidade e ampliar a compatibilidade cos equipamentos dos cidadáns.
 Outras melloras: Opción de reenvío de SMS no sistema
de identificación e sinatura Chave365; facilidades nos formularios para completar automaticamente información
básica de identificación das persoas sollicitantes; redeseño
do recibo de presentación para facelo máis comprensible
para ás persoas interesadas.
Dentro da planificación e construción de novos servizos vinculados á sede electrónica, que se porán en marcha en 2019,
abordouse:

Emenda ao
requirimento
6%

Achega de doc.
xustificativa
11%

Outros 4%

Solicitudes
70%
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O 70% das entradas foron solicitudes de inicio
de procedemento e o 30% restante corresponde
a outros trámites (achega de documentación
xusitificativa, emenda, achega de documentación
separada da solicitude, modificación ou mellora
voluntaria da solicitude, renuncia, alegacións,
recursos, etc ...)

En canto ao número de oficinas habilitadas para a emisión de
Chave365, ampliouse o número de oficinas habilitadas para a
emisión de Chave365, ata as 444. A listaxe completo destas oficinas
está dispoñible na páxina https://www.xunta.gal/chave365/
solicitude
En decembro do 2018, 118.689 cidadáns eran usuarios no sistema,
e ao longo do ano o 17% das presentacións en sede electrónicas
utilizaron este sistema de identificación e sinatura.

 O deseño e construción do rexistro electrónico de apoderamentos.
 O deseño e construción dun novo perfil de usuario: persoas autorizadas para a tramitación.
En canto aos indicadores de uso correspondentes ao 2018,
que reflicten o incremento da actividade nesta canle electrónica:
•

•

A finais do 2018, 1.478 procedementos poden iniciarse electrónicamente, o que supón o 95,85% dos
procedementos incluídos na guía de procedementos
e servizos. Así, afóndase na consolidación da sede electrónica como canle de acceso de referencia aos servizos públicos dixitais.
O impulso na oferta de servizos tivo tamén a súa contrapartida no lado da demanda. Ao longo do 2018 realizáronse 473.373 presentacións electrónicas a
través da sede, o que supón un incremento de máis
do 90% sobre os realizados no 2017. Máis de 93.000
persoas interesadas distintas utilizaron a sede electrónica para a presentación de solicitudes, escritos ou
comunicacións.

sen necesidade de certificados
electrónicos, ademais de permitir
aos cidadáns acceder aos servizos
electrónicos de xeito sinxelo, eliminando barreiras tecnolóxicas.
Cómpre destacar os seguintes fitos
en 2018:
 Incorporouse como sistema de identificación e sinatura en
outros servizos dixitais: no sistema de ordenación e xestión
forestal, no sistema de información de Terras de Galicia.
 En canto ao uso por parte de outras administracións, está
dispoñible o seu uso na sede electrónica do Parlamento
de Galicia.

1.1.2. Carpeta cidadá e servizos proactivos
No 2018 avanzouse na definición da carpeta cidadá como
conxunto básico de información para a prestación de servizos
avanzados e proactivos. En particular, realizouse unha primeira
análise da carpeta desde a perspectiva da sede electrónica da
Xunta de Galicia, como base para estender o modelo a un sistema transversal e corporativo.

No relativo ao sistema Chave365, que entrou en funcionamento en setembro de 2015 e permite o acceso e a sinatura
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1.1.3. Sistema único de rexistro. Rede de oficinas de
rexistro.
Durante 2018 avanzouse no plan de evolución do Sistema
Único de Rexistro, que inclúe as canles electrónicas e presenciais, cara a un escenario de dixitalización integral. Unha vez
rematados no ano 2016 os procesos técnicos necesarios, completando a integración do Sistema Único de Rexistro co
SIR (Sistema de Interconexión de Rexistros) da Administración xeral do Estado –o que permite o envío de asentamentos
rexistrais e da súa documentación de xeito completamente
electrónico entre Administracións Públicas– e a implantación do proceso de dixitalización nas 7 oficinas de rexistro
principais. En 2018 os fitos máis salientables foron os seguintes:

de atención a cidadanía e rexistro. O informe analiza
a situación de partida e as tarefas precisas para incorporar nas oficinas ás novas funcións derivadas do contexto
normativo. Inclúe, ademais, unha proposta para definir o
mapa da rede de oficinas, analizando as tipoloxías de oficinas e os medios necesarios en cada unha delas para a
posta en marcha dos servizos.
 No relativo ao proceso de dotación de medios e implantación dos procesos de dixitalización en oficinas de
rexistro:
•

 Elaborouse un informe que recolle unha proposta do
modelo organizativo para a implantación das oficinas
Provincia

Localidade

Abordouse a implantación en 38 oficinas de rexistro adicionais, acadando unha cobertura distribuída
no territorio e prestando estas novas funcións nas oficinas nas que se produce máis demanda de atención
por parte das persoas interesadas.

Oficina
Rexistro da Xefatura Territorial do Mar
Rexistro Delegación ATRIGA
Rexistro da Xefatura Territorial de Política Social

A Coruña

Rexistro Xefatura Territorial Sanidade e Sergas
Rexistro de Benestar-maior-progr.
Rexistro de Mobilidade
Rexistro da Área de Emprego

A Coruña

Carballo

Rexistro da Oficina Agraria Comarcal

Ferrol

Rexistro do equipo de valoración e orientación (EVO)

Ribeira

Rexistro da Oficina Comarcal do Mar
Rexistro Auxiliar do IGCC
Rexistro de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Rexistro da Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

Rexistro de Augas de Galicia (servizos centrais)
Rexistro da APLU
Rexistro de Consellería de Sanidade
Rexistro da ATRIGA
Rexistro do Centro de Atención ao Cidadán (dr. Teixeiro)

>>>
32

Informe xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

Provincia

Lugo

Localidade

Oficina

Lugo

Rexistro Xefatura Territorial Sanidade e Sergas

Monforte de Lemos

Rexistro da Oficina Agraria Comarcal

Vilalba

Rexistro da Oficina Comarcal

Viveiro

Rexistro da Xefatura Territorial do Mar

O Barco de Valdeorras

Rexistro da Oficina Comarcal
Rexistro Xefatura Territorial Cons. Educación, Universidade e Formación Profesional
Rexistro do IGVS
Rexistro da Xefatura Territorial do Medio Rural

Ourense

Ourense

Rexistro da Xefatura Territorial de Política Social
Rexistro do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental
Rexistro Xefatura Territorial Sanidade
Rexistro Delegación ATRIGA

Pontevedra

Xinzo de Limia

Rexistro da Oficina Agraria Comarcal

Lalín

Rexistro da Oficina Comarcal

Ponteareas

Rexistro da Oficina Agraria Comarcal

Pontevedra

Rexistro do IGVS

Porriño

Rexistro da Oficina Agraria Comarcal

Vigo

Rexistro do SERGAS

Vilagarcía de Arousa

•

Rexistro da Oficina Comarcal do Mar
Rexistro da Oficina Agraria Comarcal

Posta en marcha da dixitalización obrigatoria de 22
procedementos administrativos da Xunta de Galicia
nos que se devolve a documentación en papel aos
cidadáns iniciando a tramitación electrónica dos expedientes Entre eles atóponase os relativos a garantía da
calidade dos servizos e atención á cidadanía, como as
queixas, suxestións e solicitudes de información.

•

•

Ao longo do 2018 realizáronse máis de 158.000 intercambios electrónicos a través do sistema de interconexión de rexistros (SIR) o que reduciu notablemente os tempos de recepción da documentación nas
unidades destinatarias cando os cidadáns a presentan
nas oficinas doutras administracións públicas.
Ademais, 18 concellos de Galicia utilizan a ferramenta
AIRES da Xunta de Galicia para integrarse no SIR.
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Considerando as diferentes canles de entrada de documentación na Xunta:

Canle Presencial

Canle dixital
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En 2018 a canle electrónica superou á canle
presencial en canto ao número de entradas,
considerando canle electrónica: as entradas
en sede electrónica, as entradas por oficinas
virtuais temáticas, e as entradas polo Sistema
de interconexión de rexistros. Así, o 51,3%
das entradas realizáronse a través de canles
electrónicas.
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1.1.4. Impulso de uso da administración dixital na
cidadanía e empresa. Apoio á cidadanía
Reúnense neste apartado diversas accións orientadas a promover o achegamento da cidadanía aos servizos dixitais.

Fonte: Sistema de indicadores da administración dixital

Persoas Xordas de Galicia para a supresión de barreiras de
comunicación (Faxpg), deuselle continuidadea liña de promoción da accesibilidade á administración cara este colectivo. O convenio inclúe a prestación do seguintes servizos:
•

 Formación para a dinamización na rede CEMIT dos
servizos de administración electrónica. No 2018 impartíronse cinco sesións formativas aos dinamizadores das
aulas da rede CEMIT sobre os servizos de administración
electrónica da Xunta de Galicia. Nas sesións tratáronse
cuestións xerais do uso de medios electrónicos e particularizouse o seu uso na sede electrónica da Xunta de Galicia
e no sistema Notifica.gal. As sesións estabas abertas tamén
a usuarios finais das aulas CEMIT que tiveran interese nestes servizos.
 VideoInterpretación para persoas sordas. Mediante o convenio
de colaboración entre a Amtega
e a Federación de Asociacións de
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•
•
•
•

Servizo de videointerpretación nas chamadas a diversos teléfonos de atención da administración pública
galega. Incrementandose en 2018 os teléfonos que dispoñen deste servizo.
Servizo de videointerpretación en diversas oficinas
presenciais.
Posta en marcha dunha app para dispositivos Android
para o acceso ao servizo de videointerpretación.
Servizo de interpretación presencial a través de intérpretes de LSE
Tradución a LSE do curso de administración electrónica
básica orientada á cidadanía a través da rede CEMIT.

A información detallada dos puntos de contacto está dispoñible en https://www.xunta.gal/servizo-de-videointerpretacion-para-persoas-xordas

 Servizo de asistencia técnica as persoas usuarias dos
servizos dixitais. A
utilización dos servizos de administración electrónica implica tamén un incremento da necesidade de atención as persoas usuarias dos
devanditos servizos, no relativo aos aspectos máis técnicos da relación cos servizos dixitais, inicialmente derivadas
dende o servizo de atención ao cidadán 012. En Agosto
de 2017 o portal corporativo da Xunta incorpora adicionalmente un novo espazo de Atención á cidadanía pensado
na atencisón aos servizos dixitais. Esta sección https://
www.xunta.gal/eservizos/soporte-tecnico dispón de 3
servizos específicos:
•

•

•

Asistente en liña: Unha ferramenta que axuda, paso a
paso, a resolver as súas dúbidas sobre o funcionamento
dos servizos de administración electrónica. En última
instancia, e para o caso no que un/unha cidadán/á
non puidese resolver o seu problema botando man
dos recursos dispoñibles, permite enviar unha consulta
personalizada a través dun formulario de correo.
Información de axuda: preguntas frecuentes e
manuais. Documentación de axuda existente para
cada un dos servizos de administración electrónica.
Certificados de interrupción de servizo: Publicación dos certificados nos que se indican os períodos de
tempo nos que o servizo, fundamentalmente, da sede
electrónica non estivo dispoñible.

Os servizos aos que se presta soporte por esta canle son na
actualidade Sede electrónica da Xunta de Galicia, Chave365,
Notifica.gal e Sala de Sinaturas. Incluíndose en 2018 a atención a Sede Xudicial Electrónica da Administración de Xustiza
en Galicia.
Se en 2017 se atenderon 3.116 contactos, no 2018 o número
de contactos atendidos foi de 4.977, dos que 1.315 foron
mediante a cumplimentación do formulario do asistente en
liña.

1.1.7. Implantar o sistema de queixas, reclamacións e
peticións de información do cidadán
En 2018 púxose en marcha o proxecto de construción do Sistema de información de soporte aos trámites de queixas, suxestións, reclamacións ou peticións de información presentadas
pola cidadanía. Ten por obxectivo integrar a opinión dos cidadáns acerca dos servizos públicos no marco de mellora contínua dos mesmos. Dese modo e a través dunha comunicación
continua cos usuarios de cada servizo, preténdese non só dar
unha resposta áxil á comunicación do cidadán, senón tomar en
conta os seus comentarios e reclamacións para adecuar, aliñar,
mellorar, corrixir ou personalizar os servizos públicos.
O sistema basease nos termos establecidos na Lei 1/2015, do
1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa
administración, estableceu os dereitos que garanten a eficacia
da participación da cidadanía nas súas relacións coa Administración autonómica e que redundan na mellora da calidade desta última. E o seu desenvolvemento establecido no
Decreto 129/2016, do 15 de setembro, polo que se regula a atención á cidadanía no sector público autonómico de Galicia establece os instrumentos de difusión da información á cidadanía e o procedemento para a presentación e tramitación das
suxestións e queixas en desenvolvemento do previsto na Lei.
O sistema recolle:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumprimentación e presentación electrónica de solicitudes / comunicacións a través da Sede electrónica
Punto único de xestión das queixas, suxestións, reclamacións ou peticións de información
Tramitación electrónica mediante procesos de negocio
sinxelos que permitan a distribución entre unidades
Integración coas ferramentas transversais da Xunta de
Galicia para a tramitación electrónica
Emisión de informes en formato electrónico
Información á cidadanía sobre o estado do seu expediente
Explotación da información
Facilitar a posta en marcha de accións correctivas

En 2018 abordáronse as primeiras fases de construción do sistema que se rematará e porase en marcha en 2019.
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1.1.8.a. Desenvolver os espazos de participación e
servizos en mobilidade para unha maior proximidade
á cidadanía. Presenza institucional da administración
pública en Internet.
 Diario Oficial de Galicia. Ademáis da evolución tecnolóxica necesaria e atención especializada ao funcionamento ordinario do DOG, no 2018 leváronse a cabo diversos desenvolvementos entre os que destacan: Acceso ao
portal xurídico galego (www.lex.gal); melloras na integración co Taboleiro Edictal Único (TEU), entre os que destacan a identificación única dos anuncios; melloras no proceso de publicación orientadas a priorizar e independizar
as tarefas críticas, minimizando os posibles erros.
Igualmente abordáronse varias liñas de evolución que terán
visibilidade ao longo de 2019, entre as que destacan:

de Galicia e permite o acceso á información dos anuncios de
informacións previa e as licitacións, permitindo o acceso á
información específica do estado na xestión, á documentación asociada á licitación, así como dos puntos de contacto
cos distintos órganos de contratación.
É un dos elementos que compoñen o Nodo de Contratación Pública de Galicia, que recolle un modelo de información, procesos e sistemas que garanten a tramitación e seguimento (tanto para os xestores como para os licitadores, como
a cidadanía en xeral) de todos os sistemas necesarios para a
xestión, pública e tramitación dos expedientes de contratación nun contexto dixital. Forma parte deste nodo: O sistema
de xestión de expedientes de contratación, o sistema de licitación electrónica (SILEX), e a propia Plataforma de Contratos
Públicos de Galicia.

 Posibilidade de publicación do denominado DOGBis, para os casos de necesidade de publicación dun diario excepcional.
 Integración co arquivo electrónico administrativo.
 Análise da posta en marcha do European Legislation
Identifier (ELIData), proxecto de interoperabilidade de
ámbito europeo que promove a identificación da lexislación mediante un identificador único e estable, recoñecible e comprensible polas persoas e as máquinas; e
a descrición da lexislación cun conxunto de metadatos
procesables automáticamente, dacordo cunha ontoloxía
recomendada.
1.1.8.a. Desenvolver os espazos de participación e
servizos en mobilidade para unha maior proximidade
á cidadanía. Presenza institucional da administración
pública en Internet. – Plataforma de contratos públicos
de Galicia (PCPG)
A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia (en diante
PCPG), dispón da información específica dos perfís do contratante no ámbito da administración da Comunidade Autónoma

36

Informe xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

A PCPG está constituida por tres módulos perfectamente diferenciados:
 A parte pública accesible á cidadanía, visible desde www.
contratosdegalicia.gal
 A parte privada como módulo de administración, que
serve para publicar e xestionar os distintos estados polos
que pasan os procedementos. Trátase da interfaz humana
de administración do sistema.
 O conxunto de servizos web que permiten a integración
con este sistema, intefaz de aplicación para outros sistemas integrados (SERGAS, SíLEX, Plation, ...)
Á súa vez, a PCPG está integrado co Rexistro electrónico da
Xunta de Galicia para dar fe da saída á difusión dos estados
principais dun procedemento como publicación, adxudicación e formalización.

E está tamén integrado coa Plataforma de Contratación
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/); E
emprega os códigos DIR3 – Directorio Común para as altas
dos perfís de contratante das diversas entidades e organismos
que empregan esta plataforma como a de difusión da información.

ble. Permite unha interacción máis fácil aos seus contidos
e presenta un novo logotipo que identifica de forma única
os servizos que proporciona a plataforma.

A continuación recóllense as melloras máis destacables implementadas na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia
durante o ano 2018:
 Adaptación normativa á Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público. A adaptación á nova Lei supuxo
a creación de novas tipoloxías de procedementos e contratos, requirimento de máis información e documentación asociada á tramitación das licitacións e a obrigatoriedade de publicar os contratos menores por un período de
5 anos. Esta adaptación supuxo a evolución dos sistemas
seguintes:

As principais novidades, ademáis das adaptacións derivadas da nova lei de contratos, refírense ás melloras na presentación e busca de contidos:
•
•
•

•
•

•

Portal de Contratos Públicos de Galicia (www.contratosdegalicia.gal)
Na parte privada, tanto no módulo de administración
como nos servizos web dispoñibles para os diversos
consumidores (SERGAS, SíLEX, Plation, ...)
Adaptación da integración do Portal de Contratos
Públicos de Galicia (CPG) coa Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).

 Adaptación para o cumprimento do RGPD – Reglamento General de Protección de datos - nos servizos da
subscrición dos licitadores aos avisos do Portal de Contratos de Galicia.
 Renovación tecnolóxica – Levouse a cabo unha renovación tecnolóxica do sistema, para a actualización da arquitectura e garantir a vixencia tecnolóxica do mesmo.

•
•

Novas e mellores opcións de busca, tanto no conxunto
de licitacións como dentro dun Perfil do Contratante.
Banners animados. Acceso rápido a:Presentación da
Plataforma; “Respostas nun clic!”.
Preguntas frecuentes que poden ser de interese para
os licitadores. De forma sinxela, amosa a resposta a
dúbidas habituais sobre o uso da plataforma.
“Ao día”: Buscas rápidas preconfiguradas para estar
ao día.
Ampliación de novas preferencias para a subscrición
aos avisos das novidades no Portal de Contratos de
Galicia.

 Datos destacables da plataforma de Contratos Públicos de Galicia relativos a 2018:
· Mais de 200.000 procedementos publicados en
2018 na plataforma CPG. Isto representa un incremento arredor do 25% con respecto ao número de
procedementos publicados en 2017.
· 345 entidades adscritas á plataforma CPG en 2018,
100 novos perfís con respecto a 2017

 Nova imaxe do Portal de Contratos Públicos de
Galicia. No 2018, renovase a imaxe do portal de acceso
público para difundir as licitacións dos diversos perfís dos
órganos de contratación do sector público galego. A PCPG
ten unha distribución da información máis visual e accesi-
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1.1.8.b. Desenvolver os espazos de participación e
servizos en mobilidade para unha maior proximidade
á cidadanía. Coordinación catálogos da presenza en
internet.
Seguindo o modelo definido no Decreto 201/2011, do 13 de
outubro, a presenza da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia na internet continuou avanzando ao
longo de 2018, a través das diversas liñas de traballo que se
resumen neste punto do documento.

Evolución do número de portais e redes sociais da Administración xeral e do sector público autonómico

350 304
300

241 250 235

250

229 237 240

214 210

200
150
100

Evolución catálogo de portais

50
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

400

273

300

210
200

236

285

293

230

143
98

100

0

38

Evolución catálogo de redes
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Informe xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

2017

2018

No que respecta á evolución do catálogo de
portais web, durante o ano 2018 volveu a
incrementar (como xa fixera en 2017 e 2016) o
seu número, logo de descensos continuados
desde 2012 ata 2015, unha baixada que
viña considerándose positiva na medida en
que encaixa cun modelo máis coherente,
simplificado, racional e eficaz de portais.

A seguinte gráfica mostra a situación actual, respecto da distribución de portais e redes por departamentos e organismos dependentes, a decembro de 2018 (co que recolle xa as
modificacións de estrutura orgánica realizadas en setembro
do mesmo ano).

A finais de 2018 o catálogo de redes sociais da administración
galega en internet (administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia) ascende a 293 iniciativas, que suman
un total de 1.552.262 seguidores (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Vimeo, Linkedin, Pinterest...).

Distribución por departamentos das redes e portais do catálogo da Administración xeral e do sector público
autonómico
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Evolución do total de seguidores (2011-2017) de todas as canles Facebook, Twitter e YouTube da
Administración xeral e do sector público autonómico
1.359.429

1.521.685

1.096.006
745.910
639.757
393.685
139.525
2011

212.707

2012

Facebook, Twitter e YouTube son as
canles máis empregadas. Xuntas
suman 1.521.685 seguidores, o 98,03%
do total. O seguinte gráfico recolle a
notable evolución de seguidores destas
tres canles:
Seguidores das canles Facebook, Twitter
e YouTube
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Represéntanse, deseguido, as novidades máis relevantes que
se produciron no catálogo de portais en 2018, incluíndo tanto
os portais de novas iniciativas como aqueles que corresponden a actualizacións de iniciativas web que existían con anterioridade:
Sede electrónica. Nova versión da sede electrónica Xunta de Galicia que
incorporou novidades como o acceso desde calquera dispositivo (incluídos
teléfonos móbiles e tabletas), a ampliación da información dispoñible nas
fichas dos procedementos e servizos, novos contidos de axuda e información
segmentada por colectivos (cidadáns, empresas e profesionais, entidades
locais ou asociacións e ONGs).
Data de publicación: febreiro. de 2018
https://sede.xunta.gal

Novo! Infofeder.sergas.gal - Portal do Programa Operativo FEDER Galicia
2014-2020. Portal de refencia para as operacións que, con encaixe nos programas PO FEDER Galicia 2014 - 2020 e nas Actuacións CPSO (Criterios e Procedementos de Selección de Operacións), desenvolven a Consellería de Sanidade
e o Servizo Galego de Saúde no ámbito das TIC, infraestrutura se eficiencia
enerxética.
Data de publicación: febreiro de 2018
https://infofeder.sergas.gal
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Novo! Tacgal. Portal do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da
Comunidade Autónoma de Galicia (Tacgal), órgano administrativo colexiado
e especializado, adscrito á consellería competente en materia de facenda, que
actúa con independencia funcional no exercicio das súas competencias para
garantir a súa plena obxectividade.
Data de publicación: marzo de 2018
https://tacgal.xunta.gal

Novo! Xerencia de Xestión Integrada da Coruña. Portal que pretende facilitar o acceso a todas as persoas interesadas en obter información sobre os
recursos, liñas estratéxicas, prestacións, campañas de saúde... xestionadas
desde a Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.
Data de publicación: marzo de 2018
https://xxicoruna.sergas.gal

Novo! FEMP - Fondo Europeo Marítimo e da Pesca. Iniciativa web da Consellería do Mar para a difusión das axudas, documentación, boas prácticas...
en proxectos xestionados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)
para contribuír á consecución dos obxectivos da Política Pesqueira Común
(PPC), a Política Marítima Integrada (PMI) e á estratexia Europa 2020.
Data de publicación: marzo de 2018
https://femp.xunta.gal

Novo! Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX). Portal
de referencia da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX),
entidade que ten por obxecto garantir o acceso dos cidadáns a probas xenómicas útiles que necesiten, en condicións de equidade, e promover a coordinación cos servizos hospitalarios da rede sanitaria pública de Galicia, tanto na
atención primaria como na atención especializada.
Data de publicación: abril de 2018
https://xenomica.sergas.gal
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Novo! Rede de transporte público de Galicia. Portal de referencia da Rede
de transporte público de Galicia con información de todos os servizos existentes actualmente e información sobre como realizar as reservas.
Data de publicación: xuño de 2018
https://www.bus.gal

Deporte galego. Nova versión do portal de cabeceira da Secretaría Xeral para
o Deporte e a Fundación Deporte Galego, adaptada a dispositivos móbiles.
Data de publicación: xulllo de 2018
https://deporte.xunta.gal

Observatorio da Lingua galega. Nova versión do portal de cabeceira do
Observatorio da Lingua Galega, organismo que ten por obxecto a análise da
situación da lingua galega na sociedade, obtendo información cuantitativa e
cualitativa acerca da presenza do galego nos distintos ámbitos mencionados
e establecendo comparacións dos usos lingüísticos en diferentes ámbitos da
sociedade.
Data de publicación: xullo de 2018
https://www.observatoriodalingua.gal

Novo! Outono gastronómico 2018. Portal promocional que permite a consulta da oferta dispoñible dentro do programa Outono Gastronómico das
casas de Turismo Rural de Galicia .
Data de publicación: outubro de 2018
https://codigo100.sergas.gal
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Novo! Orzamentos 2019. Portal de difusión da Lei de Orzamentos de Galicia
para 2019.
Data de publicación: novembro de 2018
http://www.conselleriadefacenda.es//orzamentos2019

No relativo ao catálogo de aplicacións de mobilidade, a
Xunta de Galicia responde á demanda de contidos adaptados
aos dispositivos móbiles co desenvolvemento de aplicacións
que identifica baixo a súa autoría para aumentar a confianza
e fiabilidade dos usuarios. O Consello da Xunta do 30 de maio
de 2013 autorizou a Amtega para actuar en nome da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e

realizar todos os actos necesarios para a tramitación, xestión,
mantemento ou retirada de aplicacións para móbiles e outros
dispositivos electrónicos e sistemas baixo a denominación
única “Xunta de Galicia”. O catálogo de aplicacións móbiles
está publicado en http://www.xunta.es/aplicacions-mobiles, onde na actualidade está publicadas 30 aplicacións específicas para dispositivos móbiles.

As novidades de 2018 son as seguintes:
Nova! AgresiónOFF
Aplicación móbil con información útil e consellos para evitar e previr agresións sexuais, así como pautas para saber a onde dirixirse para obter maior
apoio e información.
Data de publicación: agosto de 2018

Nova! Bildtec
Aplicación dirixida ás persoas xordas de Galicia. Permítelles acceder aos servizos de atención telefónica da Xunta empregando Bildtec, un sistema de
videointerpretación simultánea que facilita a este colectivo a comunicación
en Lingua de Signos Española (LSE).
Data de publicación: agosto de 2018
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Nova! Alertas Issga
Aplicación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia para informar e sensibilizar sobre boas prácticas en prevención de riscos laborais a través dun xogo de test.
Data de publicación: outubro de 2018

Nova! Tráeme
Ferramenta de traballo pensada para as persoas encargadas de acompañar
os/as estudantes usuarios/as do transporte integrado, ás que lles facilita un
método eficaz de rexistro das subidas e baixadas de cada alumno/a nas distintas expedicións e paradas do autobús.
Data de publicación: novembro de 2018

Nova! pescadeRías ¿de onde se non?
A aplicación móbil da Consellería do Mar que identifica e localiza os produtos
procedentes da pesca artesanal galega certificados coa marca pescadeRías
¿de onde se non?
Data de publicación: decembro de 2018
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A seguinte táboa recolle o número total de descargas acumuladas polas aplicacións móbiles da Xunta de Galicia (de maior a
menor número destas) e a referencia das plataformas nas que
está dispoñible a súa descarga. O ano pecha con 940.518
descargas acumuladas dende a posta en marcha do catálogo de aplicacións de mobilidade en 2015. En 2018 foron
238.220 descargas. A seguinte táboa recolle as 15 aplicacións
máis descargadas en 2018:
Canle Móbil

Descargas
en 2018

Descargas
acumuladas

Abalar

101.289

258.137

MeteoGalicia

59.148

313.236

Mobem

35.998

114.074

Camiño de Santiago

17.138

37.854

GAIO

7.210

17.000

Transporte público de Galicia

3.791

4.621

MeteoSIX

3.698

54.840

DOG

3.602

19.914

Sendegal

2.860

34.663

Turismo de Galicia

2.670

11.818

EVAAbalar

2.360

4.082

Parques Naturais

1.998

14.504

Axenda Cultura

1.978

7.033

MeteoRoute

1.530

12.677

Non piques. Non peques

1.444

10.592

 En 2018 consolidouse o uso da plataforma corporativa de
e-learning PLAFOR, baseada en software libre (moodle) e
que permite dispoñer de xeito ordenado dun espazo para
o desenvolvemento de actividades formativas, organizadas
no marco de programas ou organismos dependentes da
administración pública autonómica. No 2018 a plataforma
ofreceu os seguintes proxectos de teleformación:
•

O Centro Superior de Hostelería de Galicia: continuando a súa actividade de formación en liña, publicou no 2018 91 cursos en liña para un total de 607
usuarios rexistrados.

•

•

•

•

A Secretaría Xeral de Política Lingúística ofreceu
á cidadanía en 2018 a través desta plataforma por primeira vez en modalidade de teleformación os cursos
de capacitación na lingua galega CELGA 1 e CELGA
4, completándose un total de 17 edicións das que se
beneficiaron 607 alumnos.
A Academia Galega de Seguridade Pública
(AGASP) convocou a través da plataforma 5 accións
formativas das que se beneficiaron 155 persoas usuarias.
A Consellería de Política Social, celebrou 2 cursos
en liña no contexto do proxecto CENPOS dos que se
beneficiaron un total de 848 alumnos rexistrados.
A propia Amtega empregou esta plataforma para desenvolver ata 15 cursos e seminarios en liña dirixidos a
mellorar a capacitación técnica dun total de 653 técnicos dos seus equipos de traballo

Na actualidade son máis de 3.000 os alumnos rexistrados
nesta plataforma corporativa, que da solución a ámbitos especializados moi diversos.
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1.2. Plan de administración e Goberno dixitais.
Xestión dixital e interoperabilidade
Este programa ten como finalidade establecer, construir e por
en marcha os sistemas troncais e corporativos facilitadores do
funcionamento dixital da administración pública galega. A súa
posta a disposición dos sistemas ou departamentos da administración pública axudarán ao cumprimento dos requisitos
legais do marco normativo vixente e a desenvolver procesos
dixitais dun xeito homoxéneo. Inclúense aspectos como os
sistemas comúns de sinatura dixital, o inventario de información administrativa, a intermediación de datos e documentos,
o arquivo electrónico administrativo, as notificacións electrónicas e aqueles outros elementos necesarios para a acadar a
dixitalización plena. Inclúese tamén o impulso da súa utilización. E por último recóllense os sistema de análise de indicadores de funcionamento dixital da administración, e do seu
impacto na cidadanía e no propio funcionamento interno e
de relación con outras administracións.

 Simplificación do proceso de alta de usuarios, reducindo
os datos solicitados ás persoas interesadas no primeiro
acceso e incluíndo novas opcións para recibir os avisos de
posta a disposición das notificacións.
 Evolución do sistema para mellorar a usabilidade, redefinindo o proceso de envío das notificacións para que as
unidades da Administración pública galega poñan a disposición da cidadanía as notificacións nun proceso máis
áxil e sinxelo.
 Implantouse unha plataforma específica dedicada á formación do persoal da administración da Comunidade
Autónoma.
•
•
•

1.2.1. Evolución dos sistemas troncais
•
No relativo ao sistema de notificación electrónica de Galicia notifica.gal, e o seu enderezo (https://notifica.xunta.gal),
regulado pola Administración Pública Galega, pódense destacar no 2018 os seguintes aspectos:
 Adaptouse o sistema para o envío de comunicacións certificadas sen acuse de recibo, para aqueles casos nos que
é relevante ter constancia do envío da comunicación pero
non da data de recepción polo destinatario.
 Posta a disposición das notificacións tanto para a persoa
interesada como para a persoa representante no seu caso,
para mellorar a eficacia das notificacións enviadas.
 Melloras no envío de avisos, ofrecendo máis opcións para
que as persoas interesadas indiquen as súas preferencias. Nesta liña, realizáronse tamén actuacións na Sede
Electrónica da Xunta de Galicia para informar ás persoas
interesadas das notificacións que teñen dispoñibles en
Notifica.gal.
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Realizáronse máis de 20 talleres divulgativos aos
empregados públicos das últimas novidades
Desenvolvéronse 13 actividades de formación continua na EGAP que contiñan un módulo de Notifica.gal
No relativo a relación coas entidades locais, utilizan
Notifica.Gal 92 concellos de Galicia que no ano 2018
enviaron máis de 19.000 notificacións.
No relativo ao sistema de tramitación transversal
(w@nda) que permitirá a tramitación electrónica integral naqueles casos nos que no hai ou non procede
a existencia dun tramitador específico, durante 2018
avanzouse na adaptación e mellora do sistema, que
está integrado con todos os compoñentes transversais (sede, arquivo, notificacións, rexistro, PasaXe!...), o
que supón a tramitación plenamente dixital. A finais
de 2018, 10 procedementos que acadaron no seu
conxunto 27.752 expedientes tramitados.

Evolución do número de notificacións postas a disposición en Notifica.gal
Administración Autonómica

Entidades Locais

350.000
300.000

En 2018 puxéronse a disposición
das persoas interesadas máis
de 325.000 notificacións na
plataforma notifica.gal

309.390

250.000
200.000
150.000
154.799

100.000
32.165

50.000
0

19.119

4.891

77

2016

2017

2018

Número de documentos asinados electrónicamente nos últimos 5 anos
2.743.194

3.000.000

En 2018 asináronse
electronicamente máis de 2,7
millóns de documentos a través
da plataforma corporativa
de sinatura, o que supón un
incremento do 60% respecto ao
ano anterior

2.500.000

1.708.026

2.000.000
1.500.000

1.028.429

1.000.000
500.000
0

568.937
223.600
2014

2015

2016

2017

2018

É de destacar o incremento dos sistemas de xestión ou tramitación que se integran automaticamente coa plataforma
de sinatura dixital, automatizando a xeración de documentos
electrónicos. Ao longo de 2018 incorporáronse 12 novos sistemas.
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Distribución dos documentos asinados por tipoloxía de uso

Servizos de firma
34%

Sala de Sinaturas
1%

O gráfico recolle a distribución dos
documentos asinados electronicamente
polas distintas tipoxías de uso dos servizos
da plataforma de sinatura dixital en 2018.

Porta Sinaturas
65%

Durante 2018 evolucionouse a plataforma cos seguintes
obxectivos:
 Integración no Arquivo electrónico administrativo e co
inventario de información administrativa, facilitando a clasificación dos documentos asinados.
 Inclusión de opcións para incorporar metadatos na sinatura, como o motivo desta, que poderá incorporarse no
membrete de sinatura.

 Así mesmo, durante o ano, abordaronse actividades relevantes de integración de sistemas especializados coas
plataformas corporativas, de xeito tal que se garanticen elementos comúns nos procesos administrativos. Na
seguinte táboa reflíctese o número de aplicacións integradas actualmente cos principais sistemas corporativos transversais de administración electrónica. A seguinte táboa
recolle o número de sistemas integrados ao fin de 2018

Sistema corporativo

1.2.1.b. Goberno e impulso da integración de sistemas
especializados cos componentes corporativos
 Redactouse o Modelo Funcional de Administración
Electrónica da Xunta de Galicia, que describe os principais
compoñentes corporativos transversais (sistemas e repositorios de información), e define o modelo de integración
doutros sistemas con estes. O documento detalla os fluxos
de información de cada un dos escenarios funcionais identificados. O obxecto deste modelo é facilitar a integración
dos distintos sistemas e fomentar a implantación dos procesos de xeito homoxéneo nos distintos ámibtos.
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Número total
de aplicacións
integradas

Notifica.gal

25

Pasaxe

52

Sede – tramitación

55

Sede – cumplimentación enchemento

15

Plataforma de sinatura

112

ARPAD

22

1.2.2. Dixitalización das comunicacións internas da
administración pública
Implantación en todas as unidades administrativas do
sistema de envío electrónico de documentación a outras
unidades administrativas integradas no Sistema Único de
Rexistro e a calquera administración integrada en SIR. Deste
xeito, os envíos de documentos que requiren dunha anotación no rexistro para deixar constancia do envío poden realizarse electronicamente desde as unidades remitentes, facilitando o movemento electrónico interno dos documentos,
evitando o uso de papel, reducindo o traballo adicional nas
oficinas de rexistro e garantindo a posta a disposición do
envío de xeito inmediato na unidade destinataria. No ano
2018 superáronse os 5.800 usuarios no sistema de envío
e recepción electrónica do Sistema Único de Rexistro, e
realizáronse 33.525 envíos coa nova funcionalidade, 26.656 a
outras unidades integradas no Sistema Único de Rexistro e
6.869 a outras administracións integradas co Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

O proceso de implantación foi acompañado das actividades
de formación necesarias. Durante 2018 divulgouse a nova
utilidade de envíos nas unidades administrativas realizando
22 talleres presencias e, en colaboración coa Escola Galega
de Administración Pública (EGAP), 11 cursos en modalidade
mixta. Ademais, realizáronse 20 cursos presenciais para os
empregados públicos das oficinas de rexistro e, en colaboración coa EGAP, 6 cursos adicionais.
35.000
30.000

6.869

25.000
20.000
15.000
10.000

26.656

5.000
0
A outras
administracións (SIR)

A outras
unidades do SUREX
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1.2.3. Interoperabilidade.

Interoperabilidad

O nodo de interoperabilidade PasaXe!
constitúese como unha plataforma tecnolóxica
e organizativa de intercambio de datos e
documentos entre diferentes Administracións
públicas (estatal, autonómica, local), orientado
a facer efectivo o dereito do cidadán de non
achegar datos e documentos que obren xa en
poder de calquera Administración pública e
mellorar a eficiencia na xestión administrativa.

Interoperabilidad
regional

A

Intraoperabilidad

C

A
PASAXE

A
A
M

C

C
A A

M

A
A

En 2018 realizáronse máis de 6 millóns de
consultas a través de PasaXe!. O 92% delas
realizáronse mediante consultas automatizadas
dende sistemas de tramitación, e o 8% restante
ao portal de consulta de PasaXe!

A

M M

Cómpre salientar a incorporación doutras administracións
como usuarias do sistema (administracións cesionarias).
2015

2016

2017

2018

1.883.522

2.648.886

3.610.625

6.549.093

1.883.515

2.643.553

3.586.023

6.492.429

Entidades locais galegas

7

4.798

20.853

26.501

Administración xeral do Estado

--

333

3.458

28.792

Universidades

--

202

291

1.051

Total consultas realizadas en PasaXe!
Administración autonómica galega

Outras Comunidades Autónomas
Entidades locais doutras Comunidades Autónomas

276
44

Fonte: Sistema de indicadores da administración dixital

O catálogo de servizos de interoperabilidade estaba
composto, a finais de 2018, por 75 servizos de interoperabilidade facilitados por 23 organismos (entidades cedentes),
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tanto da Administración xeral do Estado como da Administración pública autonómica de Galicia, que se indican a continuación:

Xunta de Galicia
Título de familia numerosa autonómico
Certificado de discapacidade
Xunta de Galicia

Consulta de permisos de explotación marisqueira (Permex)
Certificado de inscripción no Rexistro autonómico de parellas de feito
Consulta de percepcións da Renta de Integración Social de Galicia a data concreta

Administración Xeral do Estado
Ministerio de Asuntos Exteriores
e Cooperación

Consulta de sinaturas para a legalización diplomática de documentos públicos extranxeiros
Verificación de títulos oficiais universitarios
Verificación de títulos oficiais non universitarios

Ministerio de Educación

Listado de de títulos oficiais universitarios
Listado de de títulos oficiais non universitarios
Consulta de condición de becaria/o

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Consulta de datos de residencia legal de persoas extranxeiras
Consulta de estar inscrito no Rexistro Central de Persoal no MINHFP
Certificado de nacemento
Certificado de matrimonio
Certificado de defunción

Ministerio de Xustiza

Consulta de inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuales (avanzado)
Consulta de inexistencia de antecedentes penais (avanzado)
Consulta de inexistencia de antecedentes penais por NIF
Consulta de inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais por NIF
Certificado da Renda (IRPF)
Estar ao día de pago de obligacións tributarias para a solicitude de axudas e subvencións
Estar ao día de pago de obligacións tributarias para a contratación coas Administraciones públicas
Estar ao día de pago de obligacións tributarias para a obtención de licenzas de transporte

Agencia Estatal de
Administración Tributaria

Certificado de domicilio fiscal
Imposto de Actividades Económicas (IAE)
Validación de NIF
Nivel de renda
Estar ao día de pago de obligacións tributarias (xenérico)
Pensións públicas exentas

>>>
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>>> Administración Xeral do Estado
Dirección Xeral da Policía

Consulta de datos de identidade de persoas físicas
Datos catastrais

Dirección Xeral do Catastro

Certificación de titularidade
Consulta de bens inmuebles
Obtención de certificación descriptiva e gráfica de inmuebles

Dirección General de Tráfico

Consulta de datos de vehículos
Consulta de datos de conductores/as

Instituto Cervantes

Consulta de calificacions para probas CCSE y DELE

Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (Imserso)

Consulta de grao e nivel de dependencia

Instituto Nacional da Seguridade
Social

Instituto Nacional de Estadística

Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e
Maternidade e Paternidade
Consulta do Histórico de Prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade
Temporal, Maternidade e Paternidade
Consulta de datos de residencia con data de última variación padroal (só para residentes en
Galicia)
Consulta de datos padroais
Certificado individual de abonos de servizos
Certificado de afiliación

Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado
(Muface)

Consulta de datos de abonos
Consulta de datos de afiliación
Consulta de datos de Prestacións de Pago Único
Certificado de Prestacións de Pago Único
Situación actual de desemprego
Importes de prestación de desemprego percibidos a data actual

Servizo Público de Emprego
Estatal

Importes de prestación de desemprego percibidos nun período
Estar inscrito como demandante de emprego a data actual
Estar inscrito como demandante de emprego a data concreta
Estar ao día de pago coa Seguridade Social

Tesorería Xeral da Seguridade
Social

Alta na Seguridade Social a data concreta
Consulta dos últimos 12 meses da Vida Laboral

Servicios de la Intervención
General de la Administración del
Estado (IGAE)

Consulta de Inhabilitacions para obter subvencións e axudas
Consulta de Concesións pola Regra MINIMIS
Consulta de Concesións de subvencións e axudas

>>>
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>>> Administración Xeral do Estado
Servicios de Conferencia de
Rectores de Universidades
Españolas (CRUE)

Consulta de Datos de Matrícula Universitaria

Consulta de Inhabilitacións para obter Subvencións e Axudas
Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE

Consulta de Concesións de Subvencións e Axudas
Consulta de Concesións pola regra MINIMIS
Descarga completa do rexistro de interdicións ao xogo
Descarga parcial do rexistro de interdicións ao xogo

Dirección General de Ordenación
Rexistro de alta no rexistro de interdicións ao xogo
del Juego (DGOJ)
Rexistro de baixa no rexistro de interdicións ao xogo
Rexistro de modificación no rexistro de interdicións ao xogo
Otras Comunidades autónomas
Agencia Tributaria Navarra

Consulta de datos sobre o imposto de Actividades Económicas de Navarra

Dende o ámbito dos procedementos, destacan os 3 seguintes:
Procedemento

Nº de consultas 2018

BS210A - Recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a
autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

1.357.235

ED330B - Axudas para a adquisición de libros de texto

1.199.078

BS611A - Recoñecemento do grao de discapacidade

1.097.575

E os 3 servizos máis consumidos:
Servizo

Nº de consultas 2018

Certificado de defunción

4.079.527

Certificado da renda

1.367.840

Consulta de datos de identidade

498.655

Fonte: Sistema de indicadores da administración dixital
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 Coa finalidade de incrementar o uso do sistema, o número
de documentos dispoñibles e o número de administracións interconectadas para conseguir o completo cumprimento da normativa vixente, é necesario dispor dun
instrumento para identificar qué documentos e datos
deben intercambiar as diferentes administracións públicas,
e poder así avanzar na publicación de servizos que dean
soporte ao dito intercambio. En Galicia, o Decreto 198/2010,
do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento
da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas
entidades dela dependentes, identifica o Mapa de interoperabilidade das administracións galegas como o
instrumento para a identificación dos datos e documentos
requiridos pola Xunta de Galicia, dando resposta á necesidade detectada para a implantación da administración
electrónica.

1.2.4. Arquivo electrónico administrativo da Xunta de
Galicia.

Durante o ano 2018 continuouse incorporando ao inventario
de información administrativa a información sobre os documentos demandados e xerados nos procedementos da Xunta
de Galicia co obxectivo de manter actualizado o Mapa de
interoperabilidade, que permita detectar as carencias actuais
e priorizar os servizos da administración autonómica a desenvolver.

 Dentro do catálogo de servizos compartidos ou iniciativas comúns, entre as novas ou con cambios salientables,
destacan as seguintes:

1.2.6.b. Ampliar o catálogo de servizos dixitais
compartidos ou interoperables coas restantes
administracións públicas. – Entidades locais e outras
institucións do territorio.
Dentro do Plan de Administración e Goberno Dixital levado a
cabo pola Amtega, establécese un marco de relación coas entidades locais da comunidade autónoma para a coordinación e posta
a disposición dos servizos incluídos no convenio eAdministración
e o desenvolvementode melloras no portal Eido Local.
A continuación detállase a información máis relevante dos servizos no ano 2018:

•

Para dar resposta ás esixencias da Lei 9/2017 de Contratos Públicos do 8 de novembro, a Xunta de Galicia
puxo a disposición das entidades locais o Sistema de
Licitación Electrónica SILEX e o Sistema Electrónico
de Facturación SEF. O SILEX, nun primeiro momento só

Evolución do número de documentos no arquivo electrónico administrativo

3.500.000
3.000.000

3.195.939

No relativo ao arquivo electrónico
administrativo, en 2018
incorporáronse máis de 3,1 millóns
de documentos e 47.921 expedientes
de 62 procedementos ao arquivo
electrónico administrativo.
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para os Procedementos Abertos Supersimplificados
(PASS) e progresivamente para o resto dos procedementos. Estes dous sistemas xunto coa Plataforma de
Contratos públicos de Galicia (PCG) e o Rexistro Xeral
de Contratistas (RXC), conforman o Nodo Integral
de Contratación Pública de Galicia que ten como
obxectivo unha maior transparencia e eficiencia do
gasto público, permitindo ás administración públicas
galegas, xestionar por vía electrónica o proceso completo de contratación de extremo a extremo, é dicir,
a xestión e publicidade da necesidade, do proceso de
contratación, da xestión dos pagos e da documentación relativa a este proceso.

•

No 2018 déronse de alta en SILEX 40 entidades, publicando un total de 14 expedientes.
A Xunta de Galicia conta coa plataforma de intermediación de datos pasaXe!, que se ofrece ás Entidades Locais Galegas como nodo de intermediación
das Administracións Públicas Galegas e que ten por
obxectivo facilitar 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 autonómica.
No ano 2018 déronse 9 Entidades Locais de alta na
plataforma pasaXe!, acadando así un total de 40 entidades que utilizan a plataforma, na que dipoñen de
62 servizos para a súa consulta. Ao longo do ano, as
Entidades Locais realizaron un total de de 26.501 consultas de servizos de interoperabilidade.

•

•

•

No ano 2018 continuouse o seguimento do proxecto
coa Deputación da Coruña de implantación do sistema
de notificacións electrónicas de Galicia notifica.gal.
No marco deste piloto, durante o ano 2018 un total de
84 entidades participaron no mesmo, as cales enviaron un total de 19.119 notificacións electrónicas.
A Xunta de Galicia puxo a disposición das entidades
locais o sistema propio de rexistro de entrada-saída
AIRES. Este sistema está integrado con SIR e certificado
na Norma SICRES 3.0. No 2018 solicitaron a integración
en SIR a través de AIRES 11 entidades, acadando
así un total de 18 entidades.
Continuouse coa prestación do servizo de certificación dixital que permiten ás AAPP e aos empregados públicos identificarse ante os/as cidadáns/ás nas
relacións electrónicas, así como asinar dixitalmente
documentos con total seguridade. Un total de 178
Entidades Locais están a beneficiarse dos servizos de
certificación dixital ofrecidos pola Xunta de Galicia e
emitiron en 2018 máis de 1.000 certificados dixitais
de diversa índole.

 No relativo ao desenvolvemento de servizos en EidoLocal, en 2018 realizáronse principalmente tarefas dedesenvolvemento para adaptar o portal ás necesidades do
catálogo de servizos. Entre os cambios máis relevantes
están a actualización do tema do portal ou a adaptación
dos textos informativos sobre a protección de datos á nova
normativa europea (RGPD).
 En 2018 aumentou o número de entidades que se benefician do espazo de transparencia, a súa disposición a través do portal Eido Local, co obxectivo de que as Entidades
Locais poidan ampliar a transparencia da súa actividade
pública.
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No ano 2018 solicitaron a alta no espazo de transparencia 17
novas Entidades, acadando así un total 41 organismos que
están a utilizar o servizo de transparencia de Entidades Locais,
dos cales 34 o realizan a través dunha ligazón ao seu propio
espazo de transparencia e 7 directamente incluíndo información no espazo de transparencia en Eido Local.

 No 2018 continuou o incremento do uso dos sistemas de
administración electrónica. Así, configuráronse máis de
7.000 permisos de empregados públicos para o uso de
sistemas como o portasinaturas, o sistema de notificación
electrónica, ou o sistema de recepción de entradas electrónicas nos diferentes departamentos.

1.2.7. Habilitación de procedementos administrativos.

1.2.8. Medidas instrumentais

4.000
3.000

Para a posta en marcha dunha Administración intelixente é
necesario establecer un conxunto de medidas instrumentais
que permitan definir e implantar as liñas de actuación para a
modernización da nosa Administración.

3.514

2.000
1.790

1.000

1.273

694

0
Portasinaturas

Rexel

Notifica.Gal

Pasaxe!

O 2018 foi un ano de gran actividade na habilitación de procedementos administrativos, o que implica un número elevado
de tarefas de configuración de procedementos e de usuarios
nos sistemas de administración electrónica:
 Revisáronse un total de 546 procedementos, e emitíronse
445 informes tecnolóxico-funcionais de habilitación
de procedementos (o 100% dos solicitados), tal e como
dispón a Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula
a habilitación de procedementos administrativos e servizos.

Publicouse o anteproxecto de lei de
administración dixital de Galicia, que
continuará a súas tramitación en 2019.
Publicación trimestral do sistema de
indicadores de administración dixital.
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A continuación resúmese o avance realizado no 2018 nestas
medidas instrumentais:
 Entre as competencias e funcións da Amtega, segundo
establecen os seus estatutos, está a o fomento da colaboración e da acción coordinada entre administracións
públicas en materia de tecnoloxías da información e as
comunicacións e a interlocución e regulación de acordos con outras administracións ou órganos en relación
co emprego dos sistemas de información corporativos da
Xunta de Galicia ou a súa interconexión con estes.

Nesta liña, durante o 2018 asináronse dous convenios con
institucións Galegas para a reutilización de servizos tecnolóxicos:

tación de servizos públicos entre a Administración xeral do
Estado e as Administracións das comunidades autónomas e
as cidades de Ceuta e Melilla.

•

O Comité Sectorial de Administración Electrónica (CSAECCAA) é un órgano técnico dependente da Conferencia Sectorial de Administración pública para a cooperación da Administración xeral do Estado, das Administracións das comunidades
autónomas e das entidades que integran a Administración
local en materia de administración electrónica. Dentro do
Comité Sectorial establécense grupos de traballo técnicos
para compartir experiencias e boas prácticas e mais para a
realización de proxectos en colaboración.

•

Asinouse o convenio de colaboración entre o Consello
de Contas de Galicia e a Axencia para a modernización
tecnolóxica de Galicia polo que se comparten infraestruturas técnicas e servizos comúns que permitan a
racionalización dos recursos TIC.
Asinouse o convenio de colaboración entre o Parlamento de Galicia e a Axencia para a modernización
tecnolóxica de Galicia

 Publicáronse na sede electrónica as resolucións polas que
se declaran as actuacións administrativas automatizadas da Xunta de Galicia e do sector público autonómico,
segundo o establecido na RESOLUCIÓN do 7 de setembro
de 2017 pola que se aproba o modelo de resolución pola que
se declaran actuacións administrativas automatizadas da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. https://sede.xunta.gal/a-sede/actuacions-administrativas-automatizadas
A Lei 40/2015 define actuación administrativa automatizada como calquera acto ou actuación realizada
integramente a través de medios electrónicos por unha
Administración pública no marco dun procedemento
administrativo e na cal non interviñese de forma directa
un empregado público, e determina que «en caso de
actuación administrativa automatizada deberase establecer previamente o órgano ou órganos competentes,
segundo os casos, para a definición das especificacións,
programación, mantemento, supervisión e control de
calidade e, se for o caso, auditoría do sistema de información e do seu código fonte. Así mesmo, indicarase o
órgano que debe ser considerado responsable para efectos de impugnación».

A Amtega forma parte do CSAE-CCAA e participa nos grupos de traballo técnicos. En particular ten representación nos
seguintes grupos relacionados coa implantación da Administración electrónica: Identidade dixital; Interoperabilidade;
Documento, Expediente e Arquivos electrónicos; Leis 39/2015
e 40/2015; Observatorios
Neste marco de colaboración a Amtega vén desenvolvendo
distintas actuacións para o aliñamento dos proxectos da
administración autonómica coas iniciativas do Estado en
materia de administración electrónica, avanzando na necesaria coordinación entre administracións públicas para o
desenvolvemento da administración electrónica.
Entre as actuacións realizadas en 2018 destacan:
•

•

•
1.2.9. Aliñamento coas iniciativas do MINHAP.

A integración do Arquivo Electrónico Administrativo co
sistema INSIDE da Administración Xeral do Estado para
o intercambio electrónico de expedientes entre administracións, que se porá en marcha no 2019.
A inclusión continua na plataforma de intermediación
de datos e documentos PasaXe! dos novos servizos da
plataforma de intermediación de datos estatal.
A configuración no Sistema Único de Rexistro das
novas oficinas das distintas administracións públicas
que se integraron co Sistema de interconexión de
rexistros (SIR) ao longo do ano.

A Conferencia Sectorial da Administración Pública é o órgano
para o impulso de actuacións e proxectos comúns cuxo
obxecto sexa a cooperación e a mellora da calidade na presInforme xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS
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1.3. Plan de administración e Goberno dixitais.
Xestión dixital dos RRHH
Con este obxectivo preténdese acadar un sistema integrado
para a xestión dos recursos humanos e o desenvolvemento de
servizos para o empregado público.
A unificación da xestión dos recursos humanos nun único
sistema ofrece vantaxes claras como a posibilidade de obter
unha visión global e unificada dos empregados, mellorar e
homoxeneizar os procesos de xestión facilitando a súa aplicación, simplificar os fluxos de información entre as distintas
unidades responsables da xestión de persoal, incrementar a
transparencia e reutilizar os desenvolvementos tecnolóxicos.
Esta xestión unificada supón tamén un incremento da complexidade dos sistemas que teñen que ter en conta as particularidades de cada colectivo, as distintas regulacións que
lle son de aplicación e as casuísticas específicas das múltiples
tipoloxías de traballador.
O sistema integrado para a xestión dos recursos humanos está
formado por un conxunto de ferramentas que se articulan ao
redor dun conxunto común de información. Estas ferramentas
están orientadas a distintos grupos de usuarios:

control horario, sistema de cita de recoñecementos médicos),
dando resposta ás demandas da Dirección Xeral da Función
Pública, dos servizos e unidades de persoal das consellerías e
organismos, e dos empregados públicos. Realizáronse actuacións de mantemento e soporte nos distintos compoñentes
que conforman o sistema integrado de xestión de recursos
humanos da Xunta de Galicia.
Durante 2018 destacan as seguintes melloras:
 Implantación do novo modelo de redución xornada:
En maio de 2018 normalizouse o procedemento de tramitación da redución de xornada en todas as consellerías,
organismos autónomos e entidades instrumentais. Todos
os empregados públicos solicitarán a redución de xornada
electronicamente a través do Portal do Empregado.
 Desenvolvemento do novo subsistema de xestión de
contratos e outros documentos a partir de modelos.
Tras finalizar o desenvolvemento, en decembro de 2018
iniciouse o plan de implantación do novo subsistema
nas consellerías de Medio Rural e Política Social. Esta
nova funcionalidade permitirá aos xestores de persoal
xerar os contratos, certificados de servizos prestados e
outra documentación a través da aplicación.

 Usuarios da Dirección Xeral de Función Pública
 Usuarios das unidades responsables da xestión de persoal
nas consellerías e organismos
 Responsables de unidades administrativas: subdirectores,
xefes de servizo...
 Empregados públicos

1.3.1. Sistema de xestión de recursos humanos. Avanzar
cara o expediente dixital do empregado público
Durante 2018 realizáronse as tarefas necesarias para a adaptación e evolución continuada dos diferentes sistemas vinculados á xestión de recursos humanos (sistema de xestión
de RRHH; portal do empregado público; acreditación dixital;
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Esta actuación permitirá lograr homoxeneizar os modelos
de documentación a empregar entre as distintas unidades de
persoal dunha mesma Consellería e, por outro lado, axilizar
a xeración de toda a documentación, así como facilitar o
acceso á consulta da dita documentación.
En 2019 está previsto continuar coa implantación no resto de
consellerías, así como seguir desenvolvendo novas funcionalidades que permitan a implantación da tramitación electrónica en certos procesos.
 Mantemento da información transversal corporativa: En
2018 finalizaron as tarefas de revisión da información co
obxectivo de homoxenizar a estrutura de postos de
traballo co directorio oficial de unidades orgánicas.
Esta actuación permitirá facilitar a toma de decisións en
base a explotación da información en determinados procesos de xestión de recursos humanos.

 Integración con outros sistemas corporativos: Ao longo de
2018 realizáronse varias actuacións dirixidas a mellorar a
integración con outros sistemas corporativos. Destacar a
labor de integración co Sistema de Xestión de Centros
de Política Social na Xunta de Galicia (CENPOS).
 Tramitación electrónica das solicitudes de permisos,
licenzas e vacacións: En 2018 continuáronse integrando
no proceso algunhas unidades de distintas consellerías

Consellería

que quedaran fora do plan inicial de implantación polas
súas características específicas.
En 2018 tramitáronse electrónicamente 228.721 solicitudes de permisos, licenzas e vacacións, un 41% máis que no
2017. A continuación detallamos a evolución anual do número
de solicitudes electrónicas tramitadas:

2015

2016

2017

2018

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

0

601

11.954

19.847

EDUCACION, UNIVERSIDADE E FORMACION PROFESIONAL

0

1.053

10.529

14.402

850

1.918

10.691

14.383

1.552

2.381

24.517

37.045

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

5

546

10.442

12.342

MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

1

719

11.182

14.448

MEDIO RURAL

1

547

23.368

36.308

MAR

0

2

4.695

7.780

3.838

7.152

11.726

15.025

14

1.819

17.190

24.883

2.870

4.623

6.719

7.507

0

1.675

18.593

24.750

9.131

23.036

161.606

228.721

FACENDA
ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
POLITICA SOCIAL
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
SANIDADE
Totais

Entre os beneficios acadados con este procedemento destacan a eliminación do papel, a simplificación da tramitación
e a rastrexabilidade da situación da solicitude, así como a integración directa no sistema de xestión de recursos humanos
permitindo dispor da xestión automatizada dos cadros de
ausencias.
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1.3.2. Expediente dixital do empregado público

 Información e acceso as distintas ferramentas de traballo

No marco do deseño do expediente dixital do empregado
público, completáronse os traballos de adaptación do Sistema de xeración documental da Dirección Xeral de Función
Pública para a súa integración co Arquivo Electrónico Administrativo e integráronse os dous primeiros procedementos que
xa están preparados para almacenar e clasificar documentos
no arquivo. Iniciáronse ademais os traballos de análise doutros
procedementos de cara a integralos de xeito efectivo no 2019.

 Formularios para solicitar a alta/baixa de usuarios nas aplicacións

Igualmente abordouse o traballo de análise técnico e procedimental para a valoración da posta en marcha do sistema
de configuración do expediente do empregado público,
seguindo o sistema FIDES xa implantado na administración
pública.
1.3.2.b. Acreditación do empregado público
Durante 2018 emitíronse 1.432 novas tarxetas de acreditación
dixital do empregado público e renováronse 5.222 certificados. A situación a decembro de 2018 era a seguinte:
Ámbito
Administración xeral
Administración de Xustiza
Totais

Nº persoas
acreditadas

% sobre o
total

14.644

90,14 %

3.255

100,00 %

17.899

91,79 %

Debe terse en conta que na previsión relativa á Administración xeral da Xunta de Galicia non se inclúe persoal docente
e de institucións sanitarias, estimando unha cifra global de
16.245 empregados públicos.
1.3.2.c. Nova sección na intranet para os xestores de
persoal:
Na Intranet da Xunta de Galicia, créase unha nova sección para
os xestores de persoal onde poden atopar documentación,
normativa e acceso a outros servizos onde destacamos:
 Directorios de contactos (unidades de xestión de persoal,
xestores de persoal, ...)
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1.3.3. Emprego público. Procesos para a xestión dos
procesos de oferta de emprego público
Durante o 2018 traballouse nos seguintes procesos:
 Melloras na Xestión do Concurso de Traslados: No
segundo semestre de 2018, realizáronse melloras no sistema actual para a súa adecuación a Lei 2/2015 do
emprego público de Galicia. Tamén abordáronse modificacións para simplificar os procesos e baremos nos
próximos concursos de traslados que se convoquen e así
lograr axilizar os tempos de tramitación e minimizar
o número de reclamacións. Destacamos as seguintes
melloras:
 Actualización da ficha de persoal reestruturando os
datos actuais e engadindo novos datos que faciliten
o novo modelo de baremación
•

•

Nivel de acreditación de coñecementos de idiomas
estranxeiros. Este novo concepto poderá ser rexistrado
polos xestores de persoal como o resto de datos.
Acreditación dos carnés de conducir. Este concepto
quedará asociado á ficha de persoal e tamén será utili-

zado nos concursos de traslados para a súa valoración
nos postos que o requiran.
Redefinición integral do rexistro de cursos de formación co obxectivo de identificar o organismo convocante, o acordo formativo e a edición.

 Baremación dos idiomas estranxeiros segundo os niveis de
acreditacións achegados polos participantes (novo dato a
certificar)

 Adecuación dos procesos de acreditación de méritos,
para ter en conta os novos datos da ficha de persoal e
ademais:

 Inclusión na baremación dun novo apartado para a valoración das áreas funcionais

•

•

•

No caso de participantes procedentes doutras administracións, o novo sistema valida de forma automática
os méritos rexistrados en solicitudes anteriores, sempre
e cando foran acreditados e validados previamente.
Os impresos de certificación serán enviados polos xestores de persoal de forma telemática aos participantes,
evitando así que teñan que desprazarse a recoller o
impreso de certificación.

 Adaptación dos procesos actuais de xestión para ter
en conta os novos criterios da baremación a utilizar
nos próximos concursos de traslados
•

•

•

Modificación dos criterios para a validez dos cursos de
formación segundo os organismos convocantes válidos independentemente da materia do curso.
Modificación do baremo asociado ao traballo desenvolvido para converterse nun baremo fixo por persoa
non dependente dos postos solicitados.
Evolución do baremo asociado aos méritos dependentes das características dos postos solicitados:

 Baremación do carné de conducir cun apartado propio

 Chamamentos en Listas de Contratación: construción
de novas funcionalidades para dar soporte a normativa
que regula a redistribución de chamamentos de persoal con discapacidade intelectual.

1.3.5. Ademais ... Fichaxe en posto de traballo.
Durante 2018 realizouse unha renovación tecnolóxica do sistema de fichaxe para acadar unha maior compatibilidade cos
equipos dos empregados públicos. A nova versión do sistema
está en proceso de implantación en todas as unidades que
utilizan o sistema Kronos.
No mes de decembro de 2018 o 87% das fichaxes diarias realizouse xa coa nova versión do sistema.
Destacar tamén que continúa a implantación do sistema
de fichaxe en distintas unidades illadas. En 2018 abordouse a
implantación nas seguintes unidades:
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Consellería

CULTURA

POLITICA SOCIAL

MAR

MEDIO RURAL

62

Unidades

Fichaxe

Arquivo do Reino de Galicia

15-01-2018

Arquivo Histórico Provincia de Pontevedra

15-01-2018

Biblioteca Pública da Coruña, Pontevedra, Santiago,
Ourense e Vigo

15-01-2018

Museo das Peregrinacións, Belas Artes da Coruña
Massó

15-01-2018

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

15-01-2018

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

15-01-2018

Museo Etnolóxico de Ribadavia

15-01-2018

Todos os Centros Sociocomunitarios de Galicia

15-01-2018

Axencia de Servicios Sociais en Santiago

15-01-2018

X.T. de Celeiro

15-01-2018

Servizo de Recursos Mariños

15-01-2018

Servizo de Competitividade e Innovación Tecnolóxica Celeiro-Viveiro

15-01-2018

Xefatura Comarcal de Ribeira

15-01-2018

Servizo de Explotacións Agrarias: Area de Lalín,
O Porriño, Pontevedra Salnés

01-05-2018

Servizo de Gandaría: Lalín, Porriño, Pontevedra Salnés

01-05-2018
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1.6. Medidas para acadar unha infraestrutura
de información xeográfica corporativa

A información xeográfica móstrase cada vez máis
relevante en todos os procesos de planificación e xestión
da Administración pública. Este programa está orientado
a dar o soporte tecnolóxico ao proceso de coordinación da
información xeográfica da Xunta de Galicia durante todo
o seu ciclo de vida, dende a produción ata a promoción e
reutilización da información por parte doutros sectores.
O tratamento desta información require de tecnoloxías
específicas tanto para o tratamento como para o
almacenamento e a difusión desta información, facéndoa
accesible para os cidadáns.

1.6.1. Sistema de información xeográfica (SIX)
corporativo:
Definición, implantación e aproveitamento da arquitectura SIX corporativa: Xunto co Instituto de Estudos do Territorio (IET), coordínase a implantación, consolidación e difusión
do sistema corporativo de información xeográfica, así como
o desenvolvemento de novos servizos sobre a plataforma.
Durante 2018:
 Publicáronse 63 novos servizos xeográficos, acadando a
finais do ano un total de 197 servizos dispoñibles, o que
supón un incremento dun 47% con respecto ao 2017.
 Continuouse traballando con distintas unidades e organismos para analizar tanto as súas necesidades en materia de
información xeográfica como a información que producían que puidera ser de interese para o resto de unidades
e para a cidadanía.

 Realizáronse de xeito continuo traballos de mellora da
infraestrutura, garantindo a capacidade e rendemento
desta ante o incremento dos servizos ofertados e da súa
demanda. En particular realizouse un incremento dos
recursos dedicados a dar servizo á plataforma de máis dun
20%. O tratamento de información xeográfica, polas súas
características propias, require dunha infraestrutura configurada e adaptada específicamente que permita manexar
o volume de datos e a tipoloxía de información. Por isto é
preciso realizar un esforzó constante de axuste e evolución
da plataforma para dar resposta ás necesidades concretas
e diferenciadas neste ámbito.
 Abordouse a migración tecnolóxica dos servizos de información xeográfica ás novas versións da infraestrutura.
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1.6.2. Portal de difusión de cartografía e servizos
O portal mapas.xunta.es concibiuse como punto de entrada
único aos distintos recursos de información xeográfica dispoñibles. Desde o portal pódese acceder á descarga de información xeográfica de interese para a cidadanía. Durante o 2018
puxéronse a disposición, entre outros, os seguintes conxuntos
de información relevantes:
 Novo servizo do Plan Básico Autonómico como instrumento de planeamento urbanístico co propósito de
garantir un territorio ordenado.
 Novo servizo de Itinerarios de Interese Paisaxístico.
 Novo servicio de Aproveitamentos Forestais.
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1.7. Medidas o impulso á análise intelixente do
dato

de todos os datos introducidos, así como a automatización
de procesos.

Este programa recolle actuacións incluídas no Plan de Administración e Goberno dixitais. Horizonte 2020. Centrase no
consideración do dato e da información como activo relevante para esta administración. En dúas perspectivas: dende
a configuración do inventario de información administrativa
que debe articular o modelo de información da Xunta de Galicia; e dende a perspectiva da aplicación de técnicas avanzadas para o análise do dato como fonte de información para a
avaliación da relación coa cidadanía ou seguimento da aplicación das políticas publicas. Entre os seus obxectivos:

O Inventario de Información Administrativa recolle de xeito
estructurado e ordeado información de referencia que permite a coordinación dos diferentes sistemas necesarios para
acadar a tramitación electrónica e o alineamento dos sistemas
de xestión da administración pública galega.

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

 Directorio de organismos.

 Impulsar o acceso ao sistema de indicadores da administración dixital

Nel se recollen na actualidade:
 Catálogo de procedementos (que da lugar a guía de procedementos e servizos).

 Tipoloxías e series documentais para a xestión do arquivo
electrónico administrativo.

 Sistema de análise intelixente da relación da cidadanía coa
administración pública galega.

1.7.1. Inventario de información administrativa
O Esquema Nacional de Interoperabilidade establece os principios e directrices de interoperabilidade no intercambio e
conservación da información electrónica por parte de Administracións Públicas. Os sistemas de información que dan
soporte á administración electrónica deben ser coherentes
cos criterios semánticos, organizativos e técnicos establecidos.
O Inventario de Información Administrativa (en diante IIA)
ten como principal función a de actuar como un catálogo
da información administrativa corporativa e transversal da
Xunta de Galicia, que permita vertebrar a información xestionada nos diferentes sistemas de información. Esto permitirá
proporcionando obter información íntegra, clara, homoxénea, accesible e permanentemente actualizada de aplicación
nas relacións entre as Administracións públicas e entre estas
e os cidadáns, conformando un repositorio único de información que garanta a homoxeneidade e interoperabilidade

Durante o ano 2018 mantívose de xeito continuado o sistema
de xestión do Inventario de Información Administrativa, e o
seu contido, cargando a información actualizada dos procedementos administrativos -necesaria para xerar a Guía de
Procedementos e servizos- e da estrutura orgánica da Xunta
de Galicia –necesaria para múltiples sistemas de información
que interactúan entre sí, como o Sistema de Interconexión de
Rexistros-.
No 2018 cargouse no inventario a información de máis de
1.500 series documentais de cara á implantación de procedementos no arquivo electrónico administrativo, e mantívose
sicronizada a información de unidades administrativas co Sistema de Xestión de Recursos Humanos.
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O inventario alinéase co Esquema Nacional de Interoperabilidade, que establece os principios e directrices de interoperabilidade no intercambio e conservación da información
electrónica por parte de Administracións Públicas. Os sistemas
de información que dan soporte á administración electrónica
deben ser coherentes cos criterios semánticos, organizativos e
técnicos que nel se amparan.

1.7.2. Impulsar o acceso ao sistema de indicadores da
administración dixital – Infraestrutura para a xestión
analítica corporativa
No 2018 continúa a evolución da plataforma BI corporativa
mantendo o obxectivo de incorporar información analítica de
carácter transversal a toda a administración pública que facilite a toma de decisións.
En concreto, destacan as seguintes actuacións realizadas:
 Revisión da metodoloxía de traballo a seguir no desenvolvemento dos proxectos BI corporativos. Innovación
na arquitectura definida para facilitar a incorporación de
novos sistemas de análises desenvoltas por diferentes provedores. Actualización dos procedementos e aliñación cos
equipos de traballo involucrados.
 Despregamento dunha nova versión do dicionario electrónico, cun aspecto visual moi agradable e intuitivo para
o usuario, con facilidade de navegación e securización da
información segundo o perfil do usuario, no que se incorporaron uns 300 indicadores novos e unhas 200 dimensións de análises.
 Supervisión dos sistemas de análises en desenvolvemento
para asegurar o seu aliñamento cos estándares corporativos definidos.
 Mantemento e evolución do portal de difusión dos cadros
de mando ( https:// platbi. xunta.local), engadíndolle
novas funcionalidades e incorporando novos indicadores,
informes e cubos de análise libre. Incorporáronse melloras
notables na xestión de usuarios, dispoñibilidade de infor-
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mes de estatísticas de uso da ferramenta, aseguramiento
da calidade do dato mediante a xeración de alertas de
indicadores e control da integridade referencial.
Ao peche de 2018 a plataforma corporativa conta xa cos
siguintes cadros de indicadores dispoñibles:
 Sistema de análise de administración electrónica: Relación
coa cidadanía; interoperabilidade; resumo de indicadores
dixitais; tramitación administrativa; seguimento Plan de
Administración e Gobierno dixitais.
 Sistema de análise de Recursos Humanos: Personal; control
de ausencias.
 Sistema de análise de Administración de Xustiza: Asistencia Xurídica Gratuita.
 Sistema de análise de Servizos Sociais: Rexistro de entidades; Discapacidade; Inclusión social; Dependencia.
 Sistema de análise de Transporte Público de viajeros: Resumen global; Expedientes sancionadores, Transporte Regular de uso general; Transporte Regular de uso especial;
seguimento Plan e-Mobility.
 Sistema de análise de prestación do servizo de Soporte as
persoas usuarias.

1.7.3. Impulsar o acceso ao sistema de indicadores da
administración dixital – Sistema de indicadores de
administración dixital.
Durante el 2018, evolucionou o sistema de indicadores de
administración dixital:
 Evolución dous sistemas do sistema de análise de
administración electrónica, homoxeneizando a presentación da información nos distintos espazos dispoñibles e mellorando a calidade do dato. Desenvolvemento
do universo de administración electrónica facilitando a
análise libre avanzada coa ferramentas máis avanzadas

de análise e a obtención dos indicadores definidos para o
mapa de interoperabilidade. Análise detallada do modelo
conceptual, revisión de todos os sistemas orixe de información e incorporación de novas dimensións de análise
e novos indicadores. Así incluiuse o análise de uso e dispoñibilidade do arquivo electrónico administrativo; análise
especializado do número de persoas usuarias en diferentes fases da tramitación electrónica. En conxunto téñense
incorporado máis de 10 novos indicadores.
 Seleccionar

 Emisión trimestral do “informe de Sistema de Indicadores de administración dixital” obtendo os datos do
sistema corporativo.
 Publicación na intranet corporativa do cadro de indicadores de administración dixital (http://intranet.xunta.gal/
sistema-de-indicadores-de-administracion-dixital).
 Actualmente encóntrase en fase de análise o obxectivo de
publicar a cidadanía o cadro de indicadores de administración digital.
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Obxectivo 2: Promover os servizos públicos dixitais

2.1. Medidas para o desenvolvemento
dos servizos dixitais dirixidos ao comercio,
empresa e industria
O sector empresarial, comercial e industrial é un dos ámbitos
obxectivo para a consolidación da administración electrónica
na súa relación coa Administración pública, no relativo á tramitación de axudas, a aplicación da directiva de servizos ou a
consolidación dos rexistros creados no ámbito de competencia da Administración pública. O obxectivo deste programa
é a simplificación dos procedementos administrativos vinculados á actividade empresarial e industrial para a redución
das cargas administrativas en relación coa Xunta de Galicia
e a extensión da sede electrónica cara a un modelo de portelo único empresarial que facilite ás empresas a relación coa
Administración pública.

2.1.1. Instituto Galego de Consumo e da Competencia.
Reclamacións do consumidor
 Ao longo de 2018 a Amtega, en colaboración co Instituto
Galego do Consumo e da Competencia (IGCC), traballou
no desenvolvemento do Sistema de xestión do proceso
de mediación e arbitraxe de reclamacións de consumo (MARCO). Este sistema ten como finalidade é facilitar
a presentación (por parte da cidadanía) e a xestión (por
parte tanto das empresas como da propia Administración)
dos procesos de mediación e arbitraxe de reclamación de
consumo:
•
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Introduce a posibilidade de xestionar, por vía electrónica, o acordo entre as partes (cidadán/a - empresa)
previo ao inicio dun procedemento de arbitraxe. Ao
mesmo tempo, facilita as xestións de alta/baixa/modificación de datos das empresas adheridas ao sistema
de arbitraxe, dando soporte a este procedemento
(achega de alegacións para a vista arbitral, asignación
de árbitros, comunicación de laudos etc...).
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•

Intégrase cun novo asistente que guiará ás persoas
consumidoras no proceso de presentación dunha
reclamación fronte a unha empresa (que é requirimento previo a unha solicitude de arbitraxe).

Despois dun período de validación, en 2019 poráse en marcha,
e evolucionará o sistema cara a integración coa tramitación
electrónica completa das presentacións das reclamacións.
MARCO vén a substituír o procedemento de xestións das
reclamacións de consumo, que tradicionalmente se levou a
cabo en soporte ofimático, por un sistema electrónico que
permitirá axilizar e centralizar as xestións administrativas.
Coa súa posta en marcha a Administración galega avanza no
desenvolvemento da Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias, que no seu
artigo 41 (Administración electrónica) sinala que a Xunta de
Galicia “potenciará a arbitraxe electrónica” e “fomentará o uso
das novas tecnoloxías para a presentación polos consumidores das reclamacións e denuncias, e a súa comunicación con
eles, establecendo procedementos adecuados que garantan
a autenticidade destas”.

 Por outra banda, na relación de prestacións de servizos ás
persoas usuarias, púxose en marcha o servizo de cita previa nos servizos centrais do IGCC, dentro da canle corporativa de solicitude de cita previa.

•
•
•

1.4.1. Sistema de información de rexistros empresariais,
industriais e comerciais
O Rexistro de actividades empresariais, industrais e
comerciais da Xunta de Galicia (RUE) integra nun único
sistema de información os rexistros públicos relacionados coa
actividade industrial, empresarial e comercial na Comunidade
Autónoma de Galicia.
O sistema de información permite a xestión de diferentes
rexistros mediante unha base de datos común e actualizada, a
inscrición nun só trámite no rexistro empresarial e no sectorial
correspondente e a tramitación completamente electrónica
dos expedientes.

Rexistro de industrias forestais
Rexistro de comercio
Rexistro de artesanía

Durante 2018 abordouse o proceso de evolución e mellora
continua da plataforma co obxectivo de converterse nunha
ferramenta transversal e de referencia da Xunta de Galicia para
a rede de rexistros públicos de actividades empresariais, industriais e comerciais, homoxeneizando os rexistros e evitando
información e procesos redundantes, co obxecto de cumprir
o principio do “dato único”, e ao mesmo tempo garantindo a
cobertura dos ámbitos específicos de actividade e o contexto
de cada rexistro.
Os traballos realizados centráronse nos seguintes eixos:

O sistema integra os seguintes rexistros:
•
•

 Continuouse cos traballos de integración con todas as
ferramentas transversais de Administración Electrónica:

Rexistro industrial
Rexistro de industrias agrarias

Ferramentas transversais
de aministración electrónica

Compoñentes funcionais
dun rexistro público

Ferramentas de xestión e
configuración de Rexistros

Portasinaturas

RUE
Asistente

Notifica.gal

RUE
Tramitador
Procedementos

ARPAD
SEDE
electrónica

RUE
Portal

RUE
Empresa

Rexistro
electrónico

Extranet

Pasaxe!

Outras integracións

Campos do rexistro

RUE
Analítico

RUE
Xestor

RUE
Integrador

RUE
Servizos

Consulta Pública

Explotación

Ministerio
Plataforma de
pagamento CIXTEC

Rexistro
Industrial

Servizos de interoperabilidade

Rexistro
Artesanía

Rexistro
comercio

Rexistro
Minas

…

Rexistros
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•

•

•

•

Implantouse a recepción automatizada de solicitudes
do Rexistro Electrónico, evitando aos xestores ter que
recepcionalas fora da plataforma
Integrouse o sistema coa plataforma de interoperabilidade PasaXe!, e púxose en marcha no Rexistro de Artesanía
Desenvolvemento da funcionalidade que permitirá a
integración bidireccional co Sistema Único de Rexistro
que se porá en marcha ao longo do 2019
Melloras na integración coa sede electrónica

 Incorporación de novas funcionalidades para facilitar
a tramitación electrónica integral dos expedientes,
entre as cales cabe destacar:
•

•
•
•

•
•
•
•

Incorporación da tramitación integral de requirimentos en 15 procedementos de instalacións, con plantillas
persoalizadas.
Posibilidade de carga manual de instalacións históricas
no sistema.
Desenvolvemento de buscadores avanzados de entidades e presentacións.
Posta en marcha da vista unificada do expediente, permitindo una visualización integrada do histórico de
presentacións
Posibilidade de accións masivas, actualmente empregadas na tramitación no Rexistro de artesanía.
Melloras na configuración e no fluxo de tramitación do
proceso de sinatura e de notificacións.
Desenvolvemento dun novo módulo de alertas personalizado.
Rexistro de visitas e informes de Infracción.

 Incorporación de novos procedementos na plataforma:
•

•
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Implantación do Rexistro de Instalacións de protección activa contra incendios en establecementos non
industriais
Desenvolvemento de novos procedementos que
entrarán en funcionamento ao longo do mes de febreiro de 2019:
– Comunicacións de Actuacións de control

Informe xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

•
•

– Autorización do uso da Marca de Artesanía de
Galicia
– Revisión de actividades artesanais do Rexistro Xeral
de artesanía de Galicia
– Excepcionalidade para refuxios o espazos libres en
ascensores.
Análise do Rexistro de instalacións de raios X con fins
de diagnóstico médico
Iniciáronse os traballos para a incorporación dos procedementos do Rexistro Mineiro.

 Soporte e mellora continua dos procedementos xa
implantados na plataforma. Entre as que se inclúe a
adaptación dos formularios de inicio de 50 procedementos para aliñalos coas novas funcionalidades da sede electrónica e permitir a incorporación dunha persoa xurídica
coma representante.
Ademais, no 2018 iniciáronse os traballos para a evolución da
Oficina Virtual de Industria para mellorar o seu deseño cun
modelo “responsive” que se adapte aos distintos dispositivos
e con melloras funcionais como a integración co sistema de
clave concertada Chave365, a búsqueda avanzada de expedientes e o acceso directo ao expediente na carpeta cidadá
dentro do espazo persoal “A Miña Sede”.
En canto a formación e divulgación da plataforma, ao longo do
ano realizáronse sesións divulgativas aos usuarios do ámbito
da Administración Industrial e mineira. Ademais Creouse un
espazo adicado ao sistema na Intranet Corporativa con toda a
información de interese para os xestores.

2.1.4 Procesos vinculados ao eido da minería
Durante 2018 iniciáronse os traballos de análise dos procedementos vinculados ao eido da minería. Desenvolveuse unha
primeira integración no Rexistro de actividades empresariais,
industrais e comerciais da Xunta de Galicia (RUE).
Esta integración completarase e porase en marcha no 2019.
Os procedementos nos que se centraron os traballos foron os
seguintes:

IN305A

Aprobación de proxectos de voaduras especiais

IN306A

Certificación de empresas de voaduras especiais

IN307A

Solicitude de dereito mineiro

IN308A

Autorización para a transmisión de dereitos mineiros

IN313A

Declaración da condición mineral, termal e de manancial de augas

IN313B

Concesión de aproveitamento de augas minerais, termais e de manancial

IN330A

Paralizacións temporais

2.1.5 Ademáis...
 Novo espazo para “Documentación de expedientes
en tramitación” no portal da Consellería de Economía,
Emprego e Industria
O portal da Consellería de Economía, Emprego e Industria
http://ceei.xunta.gal viña publicando ata o de agora infor�mación sobre os expedientes sometidos a información
pública ro da súa sección de “Transparencia e Goberno
aberto”, mais só aqueles relacionados cos proxectos de
explotacións mineiras e instalacións industriais.

Nesta sección poderán incorporar contidos, de forma coordinada, tanto o persoal de servizos centrais como o das delegacións territoriais da Consellería (responsables, estas últimas, da
xestión da maior parte dos expedientes de enerxía).
A centralización destes contidos no portal contribuirá tamén a
facilitar a súa localización por parte da cidadanía e empresas...
que teñan interese en consultar na rede a documentación
destes expedientes (que ata o de agora só se poñía a disposición en formato físico) e coñecer os mecanismos de participación (prazos, formas...).

A finais de 2018 a Amtega abordou a evolución deste
espazo para:
· mellorar o acceso e a presentación dos contidos
(con páxinas de detalle para cada expediente).
· facilitar a súa xestión por parte das unidades e servizos
responsables do seu mantemento.
· e ampliar as temáticas de publicación, incorporando aquelas que xestiona a Subdirección Xeral de
Enerxía (instalacións eléctricas de distribución e transporte, de xeración e de gas).
Xunto coa documentación dos expedientes sometidos a
información pública, o novo espazo inclúe tamén páxinas
específicas para difundir as “Autorizacións administrativas”
e a “Documentación ambiental” relacionada cos devanditos
expedientes.
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2.2. Medidas para a xestión dixital do Emprego

Tamén se deu soporte ao sistema de información de xestión
do rexistro de cooperativas, e as necesidades de equipamento
específico para o seu uso.

2.2.1. Desenvolver modelos de avaliación do emprego
en Galicia e axuda á toma de decisións.
No 2018 desenvolvéronse os modelos e comezou a captura
de datos para avaliar as causas de incremento ou diminución
do paro.

2.2.2. Evolucionar e establecer novas canles nos
sistemas de información que dan soporte á xestión da
intermediación.

2.2.6. Incorporar novas funcionalidades e servizos nos
sistemas de información de xestión do ISSGA.
Evolucionáronse os sistemas do ISSGA acorde as necesidades
deste organismo, en particular do sistema de información para
a apertura de centros de traballo, e do sistema de información
integral do ISSGA.

2.2.7. Modernizar a dotación das oficinas de emprego.
Durante o 2018 cumpríronse todos os obxectivos SISPE, desenvolvendo en prazo para a súa posta en produción as distintas funcionalidades acorde aos ditos obxectivos.
Desenvolveuse o sistema de autenticación de empresarios
nos sistemas de autenticación do SPEG, como paso previo a
creación dunha área específica na oficina virtual de empresas.
Levouse a cabo a explotación e obtención dos datos mensuais
e diarios da evolución do mercado laboral nos aspectos de
desemprego e evolución da contratación.

2.2.4. Evolucionar os sistemas de información de xestión
da orientación laboral.
Integrouse o novo sistema de orientación na plataforma tecnolóxica permitindo o uso de credenciais criptográficas na
aplicación, mellorando a seguridade da mesma.

2.2.5. Evolucionar os sistemas de información de xestión
da promoción do emprego e ás relacións laborais.
No ano 2018 desenvolveuse un novo sistema de xestión de
aperturas de centros de traballo e evolucionáronse outros sistemas.
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No 2018 licitouse a adquisición de novos sistemas para as oficinas de emprego que melloran a ergonomía do posto de
traballo, mellorando a pantalla de visualización (24 polgadas),
reducindo o consumo eléctrico (8,5w máximo) o que supón
unha redución do 50% fronte ao equipamento anterior; e despregouse nas oficinas o novo sistema de xestión de espera.
Tamén se continuou co traballo que leva a ter unha baixa taxa
de avarías, tanto nos terminais (inferior ao 0,5% anual) como
nos servidores (inferior ao 2%), e unha importante redución
de consumo enerxético (30 KW hora/ano fronte aos 137 KW
hora/ano dunha solución convencional). A licitación do novo
equipamento reducirá o consumo dos 30KW hora/ano a
15KW hora/ano ao reducir o consumo eléctrico o novo equipamento adxudicado.
Migráronse ao CPDI, o 50% dos sistemas de información que
dan servizo aos ámbitos de emprego e traballo.
E desenvolveuse unha nova aplicación de recoñecemento de
impresións dactilares.

2.3. Medidas para a xestión dixital da vivenda
Este programa posibilitará a modernización dos sistemas de
información relacionados coa xestión das políticas de vivenda
de Galicia. A dita modernización permitirá unha mellora na
calidade dos servizos, tanto na xestión, na toma de decisións,
coma no referido a información e servizos ofrecidos aos usuarios; mellorando tanto a explotación como a xestión da información en poder da administración.

2.3.1. Desenvolver novas funcionalidades e adaptar os
sistemas de información de xestión da vivenda
Realizouse a adaptación de varios sistemas ás convocatorias
publicadas en 2018, entre as que cabe destacar, subvencións
dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética
e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación,
da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en
vivendas (VI422E), axudas ao alugamento da vivenda (VI432A)
ou o bono de aluguer. Así mesmo, realizáronse adaptacións na
aplicación de catástrofes para incluír as axudas polo incendios
acaecidos en Galicia os días 14, 15 e 16 en outubro de 2017
(VI100A e VI100B) e da explosión de material pirotécnico producido en Tui en maio de 2018 (VI101A e VI101B).
Implantouse un novo sistema denominado tramitador simple
de subvencións que permite, mediante configuración, a tramitación de diferentes liñas de axudas no eido de vivenda. Estase
a pilotar a solución coa tramitación do procedemento de subvencións para a adquisición de vivenda (VI435A).

dos módulos de solo empresarial, solo residencial, construcións, xestión patrimonial, xestión do IBI e taxas dos inmobles do IGVS, o rexistro único de demandantes de vivenda e
por último, o inventario centralizado e actualizado de bens
mobles e inmobles do IGVS.

2.3.4. Favorecer a interoperabilidade cos sistemas de
información doutros organismos.
Desenvolvéronse melloras nos servizos dispoñibles por as
entidades bancarias (Caixa Rural, Caixa Rural) para a comunicación dos préstamos e liquidacións das axudas financeiras concedidas para a rehabilitación de edificios e vivendas (VI406A).
Desenvolvéronse integracións con Pasaxe dos servizos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificado de identidade
Certificado de Catastro de titularidade de bens inmobles
Certificado de Residencia Legal Estranxeiros
Certificado de Familia Numerosa Autonómica
Certificado de Discapacidade
Certificado de Empadroamento
Importes de prestacións de desemprego percibidos a
data actual
Consulta de datos catastrais
Certificado de percepción da RISGA
Certificado de prestacións percibidas ou outorgadas
polo INSS

Por último, iniciouse o desenvolvemento do censo de solo
empresarial na comunidade autónoma de Galicia.

2.3.3. Desenvolver unha plataforma de xestión integral
dos bens titularidade do Instituto Galego da Vivenda e
Solo
Publicouse un prego para a contratación dun servizo para
o desenvolvemento da plataforma electrónica integral de
vivenda e solo. Esta plataforma incluirá o desenvolvemento
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2.4. Medidas para a xestión dixital dos Servizos
Sociais
A finalidade deste programa é a modernización da prestación
de servizos sociais a través da transformación dos procesos
e da carteira de servizos, facendo para elo uso das ferramentas TIC. Dito programa incide na mellora das ferramentas de
traballo e dos sistemas de información que soportan tanto
os procesos de xestión como os de toma de decisións, e no
aumento do nivel de integración e compartición da información entre os distintos niveis unidades asistenciais e de xestión
involucradados na prestación de servizos sociais.

2.4.2. Desenvolver novas funcionalidades e servizos nos
sistemas de información de xestión das prestacións de
inclusión.
Desenvolvéronse novas funcionalidades, segundo as prioridades fixadas, nas principais aplicacións da área de prestacións
de inclusión social (PNC, RISGA/AIS, Equipos de inclusión,
RECONDUCE) con especial atención ao soporte e evolución
de RISGA. Entre elas:
•
•

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

•

Desenvolvéronse novas funcionalidades, segundo as prioridades fixadas, no sistema de información galego de atención á
dependencia (SIGAD) e no sistema de tramitación da discapacidade (CENDIS), entre outras:

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Evolucións no módulo de xestión de nómina de centros
Desenvolvementos iniciais asociados ao novo módulo
de xestión de nómina de libranzas (adaptacións da
fase PIA)
Integración co sistema de xestión de centros públicos
CENPOS (activación progresiva da integración en parte
dos centros)
Integración con HSUE (recepción de Informes Sociais)
Optimizacións e adaptacións nos envíos de datos ao
SISAAD (IMSERSO)
Adaptacións a variacións normativas no cálculo dos
copagos
Adaptación dos criterios de ordenación do PAR a cambios normativos
Implementación de proceso de creación automática
de propostas e resolucións de revisión de PIA (revisións
masivas)

•

•

2.4.3. Desenvolver novas funcionalidades nos sistemas
de información de xestión de familia e menores.
Desenvolvéronse novas funcionalidades, segundo as prioridades fixadas, nas principais aplicacións da área de familia e
menores (Protección de menores, Xustiza Penal, Escolas Infantís, Tarxeta Benvida, Títulos de familia numerosa). Entre elas:
 MENOR
•
•
•
•
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Implantación de módulo de adopción internacional
Melloras en usabilidade e capacidades de reporting
Ampliación de funcionalidade de axenda e avisos
Desenvolvemento de libros de rexistro de centros de
reforma (inicio)

 Escolas Infantís
•
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Adaptacións ao novo Decreto de RISGA en tramitación
(análise e inicio das adaptacións)
Integración co servizo de consulta da situación de desemprego de PASAXE
Integración con HSUE para a recepción automática dos
Informes sociais que acompañan á solicitude
Posta en marcha en PASAXE de servizo de consulta da
situación de beneficiario de RISGA
Cambios na tramitación dos recursos estimados e estimados parcialmente
Melloras no sistema de avisos das aplicacións

Melloras no soporte aos mecanismos de coordinación
entre redes de escolas infantís e coa xestión do Bono
concilia

•
•
•

Ampliacións na funcionalidade de xestión de cobros
(cheques empresa)
Integración con servizo de consulta de situación de
emprego de PASAXE
Integración con NOTIFICA

 Tarxeta Benvida
•

Adaptacións ao novo escenario no que a través de Tarxeta Benvida se absorbe progresivamente a prestación
de Fillo a cargo

 Títulos Familia Numerosa
•

Implementación de explotación estatística trimestral
para nova aplicación do Ministerio

 LEXNET
•

Implantación da ferramenta de intercambio de documentos con Xustiza na área de Xustiza Penal

2.4.4. Evolucionar os sistemas de información de xestión
do financiamento dos servizos sociais comunitarios.
Desenvolvéronse novas funcionalidades, segundo as prioridades fixadas:
•
•
•

Implantación da integración coa Sala virtual de firmas e
co Portasinaturas
Novos informes para facilitar a carga de información no
PBSS do Ministerio
Desenvolvemento de integración con SIUSSGAL
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2.5. Medidas para a xestión dixital da
Educación
Este programa posibilitará a modernización dos sistemas de
información relacionadas coa xestión académica e educativa
dos centros educativos, o seu alumnado e profesorado. Dita
modernización permitirá unha mellora na calidade dos servizos, tanto na xestión, na toma de decisións, coma no referido
a información e servizos ofrecidos aos usuarios; mellorando
tanto a explotación como a xestión da información en poder
da administración.

2.5.1. Implementar novas funcionalidades e servizos
nos sistemas de información de xestión académica e
dos centros e evolucionar a xestión da información nos
centros.
 XADE: Evolución do sistema de xestión administrativa das
ensinanzas co desenvolvemento de novas funcionalidades na administración, incorporación da nova xestión de
ensinanzas deportivas. Melloras da matrícula administrativa para ciclos formativos.
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 Ciclos Probas e Ciclos Admisión: No ámbito de formación
profesional, desenvolvéronse novas funcionalidades na
usabilidade da aplicación para a xestión de ciclos admisión
e ciclos probas. Implementouse unha nova interface para
as aplicacións que mellora a visualización para o cidadán.
Creouse un sistema Wiki, FPWIKI, que permite compartir
contidos entre os docentes, posibilitando unha cooperación entre eles, a través de perfís dependentes da área
profesional, o que posibilita que poidan empregar e editar
recursos do seu eido profesional.
 Axudas e Fondo de Libros: Incorporación da presentación
das solicitudes de axudas e fondo de libros na Sede da
Xunta de Galicia.
 XIE: Integración dos servizos de firma electrónica na aplicación de Xestión da Inspección. Os inspectores poden
enviar a firma electrónica os informes resultantes das
actuacións que desenvolven no exercicio das súas funcións.
 Programacións: Novo tipo de programación (Tipo 2)
que permite aos docentes facer as súas programacións

baseándose na avaliación de competencias, permitindo
conservar o tipo anterior e migrar dun tipo ao outro
segundo o criterio do docente. Inicio do desenvolvemento dun novo sistema de programacións extensible
ao resto de ensinanzas.
 Centros Educativos: Implementouse un novo filtro de zona
meteorolóxica para dar soporte ós sistemas de alertas
meteorolóxicas e poidan enviar notificacións ós centros
educativos das zonas afectadas, tamén se incorporaron
novas áreas de influencia e puxéronse a disposición do sistema de admisión de alumnado nos centros.
 Transporte Escolar: Incorporouse a posibilidade de engadir
paradas diferentes para recoller os casos de custodia compartida de xeito que uns días suben/baixan nunha parada
e noutros días noutras totalmente diferentes. Desenvolveuse a aplicación móbil TRAEME para Android e iOS para
permitir aos acompañantes dos servizos de transporte
escolar integrado levar conta da subida e baixada dos
nenos nas diferentes paradas así como a súa xeolocalización en espazo e tempo. Modificación completa da aplicación para recoller os datos das expedicións de transporte
integrado.
 Comedores Escolares: Mellorouse a usabilidade do sistema
e integrouse cos sistemas de sinatura dixital.
 UPTCEN: Mellorouse a estimación de alumnado matriculado en próximos cursos recollendo a información da
aplicación de admisión alumnado, o que posibilitará unha
estimación máis precisa das necesidades en centros de
educación infantil e primaria.
 AVALIA: Consolidación neste segundo ano do sistema para
a xestión das avaliacións individualizadas de Educación Primaria - Educación Secundaria, nova funcionalidade para
cambiar de ano de traballo na aplicación, evolución dos
informes de resultados das avaliacións.
 Títulos: Melloras na tramitación dos Suplementos Europeos de Título (SET) de ensinanzas superiores de Música,
Arte Dramática, Artes Plásticas e Deseño e Conservación e

Restauración de Bens Culturais. Importación dos datos de
titulados dende aplicacións de terceiros.
 DOC: Adaptación do Documento de Organización de
Centros ás actualizacións normativas do sistema educativo
e a información recollida en diferentes sistemas de información: implantación de programas formativos en determinados centros, recollida de alumnos con escolarización
combinada en XADE, así como novos postos de traballo
de AL e PT compartidos.
 Portal educativo: Actualización do portal web educativo
cun novo deseño web adaptativo que ofrece unha gran
flexibilidade na distribución dos contidos, permitindo as
consultas dende un dispositivo móbil de xeito simplificado, cunha visualización máis doada e máis facilidades na
navegación, que redunda nun acceso máis áxil aos contidos desexados. Máis do 30% dos accesos fanse dende
dispositivos móbiles, cifra que previsiblemente seguirá
crecendo ano a ano.

2.5.2. Desenvolver un novo S.I. para a xestión integrada
da documentación de centros educativos.
Iniciouse a análise de requirimentos dun novo sistema que
permita a xestión integrada da documentación xestionada
nos centros educativos.

2.5.3. Implementar novas funcionalidades e servizos
nos sistemas de información de xestión do persoal
educativo.
 Sistema de información de xestión do concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP): Integrouse a
aplicación informática do concurso de adxudicación de
destinos provisionais do persoal docente coa Sede electrónica da Xunta de Galicia. Deste xeito os interesados
puideron facer e presentar varias instancias e consultar en
todo momento o estado de tramitación da súa solicitude.
Presentáronse máis de 20.000 solicitudes deste procedemento na Sede electrónica da Xunta de Galicia.
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 Sistema de información de xestión das Oposicións aos corpos docentes: Considerouse ao colectivo docente como
obrigado a relacionarse electrónicamente coa Administración e polo tanto coa obriga de facer a solicitude de
inscrición electrónica nos procesos selectivos. Deste
xeito pasouse de 4.396 solicitudes presentadas electrónicamente no ano 2017 ás 16.951 no ano 2018. Integrouse
a aplicación co sistema de pagos electrónicos da Atriga,
mellorando a experiencia do usuario e automatizando o
cotexo do pagamento das taxas por parte da Administración. Optimizouse o proceso automático de verificación da
documentación das solicitudes cunha mellor integración
cos servizos de interoperabilidade.

 Sistema de información de xestión do concurso xeral de
traslados (CXT): Mellorouse o procedemento de baremación do concurso de orientación educativa. Adaptouse a
baremación dos concursos xerais par ter en conta as novas
titulacións de graos universitarios.

 Sistema de información de xestión das Habilitacións para
docencia en centros privados: Mellorouse a xestión interna
da aplicación en relación a seudonimización dos datos.
Acometéronse tamén cambios no fluxo interno das solicitudes.

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

 Sistema de información de xestión do datos persoais do
profesorado (Datospersoais): Implementouse un novo tipo
de instancia para a solicitude de recoñecemento de actividades como horas de formación co obxectivo de que esté
aberto de xeito permanente para o colectivo docente.
 Sistema de información de xestión de Persoal docente:
Fixose o recoñecemento como servizos prestados dos
días de vacacións aboados e non disfrutados dos opositores 2018 para que lles computar como tempo traballado .
Mellorouse a xestión de intercambios concedidos e denegados de destinos provisionais, deseño e implementación
dos informes das resolucións correspondentes con sinatura electrónica.
 Sistema de información de xestión das substitucións de
persoal docente (Substitutos): Eliminouse a xestión de
titulación dos substitutos, trasladando toda esta xestión a
aplicación transversal de xestión de datos do profesorado.
Mellorouse a sincronización co sistema informático do
CIXTEC en relacións as altas e baixa en nómina do persoal
substituto.
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 FPROFE: Adaptación a un formato bilingüe nos certificados
emitidos, e incorporación da funcionalidade de xestión
biliungue da información asociada.
 CENPRI: Validación de cargos que corresponden ao
número de unidades de concerto de cada centro.

 PIALE: Novos tipos de actividades de formación no programa PIALE para a mellora da competencia lingüística e
comunicativa en lingua estranxeira do profesorado. Xunto
con estas novas actividades se engadiron novos requirimentos para o acceso ás mesmas, aparte de novos criterios de adxudicación das prazas do programa.
 Acreditación: Integración da aplicación con sede electrónica. A aplicación de xestión do procedemento permite o
rexistro de solicitudes e a súa entrega en sede electrónica.
Os xestores do procedemento poden ver na aplicación as
solicitudes entregadas en sede coa documentación anexa.
Melloras na trazabilidade e auditoría de modificación de
solicitudes.
 Programas Educativos: Apoio á tramitación con novas funcionalidades, que permitiron xestionar case 1700 solicitudes de centros nos distintos programas e plans durante o
ano 2018.
 AXUDASLE: Adaptáronse as convocatorias de axudas de
linguas estranxeiras e axudas para a STEM Week, incorporouse a presentación na Sede electrónica, e melloráronse
os procedementos de interoperabilidade, que facilitan a
xestión por parte do persoal funcionario.

2.5.5. Evolucionar os sistemas de información de xestión
do sistema universitario.
Evolución do sistema NERTA de xestión das probas de acceso
á universidade no ano 2018, adáptase a proba ABAU para contemplar as materias de idioma na parte voluntaria da proba.
Incluíronse novas titulacións no acceso ó Sistema Universitario
de Galicia e realízase un prazo extraordinario de matrícula universitaria para dar acceso ó maior número de alumnos posible.

2.5.6. Desenvolver un S.I. para a publicación de
información de empregabilidade.
Rematouse a análise de requirimentos dun novo sistema que
permita a consulta pública de información de empregabilidade do sistema universitario de Galicia.

2.5.7. Dar soporte aos centros educativos no uso dos
recursos tecnolóxicos.
Na atención a usuarios de sistemas e recursos tecnolóxicos,
a Unidade de Atención a Centros atendeu mais de 85.000

incidencias, superando o número atendido en anos anteriores. Dito servizo veuse complementado cun novo Servizo
Premium de atención a usuarios de Educación Dixital, que
combina a atención remota por diversas canles, coa atención
presencial nos centros e domicilios dos usuarios, e con puntos
físicos de atención espallados polo territorio.

2.5.8. Desenvolver solucións de análise e axuda á toma
de decisións no ámbito da educación.
 DRD/DRDAdi/DRDEspe/DRDRespe: Adaptación das aplicacións para recoller nova información dos centros motivada pola aplicación das distintas leis educativas. Mellóranse os procesos de recollida dos datos xa existentes
noutros sistemas da Consellería para facilitar aos responsables a cumprimentación dos distintos formularios e evitar
que teñan que poñer os datos por duplicado en aplicacións diferentes.
 BICED: Migración dende unha contorna propia ao contorno corporativo da AMTEGA, que permite un mellor
escalado de recursos e un contorno máis moderno para a
visualización de datos.
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2.6. Medidas para a xestión dixital do
transporte e do territorio
Este programa posibilitará a modernización dos sistemas de
información do ámbito do transporte e a mellora da calidade
dos servizos, tanto na xestión e toma de decisións, coma no
referido a información e servizos ofrecidos aos cidadáns e as
empresas do sector.

2.6.1. Implantar novas funcionalidades nos sistemas de
información de xestión do transporte metropolitano
Realizáronse tarefas de operación do servizo, como o cálculo
das imputacións aos concellos, a elaboración de mestres, a
explotación de datos, a elaboración de informes a medida, e o
procesamento de colectas co SITME.
Por último, incorporouse na APP de transporte metropolitano
a monitorización e seguimento en tempo real das rutas de
transporte público daqueles operadores que remiten información o SAE de Galicia. De xeito inicial, habilitáronse as liñas de
autobús que se incluíron no plan de accesibilidade do transporte interurbano ao centro urbano da Coruña. Na actualidade, hai habilitadas 112 liñas con información en tempo real.

2.6.2. Desenvolver e implantar novas funcionalidades
nos sistemas de información de xestión das
autorizacións e procedementos en materia de
transporte
Implantouse o sistema de tramitación electrónica de títulos
habilitantes de taxi, RTAXI, para a tramitación dixital dos procedementos recollidos no decreto 103/2018, de 13 de setembro,
polo que se aproba o regulamento da lei 4/2013, de transporte
público de persoas en vehículos de turismo de Galicia.
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2.6.3. Implantar sistemas de tramitación electrónica
para os instrumentos de planeamento urbanístico e
ordenación do territorio.
Desenvolveuse un novo sistema para a sinatura dixital desatendida, mediante selo electrónico, de documentos de forma
masiva por lotes. Con este sistema asináronse os case 61.000
documentos que conforman o Plan Básico Autonómico de
Galicia.

2.6.4. Evolucionar e integrar os sistemas de información
de xestión das infraestruturas viarias de Galicia
Elaborouse un plan de modernización tecnolóxica para a
Axencia Galega de Infraestruturas no que se definen doce
liñas de actuación.
Desenvolvéronse evolucións na aplicación de xestión de
estradas, XESTA. Entre as principais desenvolvementos destacan a integración co portasinaturas para a sinatura dixital dos
documentos, as adaptacións para a integración co XUMCO ou
a incorporación de novos campos para a xestión das obras do
servizo de edificación.
Por último, finalizouse o desenvolvemento e implantouse en
fase piloto unha aplicación para a tramitación de expedientes
de expropiacións, SITEX.

2.7. Medidas para a xestión dixital do Medio
Ambiente

dos animais de compañía de Galicia e realizáronse as modificacións necesarias para incorporar as aves ao rexistro.

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

E por último, realizouse a migración tecnolóxica do sistema
de renovación de licenzas de caza e pesca de Galicia a unha
nova plataforma baseada en web. Esta prevista a súa posta en
marcha no primeiro semestre de 2019 unha vez finalizadas as
adaptacións técnicas necesarias nas entidades bancarias colaboradoras.

2.7.1. Implementar novas funcionalidades e servizos
nos sistemas de información de xestión da información
meteorolóxica.
Desenvolvéronse evolucións na aplicación móbil de Meteogalicia que acadou as 313.236 descargas e que está dispoñible
para dispositivos iOS, Android, Windows Phone e Blackberry.

2.7.2. Desenvolver novas funcionalidades nos sistemas
de información de xestión da conservación da
biodiversidade e da xestión dos recursos cinexéticos e
piscícolas de Galicia.
Desenvolveuse unha nova aplicación para a xestión da información sobre a localización e distribución espacial das especies de flora e fauna silvestres en Galicia e outra información
asociada (como o estado do hábitat e factores de ameaza
principais) que permite o seu seguimento a través dunha solución de mobilidade.

2.7.3. Implementar novas funcionalidades nos sistemas
de información de xestión da conservación e promoción
do patrimonio natural de Galicia.
O portal “Galicia natural e única” ampliou os seus contidos con
información sobre as seis reservas da biosfera, a serra do Courel, o monumento natural da Praia das Catedrais e as zonas
de especial protección: Carnota-Monte Pindo e canóns do Sil.
Todas elas, xunto os seis parques naturais de Galicia, baixo a
etiqueta de “espazos imán”.
Ademais, desenvolveuse o pasaporte natural electrónico na
APP de parques naturais para o selado automático da visita a
través do móbil.

2.7.4. Automatizar e mellorar os procesos de análise de
mostras do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia.
Evolucionouse o sistema de xestión de mostras do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia.

Evolucionouse e adaptouse o portal de caza á resolución do
8 de maio de 2018 por a que se regulan as épocas hábiles de
caza e as medidas de control por danos e os réximes especiais
por especies durante a temporada de caza 2018/19. Adaptouse o portal para a xestión do sorteo de permisos de cotos
de pesca fluvial á convocatoria 2018.
Adaptouse o Rexistro Galego de Identificación de animais de
compañía (REGIAC) á nova lei 4/2017 de protección e benestar
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2.8. Medidas para a xestión dixital do agro e da
gandería
A finalidade deste programa é a modernización dos servizos
e instrumentos que permitan ao sector gandeiro galego facer
uso das novas tecnoloxías tanto na súa relación coa administración como con terceiros, a través da información e servizos
ofrecidos aos usuarios, e a xestión, a toma de decisións, e a
explotación da información en poder da administración.

2.8.1. Evolucionar os sistemas de información de xestión
do ámbito agrario, gandeiro e da industria e calidade
agroalimentaria
Nos sistemas de información de xestión do ámbito agrario,
gandeiro e da industria e calidade agroalimentaria, poden
salientarse os seguintes puntos relevantes no 2018:
No ámbito de gandaría, os sistemas actuais de Sistema Integrado de Xestión e Control (SIXC) desenvolveron varias melloras, se ben o esforzo centrouse no novo sistema de Xestión
de Gandaría (XESGAN), un ecosistema integral con aplicacións que permiten unha importante reorganización, ampliación funcional e mellora tecnolóxica (contorna web, arquitectura corporativa) respecto das asistentes, facilitando ademais a
comunicación entre elas. Este sistema substitúe ao SIXC e, cun
interface mellorado, permite implementar novas validacións e
mellorar a calidade e trazabilidade da información, xerando e
almacenando a documentación pertinente.
O ecosistema XESGAN está composto polas seguintes aplicacións: SIGAN (Catálogos transversais ao resto de aplicacións, e
catálogos propios de MAPA e SIRENTRA xestión de vehículos
e transportistas); REGAN (Xestión das explotacións e subexplotacións); INGAN: Inspección e controis (controis sanitarios
e campañas de erradicación, emisión de documentación de
acreditación sanitaria, xestión de resolucións de marcaxe, emisión de documentación) e Indemnizacións (rexistro, xestión e
impresión da documentación para o pago das indemnización
por sacrificio dos animais por motivos sanitarios) dos servizos
veterinarios oficiais; MOGAN (Xestión do Movemento pecuario: rexistros nacionais de movemento, emisión de guías de
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orixe e sanidade pecuaria e toda a operatoria realizada a partir
dos animais sacrificados) e SEGAL (Xestión da información de
Seguridade alimentaria nas producións gandeiras)
Durante 2018 puxéronse en uso as aplicacións REGAN e
INGAN-Indemnizaciones, e avanzouse de xeito substancial en
INGAN-Inspecciones. O proxecto XESGAN estará en funcionamento en tódolos seus módulos no 2019.
A potencialidade destes sistemas de información do eido
gandeiro amósase con algúns indicadores de xestión no 2018:
mais de 1,5 millóns de movementos de entrada/saída de animais nas explotacións, con 852.000 animais implicados; con
mais de 43.000 cambios nas subexplotacións relacionadas cos
mesmos. Outro sistema - o de xestión de axudas de melloras
estruturais (explotacións agrarias) - permitiu xestionar mais de
31 millóns de euros en axudas.
De elevado impacto no control da sanidade animal son os
seguintes sistemas:
 Sistema de Xestión, análise e envío de resultados das
mostras relacionadas coa sanidade e coa hixiene dos
animais (MARIS), que apoian a xestión desenvolvida desde
o Laboratorio de Sanidade Animal e Produción Animal de
Galicia (mais de 482.035 Mostras xestionadas de xeito telemático no Laboratorio en 2018)
 Sistema de Xestión das actuacións en campo das campañas de saneamento gandeiro, que xestionaron no
2018 actuacións en mais de 125.000 explotacións con mais
de 1,2 millóns de mostras recollidas, e que permiten ao
persoal técnico (veterinario) planificar as visitas ás explotacións, as enfermidades que se van controlar, os animais
ou outros obxectos de actuación e as mostras que van
recoller sobre o terreo (sistema FICADI con interface web e
tamén un módulo para acceso desde smartphone o que
lle permite o rexistro da información desde a propia explotación),
O Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (REAGA)
é unha aplicación estrutural de Medio Rural, que centraliza
a información das explotacións agrarias de Galicia: contén

actualmente mais de 313.000 explotacións rexistradas vinculadas cun 1,36 millóns de recintos.
O Rexistro de Produtores e Operadores de Medios de
Defensa Fitosanitarios de Galicia xestiona actualmente
mais de 112.000 rexistros dados de alta.
Púxose en marcha o desenvolvemento de novos sistemas
para as liñas de maquinaria en réxime asociativo e liñas de asesoramento para titulares de explotacións agrarias (este último
xa en uso).
O sistema de información para a xestión da contabilidade vitivinícola (CONVIT) para o cumprimento das obrigas
de rexistro e declaración de diversas prácticas do sector vai
permitir a xestión dos libros de contabilidade vitivinícola e a
presentación de declaracións dos mesmos aos organismos
reguladores. Completouse a primeira fase do sistema, que foi
pilotado con varias bodegas, referente á xestión de órganos
de control, operadores e plantas; e xestión de libros de rexistro.
Nas 68 Oficinas Agrarias Comarcais levouse adiante no derradeiro trimestre de 2018 un proxecto de renovación integral
dos servizos de dixitalización e impresión que supuxo a renovación de 174 impresoras, complementando así o proxecto de
renovación integral de equipamento informático desenvolvido en 2017 (500 equipos informáticos).

2.8.2. Desenvolver novos servizos e canles de relación
telemática co sector agroforestal a través de Oficina
Agraria Virtual
Na Oficina Agraria Virtual leváronse adiante melloras de
funcionalidades entre as que cómpre destacar que os gandeiros poden solicitar, descargar e imprimir os Documentos de
Identificación Bovina, sen necesidade de recollelos como ata
o de agora nas Oficinas Comarcais.
No 2018 se tramitaron 833.00 servizos (410.000 altas por
nacemento, 205.000 declaracións de movemento de animais
ou 106.000 guías emitidas por veterinarios autorizados, por
salientar algúns exemplos) , cunha porcentaxe de tramitación

telemática directa do 74% e telefónica asistida do 18%, ata acadar un 92% de xestión non presencial – con 31.905 usuarios
únicos. Segue crecendo a porcentaxe telemática, que vaise
ver reforzada coa nova canle de acceso en mobilidade que se
describe a continuación.
O esforzo central neste proxecto no 2018 continuou sendo
o desenvolvemento e implantación dunha nova Oficina
Virtual Agraria de servizos con tres obxectivos principais:
Mellorar o rendemento e prestacións do sistema actual, técnica e funcionalmente; Aliñarse co novo sistema integral de
xestión gandeira (XESGAN); e Permitir o uso desde dispositivos móbiles
A finais de 2018 entraron en funcionamento as novas Oficina
Virtual de Sanidade Vexetal e Oficina Virtual do Rexistro Vitícola ; estando moi avanzada a Oficina Virtual de Gandaría, que
vai permitir a realización de moitos dos trámites mais habituais
desde dispositivos en mobilidade.
Este proxecto engarza co desenvolvemento da nova Oficina
Virtual de Medio Rural, que permitirá aglutinar todos os
servizos, consultas públicas, actividades formativas e trámites
que actualmente están dispoñibles no portal de medio rural,
con acceso aos procedementos na sede electrónica, usando
buscadores sinxelos e etiquetas para cada contido; o que
redundará na facilidade de atopar os distintos servizos de cara
ao cidadán.

2.8.3. Desenvolver novos módulos e funcionalidades
nos sistemas de información de xestión da
concentración parcelaria, do banco de terras de Galicia e
das axudas e servizos vencelladas ao desenvolvemento
rural
Resaltar a evolución do sistema de Xestión do proceso de
almacenamento e xestión da información das fases dos
acordos de concentración parcelaria (INFOCOP) e do sistema de soporte (SITEGAL) de xestión do Banco de Terras
de Galicia, (en 2018 o portal recibiu mais de 130.000 visitas
con 2,1 millóns de páxinas vistas. A aplicación xestiona actualmente mais de 8800 parcelas e 4737 hectáreas, con 1522 arren-
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damentos activos); proxectos (INFOCOP, SITEGAL) que constitúen dous importantes puntos de apoio en liña coa prioridade
estratéxica para o período 2016_2020 das actuacións de concentración e mellora na xestión territorial do territorio.

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

No 2018 completouse a análise da viabilidade dun sistema
de información para a xestión das axudas baixo metodoloxía LEADER do PDR .

O programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia
foi adoptado oficialmente pola Comisión Europea o 18 de
novembro de 2015, e nel preséntanse as prioridades de Galicia no que respecta á utilización dos 1.186,4 millóns EUR de
fondos públicos dispoñibles para o septenio 2014-2020. Coma
canle de comunicación de este Programa ultimouse durante
2018 a publicación dun novo portal de difusión

2.8.4. Implementar novas funcionalidades e servizos
nos sistemas de información de xestión do organismo
pagador FOGGA e de xestión da Política Agraria Común
de Galicia
A aplicación de tramitación, xestión e control dos pagos
de Fondos Europeos Agrícolas (SICOP) da servizo a todas as
unidades que tramitan fondos FEAGA/FEADER, así como ao
Organismo Pagador FOGGA na xestión, control e xustificación dos pagos: en 2018 xestionou peticións de pagos por un
importe total superior a 372 millóns de euros (axudas FEAGA
e FEADER). Estase ultimando a cesión de SICOP a outras administración públicas, dado o interese de varias delas na súa utilización.
O novo sistema para a xestión das axudas de froita e leite
escolar (LEFRES) permite a xestión e pago do reparto da
froita e o leite nos centros escolares:

Evolucionouse o sistema de apoio na xestión dos indicadores do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia (PDR
2014_2020) - INPDR. Este sistema xestiona 59 orixes de información diferentes (accións e axudas de distintas medidas do
PDR con 18 organismos da Xunta de Galicia implicados) relativos a un orzamento superior a 190 millóns de euros en 2018.

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

O sistema de xestión das axudas agroambientais (plurianuais)
xestiona as liñas do PDR de Agroambientais e clima (medida
10.1) e agricultura ecolóxica (medida 11). - AGACLI – e facilitou
a xestión no 2018 de mais de 4.000 solicitudes.

Durante 2018 avanzouse no escenario de integración co
Esquema Nacional de Seguridade (ENS) e na análise de riscos
e impacto de negocio. Tamén continuouse prestando Asesoramento e formación a entidades delegadas para abordar a
implantación da ISO 27002. Actualizáronse os plans de continxencias, desenvolvéronse actividades formativas e deuse
soporte para a implantación do novo regulamento europeo
de protección de datos

Cómpre resaltar a importancia do sistema para xestión de
axudas directas da Política Agraria Común PAC. No 2018
tramitáronse 22.978 solicitudes únicas, 8591 alegacións ao
SIXPAC e 5696 solicitudes de ratificación ao réxime de pequenos agricultores. O visor SIXPAC permite a visualización de 45
millóns de recintos, mentres que a ferramenta de controis de
campo facilitou a realización de controis de mais de 94.000
recintos.

Outro labor destacable foi o apoio nas auditorías 2018 e seguimento de recomendacións de auditorías anteriores, trala primeira auditoría específica de control da seguridade de información na xestión de fondos europeos agrarios, recibida na
Xunta de Galicia por parte da Comisión - en 2017 - que amosou como resultado un elevado grao de madurez na aplicación da normativa de seguridade, no 2018 traballouse arreo na
implantación das recomendacións derivadas.
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2.9. Medidas para a xestión dixital do ámbito
forestal
A finalidade deste programa é a modernización dos servizos
e instrumentos que permitan ao sector facer uso das novas
tecnoloxías tanto na súa relación coa administración coma na
súa propia xestión, e impulsar a través da tecnoloxía tanto a
xestión dos recursos forestais como dos medios de loita contra incendios, a través da información e servizos ofrecidos aos
usuarios, e a xestión, a toma de decisións, e a explotación da
información en poder da administración.

2.9.1. Evolucionar os sistemas de información de xestión
do ámbito forestal
O Sistema de Presentación e Administración do Plan de
Ordenación e Xestión Forestal – XORFOR xestiona a redacción dos diferentes tipos de instrumentos de ordenación. O
número de instrumentos creados creceron en mais dun 50%,
cunha presentación telemática superior ao 80%.O número de
usuarios externos que accedeu creceu tamén nun 25%.
En conexión co anterior, durante este ano púxose en funcionamento o sistema de xestión de axudas para a elaboración
de instrumentos de ordenación ou xestión forestal. Na
primeira fase, xa en uso, permítese a pre-aprobación da liña
de axuda, cubrindo a recepción das solicitudes e a avaliación
de puntuación- A través dun módulo de acceso público pode
achegarse a entrega da documentación acreditativa por parte
dos técnicos forestais acreditados.

O sistema de información destinado ao rexistro e tramitación de solicitudes de corta de madeira en terreos forestais de xestión privada tramitou (telematicamente) no 2018
o 48% (un total de 51.427) do total de solicitudes, e se traballa
para que no 2019 sexa a canle única de entrada.
Desenvolvéronse Melloras funcionais e tecnolóxicas de distintos aplicacións no eido forestal, entre outros no sistema de
xestión dos datos de ordenación forestal ORDFOR.
Púxose en marcha un novo sistema de base para a xestión
de axudas forestais, o que permitiu integrar as facilidades
de tramitación electrónica, implantar novas necesidades funcionais e establecer un sistema de base para a incorporación
de novas axudas: Accións silvícolas e creación de superficies
forestais.
O sistema de información SAVFOR, actualmente en desenvolvemento, vai permitir o rexistro, seguimento e análise da información relativa a plagas, enfermedades e danos nas masas
forestais.

2.9.2. Desenvolvemento e integración cos medios
no terreo dos sistemas de información de xestión do
ámbito de incendios
O soporte da xestión dos medios técnicos e humanos dos
incendios forestais é o ecosistema de información para a
xestión dos incendios forestais – XEINFO, cuxo núcleo e a
aplicación Xeocode 2.0) Durante 2018 consolidouse a implan-
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tación do sistema, incluíndo a desconexión cos anteriores, e
das funcionalidades satélites, nos 19 distritos forestais, nas 4
Xefaturas Territoriais e no Centro de Coordinación e Control de
Incendios (CCC) a nivel servizos centrais, permitindo a xestión
da campaña de incendios 2018.
Ademais dos traballos de soporte – reforzados durante o
período da campaña de incendios – e diversas melloras (asignación de medios, estatísticas oficias, integracións coas quendas do persoal...) entre as novidades e fitos mais significativos desenvolvidos no 2018 pódese salientar os traballos nos
seguintes aspectos:
•
•

•
•
•
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A integración do radar meteorolóxico de Metogalicia e
predicións
O avance na integración coa rede dixital de emerxencias de Galicia (RESGAL) e a automatización dos fluxos
de entrada e saída dos técnicos nos incendios
A implantación do Geofencing a partir da posición dos
recursos
A asociación e identificación sobre o mapa dos recursos que interveñen nos lumes
As primeiras probas cunha versión móbil da aplicación
(Xeocode Lite)
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•
•

A integración coas imaxes procedentes das cámaras
térmicas
A integración coas cámaras da Rede de Vixilancia
Forestal de Galicia

Xeocode 2.0 xestionou en 2018 mais de 27.000 actuacións de
recursos e medios (terrestres e aéreos) en incendios, 4544 alarmas; e preto de 5000 perímetros de incendios, 1000 fotos e
arquivos relacionados con incidentes e 18.737 consultas aos
servicios de Meteogalicia xestionados desde o sistema, cun
total de 12,5 millóns de transaccións.
O número de posicionadores e localizadores dos medios que
interveñen no dispositivo de extinción (fundamentalmente
dispositivos móbiles da rede RESGAL) supera os 4.100, o que
supuxo a xestión desde Xeocode de mais de 200 millóns de
posicións recibidas,
Débese sinalar as melloras noutros sistemas de xestión conexos ao eido de incendios: como son as comunicacións e
autorización de queimas de rastroxos agrícolas (363.733
solicitadas no 2018, o 67,3% delas por medios telemáticos:
internet e sistema asistido de voz – IVR); a xestión de convenios con concellos (570 convenios xestionados) para realizar

labores preventivos; ou a xestión das axudas de prevención de
incendios forestais (con mais de 500 expedientes aprobados
por importe superior aos 3 millóns de euros)

2.9.3. Desenvolver novas funcionalidades nos sistemas
de información da Axencia Galega da Calidade
Alimentaria (AGACAL)
O sistema de xestión e tramitación de axudas a proxectos de
transferencia tecnolóxica, cofinanciadas con fondos FEADER
en base ao Programa de Desenvolvemento Rural (2014-2020),
deu apoio na tramitación de 240 expedientes que mobilizan
mais de 4 millóns de euros (convocatorias 2017 e 2018), unha
fez finalizados os módulos de resolución, xustificación e pagos
e inspección.
No eido da rede de Laboratorios e centros de investigación,
o proxecto LIMS é un sistema de xestión de información de
laboratorios, no que se rexistran os resultados das análises solicitadas polos seus clientes; este sistema compleméntase coa
solucións LIMPUB que permite notificar ditos resultados.
No 2018 púxose en funcionamento o portal que da acceso
telemático aos resultados das análises que se lle solicitan á
Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, en Leiro (Ourense).

2.9.4. Evolucionar as plataformas de formación e os
sistemas de información de xestión da formación deste
eido
A actuación máis relevante no 2018 foi a posta en marcha da
primeira fase do proxecto de apoio na xestión da formación
agroforestal (FOAGRO), que inclúe a xestión dos cursos de
formación para a obtención de carnés de manipulación e
aplicación de produtos fitosanitarios por parte de entidades
autorizadas, a xestión das autorizacións das mesmas así como
a xestión da tramitación, emisión e impresión dos carnés fitosanitarios. O sistema xestiona información (histórica) de mais
de 135.000 carnés que se corresponden con 4.500 cursos.

De xeito engadido no 2018 instalouse un Moodle que da
soporte ao desenvolvemento do curso de Aptitude Empresarial Agraria (formación requirida para poder percibir a axuda
á instalación aos/ás agricultores/as mozos/as que se incorporan como titulares ou cotitulares a unha explotación agraria).
Esta plataforma serviu de apoio na realización de preto de 200
cursos, tutelados desde os centros de formación de Monforte,
Guisamo, Pedro Murias-Ribadeo, Lourizán, Sergude e Becerreá, e baixo a coordinación do Departamento de Formación
do AGACAL.

2.9.5. Modernizar a dotación dos centros formativos do
ámbito agroforestal
O ano 2018 supuxo a implantación da renovación de equipamento na totalidade dos centros, con mais dun cento de
equipos de última xeración postos a disposición dos mesmos:
Sergude, Ribadeo, Pedro Murias (Muras), Becerreá, Monforte
de Lemos e Lourizán; priorizando á renovación nas aulas para
un apoio axeitado na formación que imparten.

2.9.6. Dar soporte aos medios do ámbito de incendios
no uso dos recursos tecnolóxicos
Desde o Centro de Atención a Usuarios de Incendios dase
soporte específico e especializado no uso dos recursos tecnolóxicos da Dirección Xeral de Defensa do Monte. Durante
2018, como feitos relevantes, faise mención ao apoio en todos
os distritos forestais e bases aéreas para a implantación do
proxecto da Rede de Vixilancia Forestal de Galicia (incluíndo
a configuración do acceso á aplicación web e a instalación
de Milestone; así como unha relevante acción formativa), o
soporte aos usuarios no cambio de modelo de datos e funcionalidades nas aplicacións, a xestión da distribución e posta
en servizo de 560 tabletas ruxerizadas (incluíndo a formación
a emisoristas, vixiantes, técnicos e xefes de distrito nos 19 distritos forestais) e a instalación de novo equipamento nos mesmos. Atendéronse preto de 5000 ordes de traballo, como as
relacionadas coa atención e actualización no uso de Xeocode
2.0, o emprego de terminais da rede de emerxencias.
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2.10. Medidas para a xestión dixital da pesca
Este programa oriéntase a modernizar os servizos que permitan ao sector do mar facer uso das novas tecnoloxías tanto
na súa relación coa administración, como con terceiros; mellorando os procedementos do sector a través do emprego das
TIC, a información e servizos ofrecidos aos usuarios, e a xestión, a toma de decisións, e a explotación da información en
poder da administración.

2.10.1. Evolucionar os sistemas de información de
xestión do ámbito pesqueiro ao redor do ecosistema da
Plataforma Tecnolóxica da Pesca
A Plataforma Tecnolóxica da Pesca é o núcleo do sistema
de información e de xestión do sector pesqueiro (www.pesca�degalicia.gal) dando soporte á comunicación no eido sectorial
do mar nun dobre senso: para dar cumprimento aos preceptos legais como é a comunicación das notas de primeira venda
dos distintos subsectores da actividade (no 2018 recibíronse
mais de 4,3 millóns de notas de venda desde os centros de
venda autorizados para a actividade de comercialización,
considerando os subsectores da pesca fresca, acuicultura e
pesca conxelada); e para dar cobertura ás necesidades sectoriais relacioandas coa produción e o transporte dos produtos
capturados (300.000 documentos expedidos no 2018,un 22%
a través dos TICPESC mais adiante referidos).
Continuou o proceso de implantación do novo sistema de
apoio na xestión administrativa de organizacións de produtores no sector da pesca e da acuicultura (OPPs). Galicia xestiona a metade de OPPs existentes a nivel nacional cun
volume económico relacionado moi importante.
2018 supuxo tamén algúns cambios significativos no servizo de
Soporte e atención a usuarios do equipamento e software
de lonxas e confrarías que fan uso da contorna tecnolóxica
periférica da PTP (CAU_Lonxas). Durante ese ano atendéronse
mais de 5000 peticións de servizo, incluíndo a intervención in
situ nas lonxas así como as actuacións de mantemento preventivo (800). Desde o CAU_PTP deuse soporte, entre outros
proxectos, no piloto de lectores NFC, na renovación de equi-
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pos nos TICPESC así como instalación de SAIs, melloras nos
sistemas de atención e control remoto e monitorización (mais
de 2500 equipos mantidos).
No proceso de posta en marcha do novo Rexistro de
Buques de Galicia - Sistema de tramitación administrativa
que soporte os oito procedementos administrativos que dan
base á xestión do Rexistro de Buques de Galicia (4.371 embarcacións de pesca e 1.273 embarcacións auxiliares) – arrancou
o módulo de Rexistro actualmente en funcionamento e continuou o proceso de validación funcional para a posta en marcha do sistema completo (7 procedementos administrativos
vencellados esencialmente con permisos de explotación de
embarcacións, cambios de porto base e actualización de listas para incremento no número de cuotas de embarcacións
incluídas nun plan de xestión de recursos específicos).
2018 permitiu o avance noutros dous sistemas de impacto
para mellorar a xestión no sector:
 Sistema de xestión dos permisos de marisqueo a pé,
incluíndo a xestión con embarcacións auxiliares. Sistema
que da soporte á tramitación deste permisos (tramitación, rexistro e administración) . Posta en marcha para
os permisos de explotación para o marisqueo a pe con
embarcación auxiliar; e avance nas probas dos permisos
de explotación a pé (case 3800 mariscadores actualmente
con permiso)
 Sistema de xestión de plans de explotacións marisqueira e recursos específicos. Dará soporte á xestión
– baremación de solicitudes de habilitacións e verificación de requisitos na renovación - das habilitacións para
a extracción dos recursos marisqueiros - moluscos bivalvos e recursos específicos - e ao seguimento dos plans
de explotación e de xestión destes. O sistema facilitará
o seguimento e xestión dos 200 plans que anualmente
aproba a Consellería do Mar no eido do marisqueo e
recursos específicos. Continouse co proceso de validación
funcional

2.10.2. Implantar novas funcionalidades e servizos nos
sistemas de información de cursos no eido naúticopesqueiro, tanto os sistemas de xestión coma as
plataformas de teleformación
Evolución do sistema integrado de xestión das ensinanzas
e titulacións náuticas (XESTEN). No 2018 o módulo de expedición de títulos permitiu a xestión de mais de 8.000 títulos).
Respecto do módulo de formación – que da soporte á xestión
de convocatorias, cursos, matriculación, avaliación e xestión
de actas, entre outros – xestionou mais de 230 cursos con
15.000 solicitudes de matriculación nos centros de formación
(propios e homologados) autorizados pola Consellería de Mar.
No segundo semestre de 2018 lanzouse a xestión de prácticas
en academias homologadas, sendo pilotado con resultados
satisfactorios en varias academias, polo que se estenderá no
2019 ao total de academias de Galicia, incluíndo a incorporación no acceso á ferramenta dos servizos de inspección e
control da Consellería.
No referente ao módulo de formación online, rematouse o seu
deseño. Este módulo permitirá no 2019 ofrecer aos usuarios da
formación a posibilidade de autoxestionar a mesma, con fíos
de evolución para poder integrar a visión dos portais público
e privada actualmente existentes.
En conexión co anterior proxecto, a plataforma de contidos
en liña da acceso aos cursos virtuais (Curso Mariñeiro Pescador), dos que se celebraron 18 convocatorias tutelados desde
os centros de formación de Vigo, Ferrol e Ribeira. Engadíronse
novos contidos SCORM e deuse soporte aos usuarios.

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

volume certificado de mais de 11 millóns de kg (151 especies
catalogadas na marca) , para un total de 386 axentes certificados. Esta aplicación desenvolveu servizos para facilitar a
integración de software de terceiros utilizados polos axentes
integrados na marca.
O 2018 tamén viu nacer a app móbil da marca “Pesca de
Rïas móbil”, publicada a finais de 2018, que permite coñecer
e localizar as lonxas e empresas certificadas por esta marca
de calidade, coñecer e localizar os restaurante e puntos adheridos á marca, as especies adheridas, así como estar ao tanto
das novas relacionadas.
Neste mesmo eido de difusión do sector, dase soporte aos
portais de promoción de difusión de produtos do mar,
tanto na súa versión web, como app móvil: portal promocional dos produtos do mar orientado a escolares con receitas e
xogos para os pequenoshttps://osabordaaventuraestanomar.
xunta.gal; ou a app “non piques, non peques”, dispoñible nas
plataformas Android, iOS e Windows, que foi descargada mais
de 1300 ocasións en 2018; engadindo nova información promocional así como a tradución ao inglés.
Posta en funcionamento dun novo portal de difusión das
medidas, actuacións e proxectos financiadas polo Fondo
Europeo Martímo e da Pesca (femp.xunta.gal).
2018 foi tamén o arranque do desenvolvemento dun novo
sistema de xestión de eventos feriais, que permita tanto
xestionar todas as necesidades relativas á xestión das ferias
nas que participa a Consellería do Mar, así como centralizar as
relacións coas empresas coas que colabora en ditos eventos.
Ademais de facilitar a xestión (rexistro de empresas interesadas, xestión de eventos e inscricións e xestión de lotes e convocatorias) tamén está previsto habilitar un portal público de
carácter promocional e de dinamización do sector.

Evolucionouse o sistema de trazabilidade da marca de calidade PescadeRías e do portal de promoción asociado
https://deoondesenon.xunta.gal. O sistema de trazabilidade
deu apoio para a xestión no 2018 de mais de 1,57 millóns de
etiquetas desta marca de calidade que se corresponden cun
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2.10.4. Evolucionar os sistemas de xestión e difusión
dos proxectos vencellados aos Grupos de Acción Local
Pesqueiras

nes aos servizos actualmente ofrecidos desde os TICPESC, o
que supón unha nova canle permantente para que se poda
expedir e consultar os documentos de trazabilidade esixidos.

Soporte e formación na implantación do novo sistema de
xestión das axudas e dun novo portal de xestión e difusión da información para os Grupos de Acción Local do
Sector Pesqueiro (GALP) (https://galp.xunta.gal). Melloras
na aplicación que facilitou a xestión mais de 200 proxectos no
2018 – cun investimento superior aos 16,7 millóns de euros,
correspondentes aos 8 GALP.

Estas novas solucións permitirán incrementar a porcentaxe
(21%) de documentos que se expiden telemáticamente,
actualmente a través da canle dos TICPESC.

2.10.5. Incrementar os servizos ofrecidos dende os
terminais de autoservizo, e abrir ditos servizos a novos
canles en mobilidade co sector.
No 2018 comezouse o deseño dun plan de difusión para o
fomento na instalación dos terminais de autoservizo (TICPESC): 58
terminais instalados nos portos galegos desde os que é posible
Desenvolveuse tamén un piloto exitoso para a introdución
nos mesmos da tecnoloxía NFC para a identificación de usuarios nos mesmos; polo que se estenderá progresivamente nos
TICPESC galegos durante 2019.
Tamén se avaliou a necesidades de extensión destes terminais, que foron parcialmente renovados no 2018; esta avaliación permitiu a planificación da instalación de nove centros
puntos de autoservizo, que se levará a cabo en 2019. Neste
novo proxecto incluirase a instalación das básculas asociadas
que permitan dar cumprimento á obriga legal da pesada.
Entre as iniciativas mais novidosas cómpre salientar a realización dun proxecto no Tramo Internacional do Río Miño que
permite o acceso desde solucións en mobilidade para a xestión relacionada cos documentos de transporte e recollida
neste eido sectorial; sistema orientado a facilitar a xestión de
documentos por partes dos operadores sectoriais involucrados nos procesos de comercialización, como son os viveiristas que estabulan os produtos desta actividade e o persoal
da lonxa de A Guarda que xestiona a recepción e rexistro da
información capturada. En base ao mesmo establéceronse os
alicerces para que en 2019 se ofreza o acceso desde smartpho90
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2.10.6. Modernizar a dotación dos centros formativos do
ámbito pesqueiro
Trala análise das necesidades de renovación de equipamento
microinformático para abordar o proxecto de Mellora Integral
das Escolas Naútico_Pesqueiras (ENPs), o ano 2018 supuxo a
implantación da renovación de equipamento na totalidade
dos centros, con mais de 150 equipos informáticos de última
xeración postos a disposición dos mesmos: Escolas Naútico
Pesqueiras de Ferrol e Ribeira, Instituto Politécnico Marítimo
de Vigo e Instituto Galego de Formación en Acuicultura
(IGAFA) ; dando prioridade á instalación dos novos equipos
nas aulas de formación (frío, neumática, electricidade, debuxo,
mergullo, audiviovisuais, ...) e talleres, laboratorios e plantas de
cultivos asociadas; se ben a mellora incluíu tamén os equipos
de xestión no apoio administrativo dos centros.
Evolución do portal de bolsa de emprego do Instituto Galego
de Formación en Acuicultura (IGAFA), empregado por empresas do sector da acuicultura como punto de contacto cos antigos alumnos do centro.
E ademais ...En 2018 tamén se abordou:
•

•

•

Mellora na aplicación de soporte no envío de comunicacións nos procesos electorais de confrarías (900
actas xestionadas das 63 confrarías participantes)
Provisión de distintos paquetes de software específicos utilizados polo Centro de Investigacións Mariñas
(CIMA)
Soporte para as actividades de Gardacostas de Galicia
(portal de difusión e aplicación de xestión de partes de
comunicación de incidencias que dá servizo á Subdirección Xeral de Gardacostas)

2.11. Medidas para a xestión dixital doutros
ámbitos sectoriais

deuse continuidade as actividades de mantemento e evolución dos sistemas deste ámbito de actuación.

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

 No relativo aos sistemas para a xestión interna da administración pública (nos que se inclúe: xestión de parque móbil
e peticións de vehículos, xestión de habilitacións, rexistro
de accesos as instalacións da administración pública, xestión de citas de recoñecementos médicos), ademáis da
evolución e mantemento de todos eles debe salientarse:

2.11.1. Acadar a dixitalización dos procesos e
procedementos do ámbito administrativo ou de
coordinación.
Recóllense nesta actividade diversos sistemas vinculados a
ámbitos administrativos ou de coordinación, dependentes
fundamentalmente da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Durante 2018

 Sistema de xestión de accesos ás ubicacións administrativas. Continuouse coa extensión as diferentes puntos de
acceso, e adicionalmente simplantouse en diversas ubicacións da Administración de Xustiza en Galicia.
O sistema incorpora agora tamén as tramitacións dos permisos de acceso solicitados para entregas ou traballos técnicos.
En termos de uso o sistema está configurado para 21 puntos de acceso da Xunta de Galicia (distribuidos en Santiago,
Ferrol, Ourense, Vigo, Pontevedra) e 53 puntos de acceso
en sedes xudiciais de todo o territorio galego. Hai 233
usuarios rexistrados no sistema, estándo recollidos en 2018
máis de 114.000 accesos.
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 Sistema de xestión da Asesoría Xurídica. Evolución continuada do sistema de xestión da Asesoría Xurídica, que está
constituida por dúas áreas diferenciadas: Seguimento de
Pleitos (SSP), e seguimento de expedientes no Consultivo
(SSC). A evolución de 2018 recolle fundamentalmente:
 Actualización teconolóxica conforme aos criterios de
arquitectura corporativa da Xunta de Galicia.
 Diversas melloras de experiencia de usuario: melloras das
comunicacións dende o sistema; melloras nos sistema de
procura; e diversos cambios menores solicitados polas
persoas usuarias.
Adicionalmente puxeronse en marcha os procesos de renovación do sistema de xestión de convenios, orientado a incluir
os aspectos de elaboración, inscrición no rexistro e publicación dos convenios asinados pola administración pública
galega. E os procesos de integración cos compoñentes transversais de administración electrónica para acadar a tramitación electrónica integral dos rexistros de colexios profesionais,
asociacións e fundacións. En ambos casos, continuarase coa
execución deste procesos en 2019.

2.11.2. Acadar a dixitalización dos procesos e
procedementos do eido de Emigración

 O espacio en internet salientable deste eido e o portal
GaliciaAberta (https://emigración.xunta.gal), que continuou a súa evolución, incluindo os seguintes aspectos:
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 Espazo da EstratexiaRetorno, que publicará os seus contidos en 2019.
 Novo apartado “Retorno”, con información de interese
(axudas, novas, convocatorias, ...) referidas as opcións de
retorno.
 Espazos específicos para liñas promovidas dende a S.X.
de Emigración: Bolsas Excelencia Mocidade Exterior; programa de vivendas baleiras para retornados.
 E diversas melloras relativas á usabilidade do portal, actualización tecnolóxica, así como unha versión actualizada da
app dispoñible.
En GaliciaAberta é especialmente salientable o apartado de
dinamización. Ademais da actualización diaria dos contidos
dinámicos do portal (novas, eventos, axudas e listas a convocatorias sinaladamente) procedeuse á revisión e actualización
do apartado de Normativa, que recolle máis de 200 contidos.
Nas redes sociais de GaliciaAberta publicáronse ao longo de
2018 unha media de 2 posts/día na rede social Facebook; 5
chíos/día en Twitter; case 3 fotos e/ou vídeos semanais en Instagram; e subíronse 24 vídeos a YouTube.
A a web GaliciaAberta – http://emigracion.xunta.gal tivo
213.479 usuarios (un +31,00 % con respecto a 2017) que iniciaron 325.905 sesións (un +28,56% que o ano anterior). As redes
sociais de GaliciaAberta superaron os 25.000 seguidores no
conxunto das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, cun
incremento acumulado do 30 % en 2018.
 En liña co programa mencionado anteriormente Bolsas
Excelencia Modalidade Exterior (BEME), adaptouse o
sistema de xestión dispoñible para este programa, aos
requisitos da convocatoria 2018. O sistema permite a xestión tanto a tramitación por parte das persoas interesadas
nas solicitudes de bolsa, así como a documentación precisa durante o período que dure a súa estancia. Igualmente
permite o seguimento por parte da S.X. de Emigración. O
sistema está integrado co rexistro electrónico da Xunta de
Galicia. A nivel estatístico durante o ano 2018 o número
solicitudes ascendeu a 540, realizándose un total de 1.620
entradas en REXEL.

No relativo ao Rexistro da Galeguidade, realizáronse
actividades de evolución do sistema, orientadas
orientadas á mellora na usabilidade do sistema tanto
para os usuarios xestores coma para as entidades
usuarias da plataforma. Algunhas destas melloras
inclúen redistribución de información nos formularios
de xestión e na exportación de datos ou a inclusión de
novos filtros de busca, proceso de cancelación directa
de entidades.

Incluíuse tamén a integración con Facebook Pixel e Google AdWords Tracking, usados ambos os para campañas
de márketing, a posibilidade de descargar a documentación achegada polas persoas solicitantes nun ficheiro
ZIP e a implementación do sistema de estatísticas antes
comentado.

2.11.3. Acadar a dixitalización dos procesos e
procedementos do eido de Igualdade e de Deporte
Dentro das actividades ordinarias de mantemento dos sistemas do eido de igualdade, incluironse os sistemas de xestión
de ordes de protección e dos centros de información a muller.

 Por último debe salientarse o análise e deseño do modelo
de acreditación dixital de extranxeiros, coa finalidade de
mellorar as posibilidades de tramitación dixital das persoas
vinculadas á comunidade galega no exterior.

No eido de deporte,
púxose en marcha o no
portal da Secretaría Xeral
para o Deporte.
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2.11.4. Acadar a dixitalización dos procesos e
procedementos vinculados ás emerxencias e interior
 O sistema de Xestión de Xogo e Apostas (XOGO2)
permite a xestión, tramitación, supervisión, intercambio
e difusión dos procedementos administrativos en materia
de xogo. Este sistema ten como liñas fundamentais de funcionamento:
•
•

A tramitación de todos os procedementos relativos ao
xogo e apostas, cumprindo coa normativa actual.
Permite as consultas precisas para a xestión, control
e explotación da información e deste xeito, satisfacer
as necesidades dos xestores, inspectores e directivos
involucrados na xestión do xogo da comunidade autónoma galega.

En 2018 as principais funcionalidades que se puxeron en
marcha refírense fundamentalmente a integración coas
ferramentas de administración electrónica:
•

•
•

As compoñentes funcionais principais da aplicación son:
•

•
•
•

•

Presentación electrónica, xestión e tramitación interna
dos expedientes dos procedementos en materia de
xogo e apostas.
Na sección de xogo, difusión do portal e dos rexistros
públicos destinados ás empresas operadoras de xogo.
Integración co “Registro de Interdictos de la Administración General del Estado”.
Integración coas empresas operadoras de xogo para
a vixilancia e para dar cumprimento da normativa en
materia de xogo
Integración coa Atriga para o envío de información
asociada á tributación das empresas operadoras de
xogo.

Desde o punto de vista técnico, o sistema consta de 3
módulos principais:
•
•

•
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O módulo de xestión e consultas: XOGO2;
O Portal de prohibidos para que os establecementos
obrigados e autorizados podan consultar o listado de
prohibidos no ámbito do xogo.;
O servizo web para a integración dos sistemas propios
das empresas para dar cobertura á obriga da consulta
e control de acceso aos establecementos, no caso, de
que non accedan directamente ao Portal específico.
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•
•
•

Implantación da tramitación electrónica integral
do procedemento PR307A - Inclusión no Rexistro
de Prohibidos da Comunidade Autónoma Galega.
Durante 2018 púxose en marcha para a xestión do
rexistro de prohibidos a integración automática do
sistema XOGO2 con Portasinaturas, coa plataforma de
notificación electrónica (Notific@) e co arquivo electrónico (ARPAD) de xeito transparente para o usuario para
a xeración de notificacións e a creación e actualización
do expediente electrónico.
Integración coa Carpeta do Cidadán para todos os
procedementos xestionados co sistema XOGO2.
Integración con outros sistemas
– Registro General de Interdicciones de Acceso al
Juego (RGIAJ). Actualización quincenal da información
do “Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego”
(RGIAJ) no sistema XOGO2 que da servizo ao Portal de
Prohibidos.
– ATRIGA. Xeración de información trimestral de
máquinas que tributan para a ATRIGA.
Adecuación e mellora na xestión dos procedementos do Rexistro de Modelos de máquinas.
Implantación de melloras na auditoría de seguridade e
control de acceso á aplicación de xestión.
Mellora na explotación da información. Implantación de melloras no módulo de consultas e incorporación de máis información nos resultados para a
consulta interna de Prohibidos e para as consultas de
máquinas e histórico de movementos das mesmas.

Algúns datos destacables do sistema XOGO2 relativos
a 2018: 23.856 expedientes iniciados en 2018 no sistema
XOGO2, e máis de 1.500.000 de consultas realizadas ao
Portal de Prohibidos en 2018, polos locais de xogo e apostas obrigados a realizar o control de acceso aos establecementos
•

No relativo a AGASP abordouse o deseño do novo
portal da Academia, que se porá en marcha en 2019.

•

Adicionalmente puxeronse en marcha os procesos de
construción do sistema para a xestión do rexistro
de policía local. E os procesos de evolución, renovación e integración cos compoñentes transversais de
administración electrónica e arquitecturas corporativas
dos sistemas de xestión dos rexistros de voluntarios
de protección civil e rexistro de plans de autoprotección. En ambos casos, continuarase coa execución
deste procesos en 2019.

2.11.5. Ademais ... Sistemas para a posta en marcha do
TACGal
O 2 de Abril de 2018 comenzou o seu funcionamento o Tribunal Administrativo da Contratación Pública da Administración Pública de Galicia (TACGal)

ou comunicación co TACGal (5 procedementos, accesibles
dende https://tacgal.xunta.gal/procedementos.html).
 Análise, deseño e construción do sistema para a xestión dos expedientes que o TACGal tramita e publica en
Internet. Tendo como referencia o sistema dispoñible para
a xestión de expedientes da Asesoría Xurídica da Xunta
de Galicia, realizase o análise da súa adaptación específica
para o uso por parte do TACGal. O sistema permitirá levar
a xestión completa dende a chegada do expediente ao tribunal ata a súa comunicación aos interesados e a publicación da resolución en Internet, permitindo crear os trámites
necesarios para ese proceso. Así mesmo, será posible consultar unha serie de estatísticas que faciliten os informes
que este organismo debe manexar. Ao fin de 2018 está en
fase de validación a primeira fase do sistema que inclúe
aspectos de xestión e de integración para a publicación de
expedientes en internet. Durante 2019 farase a implantación efectiva do sistema, así como o desenvolvemento de
novas funcionalidades orientados a mellor integración da
tramitación cos elementos de administración electrónica.
 Medios tecnolóxicos para a posta en marcha. Igualmente a posta en marcha acompañouse da necesaria
dotación de medios TIC en posto de traballo para o persoal que desempeña a súa actividade no Tribunal, así
como se incorporou nos centros atendidos na prestación
dos servizos de soporte in-situ e atención remota.

Como acompañamento a esta posta en marcha leváronse a
cabo varias actuacións, das que se indican a continuación ás
mais salientables:
 Posta en marcha do portal en internet do Tribunal
Administrativo da Contratación Pública da Administración Pública de Galicia https://tacgal.xunta.gal, no que se
recolle a información relativa á propia institución, ó acceso
a tramtiación dos procedementos de comunicación, así
como a publicación de resolucións e avisos relativos ao
seu ámbito competencial.
 Habilitación para a presentación na sede electrónica
da Xunta de Galicia, dos procedementos de tramitación
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2.12. Plan Trabe: Modernización tecnolóxica
dos Servizos Sociais

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

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

Completouse a execución da segunda fase do proxecto de
desenvolvemento do sistema de Historia Social Única Electrónica, desenvolvendo como principais liñas de traballo:
•
•
•
•
•
•

Integración da información de MENOR (protección de
menores)
Desenvolvemento do módulo de AT (atención temperá)
Desenvolvemento do módulo de SAF (servizo de
axuda no fogar)
Nova funcionalidade de xestión de listas de avisos de
impagos de subministración eléctrica
Melloras no módulo elaboración de Informes Sociais
Ampliación da implantación en concellos (254 concellos adheridos ao proxecto)

Concellos adheridos a HSUE
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2.12.2. Desenvolver un sistema de información integral
de xestión dos centros públicos do eido de política
social.
Completouse o desenvolvemento dun sistema de información centralizado, tanto de xestión administrativa, como de
xestión asistencial, dos centros de xestión pública dependentes da Consellería (CENPOS), poñéndose especial foco nas
residencias de maiores e de discapacitados (22 residencias, 5
centros de día e ocupacionais).
As actuacións de implantación realizadas tiveron un grado de
aproveitamento e aceptación significativo, sendo a fase actual
de emprego crecente dos módulos principais do sistema na
maioría dos centros.
A implantación de sistema , veu acompañadas da mellora na
dotación de equipos informáticos dos centros (aproximadamente 120 equipos).

2.12.3. Desenvolver modelos de fogar dixital social que
favorezan a prestación de servizos socio-sanitarios aos
cidadáns por parte das administracións.
Realizáronse consultas preliminares ao mercado para a procura de solucións, tecnoloxías e modelos de organización do
servizo relacionadas coa extensión da Teleasistencia Avanzada baixo o modelo de Fogar Dixital SocioSanitario e traballouse na definición da plataforma de Fogar Dixital da Xunta
de Galicia.

2.12.4. Modernizar a dotación tecnolóxica dos centros
do eido de política social.
No tocante a dotación, ampliouse o equipamento en residencias e centros socio-comunitarios, motivadas fundamentalmente polo proxecto CENPOS (aproximadamente 120
equipos), rematouse o despregamento dos servidores locais
previstos para extensión do servizo de carpetas de rede corporativo , e continuouse a migración da telefonía fixa a telefonía IBERCOM sobre telefonía IP en centros de política social.

2.12.5. Impulsar solucións de análise e axuda á toma de
decisións no eido de política social.
Completouse a execución do proxecto de desenvolvemento
do novo sistema de información que responde á liña de
actuación identificada no Plan Trabe: “Centro intelixente de
planificación e explotación da información”).
A versión inicial do sistema contempla capacidades nas
seguintes áreas analíticas e fontes de información:
•
•
•
•
•

Catálogo de recursos (RUEPSS)
Dependencia (SIGAD)
Discapacidade (CENDIS)
Prestacións de inclusión (PNC/RISGA/AIS)
Historia Social Única Electrónica (HSUE)

Adicionalmente, a través do Instrumento de colaboración
acordado entre AMTEGA, Consellería de Política Social, Televés
e Cruz Vermella para facilitar a pilotaxe dos casos de uso de
teleasistencia avanzada no marco do proxecto europeo ACTIVAGE, seguiuse a evolución do proxecto europeo ACTIVAGE
para pilotaxe de solucións de monitorizacion social e sanitaria
no fogar .
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2.13. Plan Senda2020: Xustiza Dixital
As actuacións incluídas neste programa corresponden na
actualidade ao desenvolvemento do II Plan Tecnolóxico
da Administración de Xustiza en Galicia: Senda2020,
aprobado no Consello da Xunta de Galicia o 6 de agosto de
2015. Este plan xorde coa vontade de continuar no camiño
de modernización desta Administración emprendido no plan
Senda2014, colaborando para iso con todas as administracións
e colectivos que participan na Administración de Xustiza. O
seu fin último é a posta en marcha da administración xudicial electrónica de Galicia, nun modelo de mellora continua,
resolvendo as necesidades da propia comunidade mediante
solucións innovadoras e eficientes, dispoñibles as 24 horas do
día os 365 días do ano, con plena integración entre os órganos xudiciais e os diferentes axentes implicados nun procedemento xudicial (profesionais, cidadáns, entidades e Administracións Públicas).
Durante o 2018 estendeuse o uso dos elementos que dan
soporte a administración xudicial electrónica e o expediente
xudicial electrónico, segundo o establecido na Lei 18/2011, do
5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e
a comunicación na Administración de Xustiza e na Lei 42/2015
de reforma da Lei de axuizamento civil.

2.13.1 Continuar coa implantación do expediente
xudicial electrónico
Durante o 2018 avanzouse na implantación efectiva e evolución continuada dos sistemas vinculados ao desenvolvemento
do expediente xudicial electrónico. Destacan os seguintes
aspectos:
 No relativo a implantación da sinatura dixital nos órganos xudiciais, No ano 2018 incrementáronse nun 257% os
órganos xudiciais que utilizan a sinatura dixital integrada
na xestión procesual (Minerva EXE), pasando de 53 a 136.
Por tipo de xulgado esta funcionalidade está dispoñible
nos seguintes tipos de órganos: Primeira instancia, Social,
Contencioso-administrativo e mercantil, Nas seccións das
audiencias provinciais e na sala do Contencioso-Administrativo do TSXG e adicionalmente 7 órganos nos que se
inclúen xulgados de instrución, penal e mixtos.
 No relativo a implantación da sinatura dixital nas fiscalías, en 2018 púxose en marcha a versión Fortuny Dixital
integrado co portasinaturas corporativo da administración
de xustiza en Galicia. Nos meses de maio e xuño actívase
a solución completa (integrada con Lexnet e con PortaSinaturas) nas distintas fiscalías da provincia de Pontevedra
(Pontevedra, Vigo e Cambados) e da provincia de Lugo
(Lugo, Monforte e Mondoñedo), respectivamente.
 En termos globais os indicadores de uso do sistema de
sinatura electrónica quedan recollidos nas seguintes
táboas:

876.645

Documentos asinados dixitalmente en 2018

375.882
fronte aos 171.743 do ano 2017, dos cales o
91,86% foron tramitados desde o sistema
de xestión procesual Minerva EXE
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328.597

98.918
73.248

A distribución por perfís dos actos de firma realizadas, tendo en conta que un
documento pode ter varios asinantes, en 2018 é a seguinte:
Número

%

773.710

84,12%

z Xuizes e Maxistrados/as

70.801

7,70%

z Fiscais

39.810

4,33%

z Persoal Funcionario (Xestores e Tramitadores)

19.791

2,15%

z Persoal Imelga

15.638

1,70%

72

0,01%

919.822

100,00%

z Letrados/as

z Arquiveiros

*Contabilízanse dobremente os documentos con sinatura múltiple.

A evolución en termos de uso en función do sistema coa que se
integra o sistema de sinatura, é a seguinte:
1.000.000

876.645

900.000
800.000

2016

2017

2018

z Dende Minerva

14.128

132.695

805.328

z Dende Fortuny

0

0

39.048

8.462

39.048

29.189

22.590

171.743

876.645

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

171.743

z Outros

22.590
2016

2017

2018

 No tocante a evolución dos sistemas específicos deste
ámbito, destacan:
•

En canto a solución de sinatura electrónica durante
o ano 2018, estas foron orientadas, principalmente, a
mellorar a experiencia de uso e a compatibilizar a solución cos distintos certificados utilizados polo persoal
ao servizo desta Administración, entre as que destaca
a adecuación para o uso do certificado de persoal
público con pseudónimo da Administración de Xus-

•

tiza a disposición dos colectivos de xuíces,maxistadas,
maxistrados, fiscais, letradas e letrados da Administración de Xustiza.
As evolucións levadas a cabo durante o ano 2018 no
Visor están orientadas a mellorar a súa usabilidade e
a experiencia de usuario, a mellorar o rendemento
da solución e a súa dispoñibilidade, e a garantir a
seguridade no acceso aos datos que nela se manexan. Entre estas evolucións destaca o novo módulo
de xestión de descargas que permite un xestionar dun
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xeito seguro e eficiente a descarga de documentos,
procedementos ou expedientes íntegros ou parciais
para o seu uso por fora da solución.

2.13.2. Sede Xudicial Electrónica

esténdese á totalidade de oficinas xudiciais e fiscais con servizo de rexistro e repartición de Galicia e a outros servizos da
administración de Xustiza en Galicia, así como á cidadanía e
aos profesionais nas súas relacións con esta Administración
por medios electrónicos coas garantías de seguridade técnica
e xurídica que corresponden.

A Sede Electrónica da Administración de Xustiza en Galicia
(https://sede.xustiza.gal) concíbese como a canle de comunicación electrónica segura entre a cidadanía e a Administración de Xustiza e incorpora a información e servizos electrónicos establecidos na Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora
do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na
Administración de Xustiza e segundo se recolle na Orde de 22
de setembro de 2016 pola que se crea e regula a Sede
Xudicial Electrónica de Galicia o seu ámbito de aplicación

Aínda que desde o último trimestre de 2017 está dispoñible
a presentación telemática de escritos iniciadores e de trámite
do procedemento monitorio, tanto en civil (instancia e mercantil), como en social, en algún partido xudicial a través da
Sede Xudicial Electrónica, é neste ano 2018 cando se activa en
todos os partidos xudiciais e se consolida o uso desta funcionalidade por parte da cidadanía. Para dar apoio a cidadanía
e empresas no uso desta funcionalidade habilitouse, no ano
2018, un servizo de soporte tecnolóxico que pretende resolver

Por provincia

Dende o punto de vista xeográfico, en todos
os partidos xudiciais, salvo en Vilalba e
Becerreá, presentaronse de xeito telemático
escritos iniciadores e/ou de trámite a través
desta funcionalidade da Sede Xudicial
Electrónica, o que representa máis do 95%

100
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138
262

74
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calquera dúbida ou problema técnico que xurda no uso desta
solución de presentación telemática. Durante o ano 2018 iniciáronse 270 procedementos na Sede Xudicial Electrónica
de Galicia e presentáronse, adicionalmente, 257 escritos de
trámite, correspondendo máis do 75% desta actividade ao
último trimestre do ano.

Galicia, en continua evolución, pon a disposición dos cidadáns
un gran número de servizos e contidos de valor. Entre os que
destacan: o directorio de órganos xudiciais, o directorio de
colexios profesionais, a axenda de sinalamentos, o calendario
de gardas, a calculadora de taxas, e os espazos de comunicacións telemáticas, pericias forenses, poxas xudiciais ou transferencia tecnolóxica.

Unha vez realizada a presentación pode seguirse o estado do
procedemento, así como a axenda relacionada ou facer uso
de calquera outro servizo autenticado a través dos espazos a
cidadanía (a miña carpeta) ou profesionais (acceso profesionais) da Sede Xudicial Electrónica de Galicia, que en 2018
tiveron 11.060 e 4.126 accesos respectivamente.

De xeito continuado e aliñado coa evolución da Administración Xudicial Electrónica en Galicia incorporaranse, paulatinamente, nestes espazos da Sede Xudicial Electrónica novos
servizos, na procura dunha máis áxil e mellor relación dos cidadáns e profesionais coa Administración de Xustiza en Galicia.

Así mesmo, o portal da Administración de Xustiza en Galicia
(xustiza.gal), porta de entrada á Sede xudicial electrónica de

En canto ao sistema de comunicacións electrónicas LEXNET, a
situación de implantación a fin de 2018 é a seguinte:
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No ano 2018 realizáronse 6.219.139 comunicacións electrónicas
No ano 2018 realizáronse 6.219.139 comunicacións
electrónicas a través de Lexnet, o que supón un 11% menos
que o ano anterior reducíndose practicamente todos os tipos
de comunicacións excepto os atestados , quintuplicados, e
os partes hospitalarios, duplicados, que evidencian a plena
consolidación destes novos interlocutores electrónicos.
4.597.118 notificacións
1.319.234 escritos de trámite
108.369 itinerarios
137.794 escritos iniciadores (asuntos e execucións)
37.472 escritos de constitución como parte
346 recursos de queixa e casación
274 escritos de defensa
17.390 atestados
1.142 partes hospitalarios

Lugo:

Pontevedra:

735.352

2.268.531

A Coruña:

2.614.082

Ourense:

601.174

Evolución interanual das comunicacións telemáticas
Na gráfica represéntase a evolución das comunicacións
telemáticas nos últimos tres anos:
900.000
800.000

750.972
657.562

700.000
600.000

565.844

553.583

500.000 529.424
400.000

654.999

550.916

565.370

688.030

760.149
748.703
741.117

691.245
672.230

749.875

725.315

671.281

577.238
655.396
639.185
513.619
629.803
509.936

591.303

657.247

545.924
526.235
478.534

357.668

450.041

300.000

2016

337.249
257.897

200.000

2017
2018

100.000
26.247
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Fonte: Ministerio de Justicia. Cadro de mando.
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2.13.2.a. Desenvolver os sistemas de información de
apoio para a xestión da actividade da oficina xudicial,
fiscal e forense. – Instituto de Medicina Legal
O sistema de información que da
soporte á actividade do Instituto
de Medicina Legal de Galicia:
SIMELGA está en continua evolución, co obxecto de incrementar as funcionalidades dispoñibles para os seus usuarios,
avanzar na integración da información que corresponda no
expediente xudicial electrónico e mellorar a eficiencia no desempeño da labor dos profesionais que o utilicen. As últimas
evolucións da solución estiveron principalmente orientadas a
incrementar as funcionalidades dos módulos de xeración de
informes clínicos e de patoloxía, así como á creación dun novo
informe de drogodependencia.

2.13.2.b. Desenvolver os sistemas de información de
apoio para a xestión da actividade da oficina xudicial,
fiscal e forense. – Sistemas de apoio a xestión loxística e
procesos operativos nos órganos xudiciais

Desde un punto de vista técnico a solución está inmersa nun
proceso de renovación tecnolóxica que permitirá a mellora
da experiencia de usuario e a axilidade, seguridade e eficiencia
no seu uso, así como o seu mantemento, sustentabilidade e
escalabilidade, á vez que se garante o cumprimento da normativa técnica vixente en materia de interoperabilidade e
seguridade no ámbito xudicial.

 De xeito complementario aos sistemas de conformación
do propio expediente xudicial electrónico, utilizase o sistema Arquivo para a xestión dixital dos elementos
físicos: documentos e pezas de convicción, durante
todo o seu ciclo de vida, con garantías de trazabilidade e
control na súa conservación ou expurgo. Adicionalmente,
o uso desta aplicación facilita a clasificación documental
dos expedientes en papel, a organización e xestión dos
arquivos de xestión e territoriais o que redunda nun uso
máis eficiente do espazo físico dos xulgados e tribunais.

Dende o pasado ano 2017 é posible a relación do IMELGA cos
órganos xudiciais de Galicia de forma integramente dixital,
a través do uso de Lexnet e Portasinaturas, como solucións
complementarias ao propio SIMELGA. Este modelo de traballo
en dixital redunda nunha maior independencia no desempeño da labor deste organismo, maior seguridade na información que se trata ou xera, e maior axilidade na resposta as
necesidades de análise e estudo que require un determinado
procedemento xudicial, e polo tanto, nun incremento da calidade do servizo prestado aos cidadáns.

No ano 2018 evolucionouse o sistema de xeito coordinado
cos requirimentos establecidos polos responsables dos
arquivos territoriais, estando as principais funcionalidades
incorporadas relacionadas cun maior detalle da información amosada nas distintas funcións da aplicación, maiores posibilidades para a procura e xestión dos expedientes
e as caixas nas que se conservan, máis facilidades para a
xeración e consulta de espazos físicos dentro dos arquivos, novos roles de uso na aplicación, así coma un novo
módulo de xestión de datos mestres.

No ano 2018
244 usuarios de SIMELGA
21.249 Procedementos asignados ao IMELGA
documentos asinados dixitalmente polo persoal do
IMELGA

 De cara a garantir a seguridade da información dun procedemento xudicial é necesario ter tamén en conta o control
de acceso ás dependencias xudiciais, onde se xestionan os
obxectos e documentos relacionados cos procedementos que se están a tramitar. Durante o ano 2018 púxose
en marcha un sistema de xestión de accesos que, como
primeiro colectivo incorporado, permite a xestión dos
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Todos os órganos utilizando a aplicación ARQUIVO para as labores de
expurga xudicial
43 órganos xudiciais e os 4 arquivos territoriais utilizan ARQUIVO para a
xestión dos expedientes en papel, mellorando o grado de aproveitamento
do espazo físico e o control da ubicación de cada expediente realizando
os préstamos, transferencias e devolucións de documentación a través da
aplicación.
Durante este ano leváronse a cabo inventarios en algúns órganos dos
xulgados de Lugo, Monforte, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo e
Vilagarcía que utilizaron a aplicación para o rexistro e xestión da información

accesos do persoal técnico ás sedes xudiciais, á vez que
simplifica o modelo de comunicación coas unidades de
vixilancia dos edificios xudiciais (UVEX), os decanatos e calquera outro interesado no proceso de acceso.

145 solicitudes de expurgo
88 solicitudes de transferencia
160 solicitudes de préstamo
90 solicitudes de devolución
772.076 expedientes xestionados

A fin de 2018, a totalidade de accesos de provedores TIC
externos e dos distintos equipos TIC da Amtega que é preciso que acudan a unha sede xudicial para levar a cabo
unha intervención ou asistencia técnica de xeito presencial, estase a xestionar a través da aplicación. Pola outra
banda, a UVEX e o Decanato de Santiago, están tamén
a través da aplicación a ser informados, confirmar e dar
seguimento aos distintos permisos de aceso solicitados.
Ao longo de 2019 incorporaranse o resto de sedes xudiciais a este modelo de xestión segura e trazabilidade dos
accesos físicos de persoal técnico ás dependencias xudiciais.
 En 2018, iniciouse o proceso de deseño e construción
dun novo sistema para a xestión e automatización
do proceso de designación dos membros do tribunal
xurado. O sistema porase en marcha en 2019, atendendo
aos requisitos establecidos na Lei Orgánica 5/1995, de 22
de maio, referente ao tribunal do xurado.
O sistema recolle o proceso completo dende a selección
de candidatos ata a comunicación e formalización da
composición do xurado.

Imaxes: Sistema de xestión de accesos
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2.13.3. Asistencia Xurídica gratuita

letrado da Administración de Xustiza durante a celebración da
vista, segundo se contempla na lexislación en vigor.

O sistema de Asistencia Xurídica Gratuíta é o encargado da
xestión íntegra do procedemento para o recoñecemento do
dereito de asistencia xurídica gratuíta, ao que se refire o artigo
119 da Constitución regulado pola Lei 1/1996 de 10 de xaneiro
e o Decreto 269/2008, de 6 de novembro, polo que se aproba
o regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia. Permite a tramitación dos seguintes procedementos tramitados
pola Xunta de Galicia (Recoñecemento do dereito á asistencia
xurídica gratuíta; Impugnación xurisdicional; Insostenibilidade da
pretensión; Queixas e reclamacións contra as actuacións dos colexiados; Compensación económica)
No ano 2018 levouse a cabo unha actualización tecnolóxica
do sistema orientada a facilitar o acceso e o seu uso e a modernizar a arquitectura técnica que a soporta. Funcionalmente, a
renovación da imaxe e as novas funcións dispoñibles no historial do solicitante ou na emisión de requirimentos, permiten
unha mellor e máis fácil experiencia de usuario o que redunda
nun uso máis áxil e eficiente da solución.
Durante o ano 2018 tramitáronse 39.827 expedientes de
recoñecemento nas sete comisións e 1.850 expedientes doutro tipo (impugnación, insustentabilidade, queixas e denuncias) e asináronse electrónicamente, no sistema de sinatura electrónica da Xunta de Galicia, 174.548 notificacións
das que 44.593 se enviaron a través da canle telemática
notific@ .gal

No marco de evolución continua da solución eFidelius que se
leva a cabo desde Galicia para a totalidade de CCAA usuarias
da solución, púxose a disposición do persoal unha nova versión con melloras, principalmente, en materia de seguridade,
experiencia de uso e administración, entre as que destacan:
•

•

•
2.13.4. Dotar dos medios especializados para as salas de
vistas sen papeis e outras instalacións especializadas

•

A Administración de Xustiza en Galicia conta con 181 salas de
vistas orais repartidas polas distintas sedes xudiciais e en todas
elas está dispoñible un sistema de gravación que permite o
cumprimento dos requirimentos normativos relacionados.

•

Destes equipos, a fin de 2018 o 89,5% son equipos actualizados que contan coa solución de gravación de vistas
eFidelius que presenta numerosas vantaxes funcionais e de
seguridade da información e posibilita a sinatura electrónica
dos vídeos xerados, o que permite a ausencia da letrada ou

A integración modular da solución de videoconferencia, permitindo a súa xestión directamente dende o
interface de eFidelius.
A posibilidade de xestionar as marcas e comentarios
do vídeo, trala gravación, incluíndose a opción de establecer marcas privadas as que só o propia persoa que
as xerou ten acceso.
A posibilidade de coñecer e xestionar a sincronización
de vídeos pendente entre a sala e o servidor de sede.
A posibilidade de visualizar o vídeo a pantalla completa en calquera das opcións da aplicación : escritorio,
web ou solución de visualización.
A simplificación da procura e xestión dos intervenientes que participan nunha vista ou declaración.

Así mesmo, levouse a cabo a análise e definición do novo
modelo de arquitectura da solución que será posto en marcha no próximo ano 2019 e que permitirá unha plataforma de
gravación de vistas da Administración de Xustiza en Galicia
máis escalable, máis sustentable, máis segura e máis orientada
ao uso e aproveitamento do vídeo como parte do expediente
xudicial electrónico.
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Neste contexto de uso e aproveitamento do expediente xudicial electrónico xurde a necesidade de adecuar o propio equipamento das salas de vistas a esta nova realidade, acompañado, ademais, por unha mellora significativa características
da imaxe e son que se conserva. Concretamente, no ano 2018,
instaláronse 10 salas de vistas dixitais que dispoñen dun
deseño e compoñentes destinados a facilitar o uso do expediente xudicial electrónico por parte de todo o persoal participante nunha vista oral. Por unha banda os xuíces, fiscais, letradas e letrados da Administración de Xustiza poden acceder ao
expediente electrónico a través do Visor e presentar partes do
mesmo ao resto de participantes a través dos medios e pantallas dispoñibles. Por outra, a solución facilita a visualización e
gravación de probas físicas presentadas na propia sala e a súa
incorporación á gravación, así como a participación segura,
dende fóra da sala, das testemuñas protexidas e menores que
deben declarar nun procedemento xudicial.
No marco de colaboración e colexiación de esforzos no que
opera a Administración de Xustiza, dende Galicia facilítase a
evolución e distribución do sistema de gravación efidelius ao resto de comunidades autónomas que o soliciten.
Recollendo novas funcionalidades identificadas polas distintas
CCAA e incluíndoas, en base ao seu grado de aportación de
106
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valor, prioridade e nivel de reutilización transversal, nas distintas versións que se liberan da solución. Este modelo de traballo permite unificar esforzos e redunda nunha solución máis
sostible, máis completa e funcional para todos e compatible
coa meirande parte dos sistemas hardware que se poden atopar no mercado.

Para facilitar a xestión deste modelo e manter informadas en
todo momento ás distintas administracións e organismos con
competencias no ámbito xudicial publicase de xeito continuado a información relativa a situación e evolución prevista

desta aplicación, no espazo de Transferencia Tecnolóxica,
do portal xustiza.gal. Estando, ademais, habilitada a descarga
de documentación e instalables, para as Administracións con
competencias que o teñan solicitado. Na actualidade son persoal activo deste espazo representantes das comunidades de
Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Navarra e o Ministerio de Xustiza, estando, en todas elas, a aplicación eFidelius
desenvolvida en Galicia en funcionamento en contornas productivas.

2.13.5. Adaptar de xeito continuado o posto de traballo
e medios de escaneado e impresión para un expediente
xudicial electrónico
A implantación de solucións da Administración Xudicial Electrónica en Galicia require estar acompañada dunha dotación
axeitada de medios técnicos no posto de traballo, que permita o seu uso de xeito eficiente e con calidade.
Así se recolle no propio Plan Senda 2020 e se reflicte na actividade levada a cabo nesta liña durante o ano 2018:

Pontevedra:

A Coruña:

111 novos
equivos

80 novos
equivos

Lugo:

Ourense:

11 novos
equivos

97 novos
equivos

+ 1.830 máquinas de
impresión e dixitalización
299 renovadas no 2018

675 PCs
renovados

83 portátiles
renovados

2.13.6. Elaborar o plan de seguridade da administración
electrónica xudicial
A transformación dixital que está a vivir a Administración de
Xustiza en Galicia, permite acadar un servizo aos cidadáns de
maior calidade e mais eficiente, así como mellorar o traballo
exercido polos propios profesionais desta Administración. Sen
embargo, ao mesmo tempo, introduce unha serie de novos
riscos derivados dos novos formatos e soportes da información que é preciso abordar dun xeito especifico. As perdas ou
alteracións da información, roubos, suplantacións de identidade e problemas de dispoñibilidade de servizos son algunhas das consecuencias dos ciberataques.
 Para poder adoptar as medidas precisas para protexerse
fronte a eles e garantir a seguridade da información xestionada nos distintos sistemas desta Administración, levouse
a cabo o desenvolvemento do Plan de Seguridade da
Información da Administración de Xustiza en Galicia,
no que a partires da análise da normativa vixente e prevista de aplicación, se establece un escenario obxectivo
en materia de seguridade e, tras identificar a situación da

Os medios técnicos á disposición
do persoal das oficinas xudiciais
e fiscais complétanse con máis
de 1.830 máquinas de impresión
e dixitalización, persoais ou
departamentais:

En 2018 abordouse a renovación de 758 equipos, destinados
a modernizar os postos de traballo do persoal ao servizo da
Administración de Xustiza e adecualos aos novos
requerimentos vinculados ao expediente xudicial electrónico
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Administración de Xustiza en Galicia con respecto a este,
se define o plan de proxectos a executar para logralo. O
marco de control establecido analiza a situación dos sistemas asociados ao tratamento do expediente xudicial electrónico e, en base aos 192 controis de seguridade establecidos, analiza o nivel de risco de cada aplicación en busca
da súa mitigación e establece o conxunto de iniciativas a
executar para asegurar a integridade, dispoñibilidade, confidencialidade, autenticidade e seguimento da información que xestiona.
 Por outra banda, no marco do CTEAJE, Galicia está participando na definición dunha Política de Seguridade da
Información da Administración Xudicial Electrónica que
estableza un marco de referencia común baixo o que
desenvolver a Política de seguridade da información
da Administración Xudicial en Galicia. Este proxecto
está bastante avanzado e, polo tanto, prevese contar coa
política de seguridade autonómica plenamente operativa
durante o ano 2019.
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 De xeito específico nos sistemas de información levouse a
cabo a execución dunha revisión de seguridade das solucións máis relevantes relacionadas co expediente xudicial
electrónico baseada na realización dun conxunto de probas de hacking ético que permite identificar vulnerabilidades de seguridade. Estas probas executáronse baixo
un enfoque de tipo caixa gris, de xeito que non se conta
con información interna das aplicacións, senón que se
simulan as accións que realizaría un eventual atacante con
conectividade ás aplicacións. Os sistemas analizados foron
a Sede Xudicial Electrónica, o Visor, o Portasinaturas
e a solución de gravación de vistas eFidelius. Os problemas detectados foron resoltos polos equipos técnicos
competentes en cada caso.

2.13.7. Realizar actividades continuadas de apoio a
implantación dos sistemas e medios TIC
A posta en marcha da administración xudicial electrónica
supón unha transformación integral do funcionamento da
Administración de Xustiza que debe ser abordada desde
todos os estamentos da organización.

Capacitación

Acompañamento

A seguinte gráfica amosa a distribución por provinciais e polo
colectivo ou estamento xudicial ao que estivo destinada cada
unha:

Reforzo

80
70

TSXG
11

76

60

Audiencias
Provinciais
34

50
40

45

30

38
30

20

24
20

10
0

Fiscalía
31

19

20

19
11

A Coruña

Lugo

Xulgados
246

16
11

Ourense

Pontevedra

De xeito resumido as actividades de implantación, formación
ou acompañamento realizadas en 2018 foron as seguintes:
 Plan de implantación dos procesos de sinatura electrónica en órganos xudiciais ou fiscalías: 83 órganos
xudiciais e 6 fiscalías, que supuxeron 329 sesións de capacitación, acompañamento e reforzo.
 Acompañando aos procesos de dotación de equipamento
de videoconferencia e das salas de vistas dixitais que
tiveron lugar no 2018 e que xa foron detallados no apartado 3, impartíronse sesións de capacitación no uso destas
solucións ao persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia afectado por este cambio, principalmente o
persoal de auxilio xudicial que será o encargado de operar
o equipamento tanto de videoconferencia como de gravación en sala.

 Curso “Introdución ao Expediente Xudicial Electrónico (actividade formativa FX18026-T01)” a realizar
no espazo formativo online da EGAP, con praza para 50
persoas e consistente en 4 módulos cun total de 30 horas
de duración. Na súa primeira edición, do 24/09/2018 ao
22/10/2018 dos 50 alumnos inscritos 46 finalizaron todos
os módulos co 100% de test e tarefas aprobadas.

2.13.8. Atender as persoas usuarias dos sistemas e
medios do ámbito da administración de xustiza.
A medida que se avanza no grao de implantación da Administración xudicial electrónica o bo funcionamento das solucións e a súa dispoñibilidade é cada vez máis crítica. Por iso é
preciso acompañar este proceso coa posta en marcha dunha
serie de servizos dixitais que permitan dar un soporte de caliInforme xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS
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dade á infraestrutura, equipamento e sistemas sobre os que
se sustenta a actividade diaria da Administración de Xustiza
en Galicia.

O CSU de Xustiza atendeu no ano 2018 preto de 70.000
contactos/chamadas.

para eliminar comportamenteos erróneos odentificados no uso dos distintos sistemas.
Auditoría preventiva dos medios TIC. Para unha
mellor mantemento e conservación do equipamento
TIC co que están dotadas as instalacións xudiciais
comúns e os postos de traballo do persoal ao servizo
da Administración de Xustiza, así como para identificar calquera problema asociado a un mal uso destes,
púxose en marcha un novo servizo de auditoría e
mantemento preventivo con dúas liñas de actuación:
Auditoría semestral da dotación de medios TIC nas oficinas xudiciais e fiscais
Auditoría trimestral da situación das salas de vista e
equipamento multimedia
Monitoraxe funcional de sistemas críticos. O
incremento do uso dos sistemas dixitais fai necesario
garantir a monitoraxe adecuada para garantir a dispoñibilidade das infraestruturas e sistemas. Pero é tamén
preciso avanzar no monitoraxe dos procesos funcionais, que permite identificar calquera incidencia
no funcionamento de procesos de xeito inmediaro, así
como a identificacion anticipada de posible degradación ou comportamento anómalo sufrido polos servizos utilizados nesta Administración.

•

 Atención as persoas usuarias. O Centro de Servizo a
Usuarios de Xustiza (CSU), atende ou canaliza a atención
de calquera incidencia ou consulta co que se atopa o persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia no
uso das solucións ou medios TIC postos á súa disposición.
Este servizo opera de xeito continuado (24x7) baixo un
modelo definido en base ás mellores prácticas de ITIL.

•

 Coa finalidade de continuar a mellora continua e proactiva
dos servizos de atención as persoas usuarios e a dispoñibilidade dos medios, puxéronse en marcha 3 novos tipos
de servizos, que se detallan a continuación:

En 2018 ponse en marcha a monitoraxe funcional de procesos críticos da Administración de Xustiza en Galicia,
deseñado dende a visión da actividade procesual á que dan
resposta, de cara a:

•
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Actividade do CSU
en 2018:

Con respecto
ao 2017:

69.153 chamadas

–8%

19.298 incidencia

+6%

18.331 peticións

+18%

Sistema de mensaxería instantánea. De cara a
minimizar os tempos nos que o persoal ao servizo da
Administración de Xustiza está informado dun cambio,
un incidente ou unha información de interese relativa
aos medios e solucións tecnolóxicas á súa disposición,
no ano 2018 habilitouse unha sistema de mensaxería
instantánea coa que os equipos de atención aos usuarios poden poñerse en contacto directo cos usuarios
afectados en cada caso, dunha forma áxil e efectiva.
Este servizo de mensaxería instantánea estase a utilizar
para manter informados aos usuarios de: intervencións
planificadas ou de urxencia; indispoñibilidade ou disfunción parcial dun servizo; información sobre novas
funcionalidades; boas práctivas de uso ou indicacións
Informe xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

•
•

•

•

Identificar da forma máis áxil posible, incluso anticipadamente, calquera indispoñibilidade ou comportamento erróneo dos sistemas de información.
Analizar en detalle, sobre datos reais, os patróns de uso
dos sistemas, o que posibilita adecuar ás necesidades
reais do persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia a infraestrutura e sistemas que soportan
a súa actividade.

En concreto, púxose en marcha, baixo este modelo, a monitorizaxe proactivo dos procesos de sinatura electrónica
integrados co sistema de xestión procesual (Minerva-EXE) e
co sistema de xestión das fiscalías (Fortuny-EXE), extremo a
extremo.

Imaxe: Panel de monitoraxe do proceso de siantura dixital
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Obxectivo 3: Fomentar a capacitación dixital

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

3.1.1. Incrementar a oferta de calidade de contidos
dixitais no ámbito educativo – EDIXGAL.
Ademais das 750 unidades didácticas de 45 materias dos provedores Netex Learning e Edebé, e os máis de 3.200 contidos

dixitais creados polos propios docentes, e integrados xa na
plataforma do libro dixital dende o comezo do proxecto, neste
2018 sumáronse as unidades, os recursos complementarios e
o acceso ao banco de contidos da Editorial Planeta, e os contidos educativos (Dixital Book, libro do alumnado incluíndo os
recursos multimedia e as actividades interactivas, e Activities,
as actividades interactivas e complementarias ás actividades
do libro do alumnado) de Inglés da Editorial Pearson. Adicionalmente puxéronse en marchas novos contidos dixitais personalizados (Smart) do proveedor Netex Learning.

servizo veuse complementado cun novo Servizo Premium
de atención a usuarios de Educación Dixital, que combina a
atención remota por diversas canles, coa atención presencial
nos centros e domicilios dos usuarios, e con puntos físicos de
atención espallados polo territorio.

3.1.2. Modernizar a dotación dos centros educativos.
No 2018, ademais de modernizar a dotación dos usuarios da
educación dixital: preto de 20.000 equipos para o alumnado
e 3.000 equipos para o profesorado; e a adaptación o novo
equipamento de máis de 700 armarios de carga das aulas dixitais; dotouse preto de 2.000 equipo destinados a aulas específicas de ciclos de formación profesional.

3.1.3. Mellorar a conexión a Rede Corporativa dos
centros educativos.
A evolución da infraestrutura de rede permitiu pasar dunha
velocidade media da conexión á rede corporativa dos centros
educativos de 263,98 Mbps no 2017 a unha velocidade media
de 298,25 Mbps a finais do 2018.
3.1.5. Dotar de ferramentas e canles de colaboración
entre os axentes da comunidade educativa.
3.1.4. Mellorar a atención aos actores da comunidade
educativa.
Evolucionouse o portal espazoAbalar (espazoFamilias) e a aplicación móbil abalarMóbil con máis de 50.000 novos usuarios
(ata un total de 140.000 usuarios), máis de 7 millóns de accesos, e preto de 4 millóns de notificacións enviadas. Na atención a usuarios de sistemas e recursos tecnolóxicos, a Unidade
de Atención a Centros atendeu mais de 91.000 chamadas e
37.000 consultas (que deron lugar a máis de 85.000 incidencias, das que 4.800 se resolveron co desprazamento dun técnico especialistas in-situ), superando o número atendido en
anos anteriores, e reducindo o tempo medio de atención. Dito

Introduxéronse evolucións na Rede profesional do profesorado (Redeiras), e das comunidades virtuais (Agueiro). Así
coma unha nova Wiki para a creación de contidos colaborativos na formación profesional.
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3.2. Programa de bibliotecas en rede
As bibliotecas son escenarios importantes no desenvolvemento dunha sociedade xa que poñen a dispor da comunidade os medios culturais, en especial para aqueles colectivos
con máis dificultade de acceso a eles. A dotación de sistemas
e tecnolóxicas para o funcionamento coordinado e dixital das
bibliotecas permitirán compartir os recursos xestionados por
elas e achegalos a un abano máis amplo da sociedade, e facilitar o capacitación dixital da mesma. Así mesmo o desenvolvemento tecnolóxico permitirá dispor de información analítica
do uso, impacto e calidade dos servizos prestados nas redes
de bibliotecas municipais e escolares.

A Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia (en diante RBPG) é un
conxunto organizado de bibliotecas e servizos bibliotecarios
públicos de Galicia para o desenvolvemento e a planificación
da oferta bibliotecaria pública, seguindo o establecido na Lei
5/2012, do 5 de xuño, de bibliotecas de Galicia. Forman parte
da rede: 6 bibliotecas nodais xestionadas pola Xunta de Galicia; 335 bibliotecas de titularidade pública local dependentes
de concellos ou entidades públicas locais; 13 bibliotecas públicas e de titularidade privada.
No ano 2014 definiuse un proxecto para a configuración do
colectivo único para a rede de bibliotecas públicas de
Galicia, como un sistema de información integral para a xestión coordinada da rede de bibliotecas que inclúe:
•
•
•
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un sistema único de xestión de usuarios (carné único),
unha rede ordenada de portais en Internet
e, sobre todo, un catálogo unificado de fondos (catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia), soportado nun sistema de xestión bibliotecaria
común baseado no sistema de software libre KOHA
ILS.
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3.2.1. Implantación do catálogo colectivo da rede de
bibliotecas publicas de Galicia
Inclúense aquí as actividades de evolución de sistema de xestión bibliotecaria así como a integración de novas bibliotecas no catálogo colectivo da rede de bibliotecas públicas de
Galicia.
 En canto a evolución continuada do sistema de xestión
bibliotecaria baseado no sistema KOHA ILS, no relativo
a diversos procesos de uso do mesmo, tanto por parte das
persoas traballadoras das bibliotecas como das persoas
usuarias da rede de bibliotecas: nas buscas de contidos no
OPAC; nos procesos de catalogación, circulación e préstamo de fondos; de xestión dos carnés de biblioteca; ...
 No relativo a integración de bibliotecas no catálogo
colectivo común, finalizou en 2018 a fase de integración
de 70 novas bibliotecas ou axencias de lectura iniciado en
2017.
Coa finalización esta fase hai 118 bibliotecas ou axencias de
lectura integradas no catálogo colectivo único. Estas 118
inclúen tamén bibliotecas especializadas de diferentes institucións con fondo bibliotecario de interese para o conxunto do
catálogo. Está é a distribución por provincias:

Provincia

Bibliotecas
Públicas

Bibliotecas Públicas Municipais

Bibliotecas Especializadas

A Laracha, Ames, As Pontes de García
Rodriguez, Boiro, Brión, Cambre,
Carballo, Carral, Cedeira, Cee, Cedeira,
43
Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, Mañon,
Narón, Oleiros, Oroso, Ortigueira,
Rianxo, Ribeira, Teo

A Coruña

2

A Coruña,
Santiago

Lugo

1

Lugo

7

Ourense

Barbadás, Celanova, Nogueira de
9 Ramuin, Ourense, Ribadavia, Verín,
Xinzo de Limia

Ourense

Pontevedra

1

2

6

Vigo,
Pontevedra

Burela, Foz, Monforte de Lemos,
O Saviñao, Ribadeo, Riotorto, Vilalba

Baiona, Bueu, Cangas, Lalín, Marín,
Moaña, Mondariz, Mos, Nigrán, O
32 Grove, O Porriño, Pobra do Caramiñal,
Ponteareas, Redondela, Sanxenxo,
Vigo
91

No conxunto das biblibliotecas rexistráronse un total de
1.192.468, correspondentes a 91.067 número de persoas
usuarias. Igualmente se recolleron 4.825 peticións de
adquisicións por parte das persoas usuarias.
En 2018, planificouse, tramitouse e adxudicouse a contratación
dunha nova fase de integración de 80 bibliotecas municipais,
proceso que se abordará en 2019.

3.2.2. Modernizar o sistema de xestión de bibliotecas
escolares
A partir da experiencia na rede de bibliotecas municipais
abordouse unha análise e validación do sistema KOHA ILS na
rede de bibliotecas escolares de Galicia. Este análise inclúe o
deseño da arquitectura tecnolóxica de implantación, e a concreción funcinoal da implantación enfocada á automatización
de procesos, xestión centralizada dos recursos bibliográficos/

Totais

RAGalega, Arquivo do Reino de
Galicia, CGAI, Museo de Belas Artes,
Biblioteca de Galicia, Arquivo de
12 Galicia, CGAC, Convento S.Francisco,
Museo das Peregrinacións, Consello
da Cultura Galega, FPCJ Cela,
Convento de San Antonio

57

Museo Castro de Viladonga, Arquivo
3 Histórico Provincial, Fundación
Manuel María

11

Fundación Vicente Risco, Arquivo
Histórico Provincial, Museo
4
Arqueolóxico Provincial, Museo
Etnolóxico de Ribadavia

14

2

Museo Massó, Arquivo Histórico
Provincial

21

36

118

documentales que favorezca o aproveitamento dos recursos
humanos dedicados a la xestión bibliotecaria e a mellora dos
servicios de acceso á información dos usuarios.
A análise levouse a cabo conxuntamente coa Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional. Participan
no proceso de avaliación 5 centros: CEIP de Chancelas (Poio);
IES Fernando Esquío (Neda – Xuvia); CEP Xosé Mª Brea (Rianxo
– Taragoña); IES Luís Seoane (Pontevedra); EEI de Barrionovo
(Arteixo). No primeiro trimestre de 2019 prevése a posta en
marcha do sistema nos centros incluidos neste grupo de avaliación.

3.2.3. Dotar dos medios tecnolóxicos adecuados as
bibliotecas
A fins do 2017 dotouse dun sistema de identificación de fondos mediante RFID ás bibliotecas públicas da Coruña, PonInforme xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS
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tevedra e Vigo. Quedando o
sistema plenamente operativo a principios de 2018. En
2019 licitouse o equipamento
para a renovación do sistema
na biblioteca pública Ánxel
Casal de Santiago, que se instalará no primeiro trimestre
de 2019.

3.2.4 Desenvolver e implementar novas funcionalidades
nos sistemas vinculados ao ámbito das bibliotecas
O sistema de información integral para a xestión coordinada
da rede de bibliotecas inclúe tamén un conxunto de sistemas
complementarios que se recollen a continuación:
 O catálogo de publicacións institucionais da Xunta de
Galicia, https://libraria.xunta.gal, na que se concentra o

seu fondo editorial para poñelo á disposición do conxunto
da cidadanía e das librarías. Dá cumprimento á Lei 17/2006,
do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galicia, no seu
artigo 11.4.
En 2018, abordáronse diversas melloras no portal: videotitorial dirixido ás persoas usuarias da web sobre o sistema
de adquisición de publicacións; nova sección dedicada
ás librarías para a divulgación dos seus datos básicos e
publicacións que distribúen; e diversas melloras na busca
e visualización de fondos. Igualmente adaptáronse os formularios á nova lei de protección de datos e realizáronse
melloras na xestión interna para favorecer a consulta e a
edición de contidos.
 No relativo ao sistema de adquisición de novidades editoriais galegas por parte dos concellos con
bibliotecas públicas municipais, a do cal as editoriais
ofertan aos concellos as súas novidades, que teñen que
ser validadas pola Sub.X. de Bibliotecas. Os propios con-

As cifras da libraría, a finais de 2018, e dende a
súa publicación son as seguintes:
• Publicacións totais: 2.999 (459 cargadas
durante 2018)
• 948 usuarios rexistrados: 818 cidadáns e 130
librarías (103 galegas e 27 de fóra de Galicia)
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cellos escollen os títulos que queren adquirir, tendo en
conta o saldo do que dispón cada un deles. As editoriais
envían os libros directamente aos concellos.

En 2018 incrementouse o uso do sistema, recóllense a
continuación os indicadores de referencia:
• Participaron 39 editoriais e 154 concellos.
• Ofertáronse 427 títulos.
• Distribuíronse 13.901 exemplares de 427 títulos, por
un importe total de 197.656,52 €.
• De media, cada editorial vendeu 356 exemplares.
• De media, cada concello adquiriu 90 libros.

Por outra banda, abordouse o mantemento dos restantes
sistemas vinculados a esta rede: plataforma de préstamo de
libros electrónicos das bibliotecas públicas galegas GALICIALE; xestión de enquisas, programa LerContaMoito.
Igualmente abordouse unha primeira análise do que será o
sistema de xestión do Depósito Legal que se abordará en
2019.

Informe xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

117

3.3. Plan de Inclusión Dixital
Ao abeiro do Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020, e
co obxectivo de acadar unha sociedade plenamente dixital en
Galicia, durante o ano 2018 leváronse a cabo numerosas iniciativas de inclusión, capacitación e innovación social dixital sustentadas na Rede de aulas CeMIT e o programa de Voluntariado Dixital, aos que se sumaron as iniciativas postas en
marcha a través da colaboración e implicación dos Aliados
Dixitais.
Este conxunto de iniciativas permitíronnos seguir avanzando
na difusión e fomento da utilización das novas tecnoloxías por
parte da cidadanía, para lograr unha sociedade galega máis
madura e con maiores niveis de coñecemento e uso tecnolóxico.

navegación por internet e contou coa participación de 4
aulas e un total de 15 persoas asistentes.
 As actividades enmarcadas dentro dos seminarios online
retransmitidos por videoconferencia, da Federación
Galega de Asociacións Universitarias Séniors (FEGAUS)
como “O novo DNI electrónico: a importancia da firma
dixital na actualidade”, “Merca e paga con seguridade
na internet: principais portais de compra online”,
“Seguridade e privacidade na internet: protéxete dos
perigos da Rede”. Nelas participaron 12 aulas e asistiron
178 persoas.

3.3.1. Sensibilización sobre o uso das TIC á cidadanía con
menos coñecementos
A Rede CeMIT continuou co programa formativo de fomento
da cultura de seguridade na Rede, sensibilizando sobre a
importancia do uso seguro e máis consciente das novas tecnoloxías e o acceso a Internet, mediante a realización de cursos
de prevención do ciberacoso, ciberbulling e comportamentos
rexeitables, a importancia da firma dixital na actualidade, compras seguras e uso seguro de Internet entre outros.
Neste senso, cabe destacar as seguintes actuacións realizadas
novamente en colaboración cos aliados dixitais:
 4 xornadas formativas baixo o título: “Non tolees coa
wifi”, en colaboración coa Asociación de Enxeñeiros de
Telecomunicacións de Galicia (AETG), co obxectivo de dar
a coñecer as claves para que os particulares entendan os
servizos da Internet que existen no mercado e a cobertura
dispoñible. Nas mesmas, participaron máis de 80 persoas
nun total de 13 aulas da Rede CeMIT.
 A sesión formativa impartida coa colaboración do mentor
José M. Lozoya que tratou as temáticas de “Prevención
do ciberacoso, ciberbulling e comportamentos rexeitables” nas que se identificaron os principais perigos da
118
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 Realizáronse tamén actividades formativas en colaboración coas aulas da Rede CeMIT destinadas á formación de
pais, nais, docentes e avós sobre o uso das novas tecnoloxías polos menores, como “Nativos R” enmarcada dentro do plan “DigiTalent” e desenvolta en colaboración co
aliado dixital R.

No pasado 2018, ampliouse o programa formativo da Rede
CeMIT a través da realización de diversas actividades en
colaboración cos aliados dixitais, agregando capacidades e
recursos para favorecer a promoción das novas tecnoloxías e
a capacitación dixital no uso de novos dispositivos mediante
demostracións prácticas, coa finalidade de reducir a fenda
dixital e acadar a integración e aproveitamento da sociedade
dixital.
Neste eido destacan as actividades desenvoltas coa colaboración dos aliados dixitais:
 4ª edición do proxecto “Aprende a usar o teu smartphone” e o lanzamento da 2ª edición “Aprende a usar
a túa tablet” da Fundación Vodafone. No total, impartíronse 28 actividades sobre smartphones en 17 aulas
da Rede CeMIT que beneficiaron a un total de 226 persoas e 25 actividades sobre tablets, en 16 aulas con 203
persoas beneficiarias. Todas estas actividades permitiron introducir o manexo de teléfonos móbiles e tablets a
persoas maiores, coa axuda de material formativo online,
guías prácticas en papel e terminais físicos nas aulas.

de Asociacións Universitarias Séniors (FEGAUS), que permitiron dar formación ás persoas maiores coa participación
de 26 aulas nas que se realizaron un total de 32 actividades, beneficiando a máis de 1.264 persoas.
 Actividade formativa no marco do programa Inserta
Emprego da ONCE “ Competencias Dixitais. Nivel Inicial”
que contou coa participación de 9 persoas, na aula CEMIT
de Pontevedra.
 A acción formativa “Windows, Word, Excel e Internet” desenvolta coa colaboración da Fundación ONCE e
Cogami, que tivo lugar en 2 aulas CEMIT da provincia de
Ourense e beneficiou a un total de 26 persoas.

3.3.2. Programa para a Capacitación Dixital
Un dos principais obxectivos no 2018 foi mellorar a capacitación dixital da cidadanía e das empresas, para facilitar o acceso
aos medios tramitación electrónicos postos a disposición de
todos, especialmente o que se refire a o emprego da Sede
Electrónica da Xunta de Galicia. Con este obxectivo desenvolvéronse, baixo a iniciativa Faite dixit@l e tramita nun clic,
sucesivas actividades:
-“Faite Dixit@l e tramita nun clic: Presentación electrónica
de documentación ante o Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia”, videoconferencia retransmitida desde o Centro Demostrador TIC (CDTIC), en Santiago de Compostela con
máis de 70 persoas asistentes de clubes deportivos repartidos en preto de 20 aulas CeMIT por toda Galicia.

 Taller práctico “Ao lado dos nosos maiores” impartido
por Orange en 17 aulas da Rede CeMIT co fin de ensinar,
a preto de 200 participantes, as pautas básicas do funcionamento dos smartphone e tablets para acadar unha
maior autonomía.
 A realización de dous ciclos de seminarios “Aprende a
utilizar o teu móbil como un experto” e “Tecnoloxía
móbil para mellorar a túa vida” da Federación Galega

-“Faite Dixit@l e tramita nun clic: Tramitación electrónica
en aproveitamentos madereiros e leñosos”, videoconferencia tamén desde o CDTIC, con más de 110 asistentes das
empresas do sector forestal repartidos ao longo de 24 aulas
CeMIT por toda Galicia.
-“Faite dixit@l e tramita nun clic: Coñece a Nova Sede
Electrónica da Xunta de Galicia”, con 5 xornadas formativas
en total, repartidas en unha nas capitais das 4 provincias galegas xunto cunha xornada adicional retransmitida por video-
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conferencia desde o Centro Demostrador TIC (CDTIC), en Santiago de Compostela.

mitidos por videoconferencia a 10 aulas con máis de 130
persoas beneficiarias.

Estas xornadas estiveron dirixidas fundamentalmente aos
formadores da Rede de Aulas CeMIT e tamén a aliados
dixitais, persoal dos concellos e persoas voluntarias, co
obxectivo de dar a coñecer as claves dos principais servizos da administración dixital e as novidades implantadas
na Sede Electrónica da Xunta de Galicia e coa finalidade,
ademais, de que posteriormente poidan poñelo en práctica
na súa labor diaria, fomentando o uso da Administración Electrónica por parte da cidadanía e prestarlles así un servizo de
acompañamento na realización dos seus trámites.
Nesta iniciativa participaron máis de 96 persoas e, adicionalmente, púxose a disposición da Rede CeMIT os contidos
formativos a través da wiki da Rede (espazo de traballo
web). Por outra banda, para os aliados participantes e cidadanía en xeral, a través da plataforma de teleformación EMA,
deuse acceso ao curso “Administración Electrónica” cos
contidos da xornadas: os sistemas de identificación e sinatura
electrónica, a sede electrónica da Xunta de Galicia, Notifica.gal
e outros sistemas de administración electrónica.
-“Faite Dixit@l e tramita nun clic: accede e usa a Sede
Electrónica da Xunta de Galicia”: xornada presencial de
carácter práctico nun aula CeMIT sobre o uso da Sede electrónica da Xunta de Galicia, en colaboración co aliado dixital Altia
Consultores, e cunha asistencia de 19 persoas.
Neste exercicio de incrementar o nivel de coñecementos
da cidadanía, a Rede CeMIT continuou traballando no desenvolvemento de capacidades e desenvolvemento tecnolóxico que permita mellorar a competencia dixital dos
seus usuarios, a través dunha gran variedade de actuacións:
 “9 Charlas informativas” do Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC) retransmitidas por videoconferencia en 85 aulas CeMIT, co fin de tratar temas de
actualidade que afectan a consumidores reais. Destas actividades víronse beneficiadas máis de 480 persoas.
 “Programa #MesD Comercio Electrónico” do Centro
Demostrador TIC (CDTIC), con 4 seminarios online retrans120
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 Iniciativa Compartic, de carácter voluntario e cooperativo, na que cun enfoque de banco de tempo se comparte
formación especializada avanzada entre as aulas a través
dos sistemas de videoconferencia, incrementando a oferta
formativa e maximizando esforzos. Este ano participaron
13 aulas CeMIT compartindo 19 actividades, cunha
duración de máis de 200 horas e beneficiando a 721
persoas.
 Charlas formativas sobre a “Plataforma E-Saúde”, ferramenta do SERGAS para a comunicación co cidadá no eido
sanitario, e o seminario: “As TIC como unha destreza
de vida nas persoas adultas e maiores europeas”, do
Proxecto Erasmus+ KA204 TICTac +55. Técnicas de aprendizaxe combinadas na ensinanza das TIC para persoas
maiores de 55 anos, en colaboración coa Universidade
Sénior, que contaron coa participación de preto de 20
aulas e máis de 160 persoas beneficiarias.
 “Sé+Dixital”: xornada de presentación do curso online do
aliado dixital Orange, centrado na aplicación de conceptos
e nas ferramentas dispoñibles para desenvolver habilidades dixitais que melloren as actividades profesionais, para
emprender ou facer negocios dende a túa localidade. Na
mesma participaron 17 aulas que tiveron máis de 50 persoas asistentes.

 Adaptación da nova normativa GDPR/RGPD (Regulamento Xeral de Protección de Datos) para empresas e
autónomos tamén desenvolta en colaboración con mentor José María Lozoya, na que participaron 56 profesionais asistentes repartidos en 9 aulas das catro provincias galegas.
 Mobile
Week
Coruña 2018: xornadas, talleres e charlas
sobre diversas temáticas realizadas na área metropolitana
da Coruña no que se traballaron diferentes aspectos da
alfabetización e capacitación dixital, como son: o uso da
sede electrónica da Xunta de Galicia, a plataforma E-Saude,
a búsqueda de emprego online e uso de Linkedin, e a
potenciación dos perfís dixitais entre os/as xóvenes coa
charla “E eu que podo ser de maior? Novos perfís dixitais”.
Estas actividades desenvolvéronse en en colaboración co
programa de Voluntariado Dixital (Voldix) e co aliado dixital Everis Spain en 2 aulas CeMIT e 2 centros colaboradores (1 Instituto de educación secundaria e 1 biblioteca
pública) con máis de 120 personas beneficiarias.
 “Presentación de aplicacións móbiles útiles para o
sector agrogandeiro”: xornada informativa sobre un
software de xestión orientado aos traballadores do sector
gandeiro, de carácter gratuíto e de acceso libre, en colaboración co aliado dixital Federación EFA Galicia. Nesta
formación específica participaron 8 aulas e 46 persoas.
 Acción formativa “Competencias dixitais. Nivel avanzado” e “Constrúe o teu camiño cara ao emprego” en
colaboración coa Asociación para el Empleo y la Formación de Personas con Discapacidad, (FSC Inserta) dependente da Fundación ONCE, na que participaron un total de
17 persoas.

3.3.3. Certificación de Competencias Dixitais en
Ofimática CODIX
Dando continuidade ás actuacións
iniciadas en anos anteriores, facilitouse o acceso á obtención da

Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX) a través da Rede CeMIT, permitindo ás persoas
acreditar ante as instancias públicas ou privadas, as súas competencias en tecnoloxías da información e comunicación en
materia de ofimática, mellorando así a súa empregabilidade.
Durante o 2018, facilitáronse os recursos necesarios para a
capacitación dixital da cidadanía, poñendo a súa disposición
diversas modalidades para a adquisición de coñecementos
(formación presencial, teleformación e autoformación) e desenvolvéronse 4 convocatorias de exame ao longo do ano,
para o recoñecemento oficial dos coñecementos e aptitudes
nas TIC.
Neste ano convocáronse 1.531 prazas para a obtención
do CODIX, matriculáronse 1.237 persoas, examináronse
1.033 persoas e chegáronse a emitir 708 certificacións
nesta competencia dixital.
Destas certificacións emitidas, un total de 292 foron destinadas a persoas desempregadas, e a 60 persoas con algún
tipo de discapacidade, co fin de mellorar a súa empregabilidade. En colaboración con FSC Inserta da Fundación ONCE,
presentáronse 12 persoas con algún tipo de discapacidade. Todos estes colectivos contan cunha exención da taxa
para a realización do exame do CODIX.
Desde 2014 lévanse emitidas un total de 3.140 certificacións,
cun incremento do 29% respecto ao ano anterior, dato que
reflexa o ascenso continuado da certificación das competencias dixitais en Galicia ano tras ano.
Finalmente, neste contexto,
cabe salientar tamén a participación da Rede CeMIT no
XVII encontro da asociación Somos Dixital (anteriormente “Comunidad de Redes
de Telecentros”), enmarcado
dentro do Congreso sobre
Competencias Dixitais, que
se celebrou o 30 de outubro en Villanueva de la Serena (Badajoz), organizado pola Junta de Extremadura, no marco do Plan
de Alfabetización Tecnolóxica de Extremadura, co lema “Cara
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á Transformación Dixital Inclusiva”. Este encontro pretendeu servir de altofalante para facer chegar ás competencias
dixitais á maior parte posible da cidadanía e buscou impulsar
un novo marco de traballo, baseado en estratexias de colaboración innovadoras que favorezan a igualdade de oportunidades nun contexto de rápida dixitalización da economía, a
sociedade, a cultura e os medios de comunicación.

3.3.4. Programa para a Innovación Social Dixital
A Rede CeMIT continuou apoiando os procesos de innovación social dixital a través da continuidade dos proxectos da
iniciativa CeMIT-Innova, para atender as necesidades e retos
sociais locais a través de solucións innovadoras.
Facendo un cómputo global da formación presencial realizada
nas aulas CeMIT no eido da alfabetización dixital, a capacitación dixital e a innovación social dixital, destacar que dende o
seu comezo en 2011, planificáronse máis de 330.000 horas
de formación, achegando as novas tecnoloxías a 81.846
persoas.
Neste ano incrementáronse as horas de formación nun 17%
con respecto ao ano 2017.
Destacar que se atopan a disposición da cidadanía os cursos
da plataforma de teleformación EMA, a través da cal realizáronse 155 exames sobre os 19 cursos que teñen esta fun-

cionalidade activa, en 27 aulas da Rede CeMIT e expedíronse
un total de 124 diplomas en toda Galicia.

3.3.5. Modelo de relación cos Axentes do ecosistema
dixital
No 2018 a liña de traballo adoptada nos modelos de relación
foi unha continuidade no asentamento e consolidación do
modelo de relación flexible, aberto e en rede entre todos os
axentes implicados no ecosistema dixital galego e sustentado
nos principios de cooperación e coordinación, co fin de xerar
sinerxías e provocar un efecto multiplicador que permita acadar unha maior chegada ao territorio e á cidadanía.
Esta alianza acadou no 2018 un
total de 822 aliados dixitais: 173
entidades, asociacións, empresas e organismos públicos (37
mecenas, 133 entidades colaboradoras e 3 mentores), 98 aulas da Rede CeMIT e 551
persoas voluntarias.
Grazas á participación de cada un dos Aliados Dixitais, conseguíronse levar a acabo novas iniciativas de inclusión dixital
que permitiron achegar as TIC a un maior número de galegos
e galegas.

Facendo un cómputo global da formación
presencial realizada nas aulas CeMIT no eido
da alfabetización dixital, a capacitación dixital
e a innovación social dixital, destacar que
dende o seu comezo en 2011, planificáronse
máis de 330.000 horas de formación,
achegando as novas tecnoloxías a 81.846
persoas.
Neste ano incrementáronse as horas de
formación nun 17% con respecto ao ano 2017.
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O 27 de decembro de 2018, aprobouse polo Consello da
Xunta de Galicia, o acordo polo que se autoriza á Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia para a concesión de
subvencións ás aulas das entidades locais que integran a Rede
CeMIT, que teñan a consideración de “aulas de referencia” para
o exercicio 2019.
O apoio ás aulas 64 de referencia da Rede CeMIT continúa a
desenvolverse empregando tramitación exclusivamente por
medios electrónicos coa colaboración da Federación Galega
de Municipios e Provincias (Fegamp) para facilitar que a capacitación dixital con medios públicos e gratuíta chegue a todos
os galegos a través das actividades da rede de aulas CeMIT.

 Os axentes colaboradores foron un total de 165, dos cales
127 son entidades de acción voluntaria, 13 organismos
colaboradores e 25 mecenas dixitais.
 Desenvolvéronse un total de 18 apoios dixitais (presenciais e virtuais) demandados polas entidades colaboradoras que deron soporte a máis de 200 persoas beneficiarias, atendendo a distintos colectivos en risco de
exclusión con especial atención a persoas maiores, persoas desempregadas, xuventude e persoas en risco de
exclusión social. Algúns dos apoios realizados no marco
dos 3 eidos estratéxicos do Plan de Inclusión Dixital foron:
•

Así mesmo, en 2018 renováronse 220 novos equipos informáticos para 15 das aulas CeMIT, sobre un parque de máis de
1.730 equipos instalados na rede.
•
3.3.6. Estratexia de dinamización do Voluntariado
Dixital
As novas tecnoloxías favorecen a aparición de novas vías de
participación e contribución cidadá e a responsabilidade
social por parte de entidades e organismos colaboradores
na Sociedade Dixital, co obxectivo de dinamizar a acción
social fomentando a comunicación e facilitando a inclusión
dixital dos colectivos menos favorecidos.
Así, o Programa de Voluntariado Dixital contribúe na construción dun marco de cooperación, participación e implicación social que favorece a alfabetización e capacitación
dixital xunto coa innovación social dixital, mediante o
acompañamento dixital das persoas voluntarias adscritas ao
programa, xunto coas entidades de acción voluntaria, organismos colaboradores e mecenas, en beneficio da Sociedade
Dixital e especialmente da poboación en risco de exclusión
social-dixital.
Durante o 2018, esta iniciativa acadou as seguintes cifras:
 Máis de 551 voluntarios/as sumaron esforzos para pór
en marcha actuacións concretas de apoio á alfabetización
dixital, capacitación e innovación social dixital.

•

Alfabetización dixital: Obradoiro de axilidade mental
coas TIC, Obradoiro para aprender a facer xestións por
Internet: Banca online, compras por Internet, E-Administración e servizos electrónicos.
Capacitación dixital avanzada: Formación para a
mellora das competencias dixitais básicas e supervisión de certificacións Microsoft Office Specialist, Apoio
dixital na Semana do Coding, Programación de aplicacións para teléfonos móbiles.
Innovación social dixital e participativa: Innovación
e uso creativo das novas tecnoloxías.

Establecéronse, ademais, mecanismos de compensación
e incentivos ás persoas voluntarias do Programa a través
do asentamento das actuacións no Rexistro de Experiencia
Voluntaria da Xunta e a emisión de 20 diplomas de experiencia voluntaria.
No marco do Plan de Formación ofrecéronse ás persoas
voluntarias o acceso a diversas actividades formativas: “Faite
dixit@l e tramita nun clic, coñece a nova sede electrónica da
Xunta de Galicia”, “Ciberseguridade na túa casa: ciberseguridade para tod@s”, “InfoDay: axudas Red.es para o impulso a
o sector do videoxogo”, “Xornada transformación dixital e
talento”, “All Digital Awards 2018”, “Vodafone connecting for
Good Galicia”, “Sé+Dixital”, “III Convocatoria do Programa de
Apoio á Innovación Social Dixital” e “Axudas para desenvolver
plans de formación a persoas traballadoras para a adquisición
e mellora de competencias no eido da transformación dixital
e a economía dixital”.
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O Programa Voluntariado Dixital tamén actúa como canle
de unión entre as necesidades en materia de equipamento
informático detectadas polas Entidades de Acción Voluntaria
e Aliados Dixitais adheridos ao programa xunto coas cesións
realizadas por outras entidades. Así, durante o 2018 atendéronse 7 solicitudes de cesión de equipamento e xestionouse
a doazón de 40 equipos informáticos completos para a
mellora do equipamento tecnolóxico para mellorar os servizos que prestan aos colectivos cos que traballan.

3.3.7. Web do Plan de Inclusión Dixital e outras
ferramentas de soporte
No ámbito da Inclusión Dixital en Galicia, co obxectivo de
acadar a alfabetización e a capacitación dixital da cidadanía
galega e impulsar a participación plena de todos os axentes da Sociedade do Coñecemento, no 2018 continuouse o
enriquecemento do espazo web do Plan de Inclusión Dixital,
como o instrumento integrador de todos os servizos, proxectos e iniciativas desenvolvidas pola Xunta de Galicia no ámbito
da Inclusión Dixital.
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As ferramentas de soporte que facilitaron a información sobre
as distintas actividades desenvoltas no marco do Plan de
Inclusión Dixital aos usuarios foron as seguintes:
 Web CeMIT: durante o ano 2018 rexistráronse un total de
201.610 visitas de 82.296 usuarios/as distintos que accederon a 625.965 páxinas.
 Web Faite Dixti@l: no 2018 rexistráronse 9.218 visitas de
6.584 usuarios/as distintos que accederon a 21.063 páxinas.
 Web Voluntariado Dixital: durante o 2018 rexistráronse
5.766 visitas de 4.155 usuarios/as distintos que accederon
a 12.734 páxinas.
 Espazo multimedia de Aprendizaxe EMA: na plataforma de teleformación incorporáronse novos contidos
formativos como os correspondentes á temática de eAdministración e está dispoñible a funcionalidade para a realización de exames en 19 dos cursos.

3.4. Plan de promoción do talento dixital
No 2018, púxose en marcha o catálogo de actuacións do Plan
de Promoción de Talento Dixital 2020, DigiTalent, orientado a reducir a fenda entre a dispoñibilidade de traballadores
con competencias dixitais e a crecente demanda destes perfís
no mercado laboral.
Este catálogo de actividades lanzouse no curso 2018/2019
dando resposta ás necesidades específicas de cada perfil da
cidadanía segundo o ciclo vital no que se atopen: impulsar as
vocacións STEM desde idades temperás, promover a adaptación aos novos perfís dixitais e a formación de e-Líders para a
transformación dixital, e deste modo, impulsar o talento dixital
en Galicia e promover que a cidadanía conte coas capacidades
necesarias para desenvolverse no ámbito dixital.

3.4.1. Posta en marcha do Programa TechKids
Co fin de fomentar o interese pola ciencia e a tecnoloxía da
sociedade galega máis nova, en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) organizouse nas Aulas CeMIT ao longo de toda Galicia o Programa
TechKids. Desde finais de xullo ata outubro de 2018, nenos e
nenas de 8 a 16 anos participaron nas 57 actividades realizadas
baixo as temáticas: “Taller de robótica e programación” con 26
actividades e 358 asistentes, “Monta e pilota un dron” con 25
actividades e 271 asistentes e o taller “Crea o teu personaxe
de videoxogo ou película” que contou con 6 actividades e 46
asistentes. .
Os participantes tiveron que superar distintos retos ao mesmo
tempo que desenvolvían competencias persoais, como a
creatividade e a resolución de problemas, ofrecéndolles así
a oportunidade de achegarse á informática e a enxeñería
dunha forma lúdica e divertida. Ao amparo do programa, o
desenvolvemento destes retos contemplou a celebración de
concursos ou competicións en distintos ámbitos e sesións:
retos de programación e robótica, iniciación ao manexo e
pilotaxe de drons, e por último, a creación dun personaxe
para videoxogos, desde o seu deseño ata o seu modelado
en 3D.

Unha vez rematada a axenda de actividades, no mes de
novembro celebrouse a Xornada Final de TechKids na Cidade
da Cultura, para continuar a fomentar o atractivo vocacional
das profesións científico-tecnolóxica entre a mocidade galega.
O programa da xornada incluíu diversos talleres dixitais, como
Vídeo Mapping interactivo, Chroma Key, Jam Musical ou Drones Tech, máis unha conferencia destinada á divulgación das
posibilidades da creación dixital para o alumnado e as súas
familias, cun total de 120 asistentes.

3.4.2. Impulso e desenvolvemento do Programa
Girl STEM
A Amtega, consciente da fenda de xénero existente entre
homes e mulleres nos campos STEM (Ciencia, Tecnoloxía,
Enxeñaría e Matemáticas), impulsou durante o 2018 o Programa “Girl STEM: derrumbando estereotipos”, en colaboración con AGASOL, a Asociación de empresas galegas de
software libre.
Esta iniciativa buscou fomentar a elección de carreiras tecnolóxicas entre as estudantes galegas, achegando este programa de mentoring a institutos de 7 cidades da Comunidade
– as sesións celebráronse en A Coruña, Ferrol, Lugo Ourense,
Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo – a través dunha
rede de profesionais de recoñecido prestixio que contribúan a
sensibilizar e inspirar ás nenas para que aposten por carreiras
científico-tecnolóxicas.
O obxectivo do programa consiste, por tanto, en orientar ás
rapazas a través de diferentes sesións de traballo e charlas inspiradoras con mulleres directivas e investigadoras
referentes pola súa actividade profesional no ámbito das TIC,
achegando á mocidade feminina a súa experiencia e traxectoria, clarificando dúbidas e, sobre todo, derrubando estereotipos, facendo que os rapaces tamén coñezan a mulleres que
destacan profesionalmente neste campo.
Ademais, o programa tamén organizou outras sesións de
sensibilización nas que puideron participar distintos colectivos con implicación na orientación vocacional das nenas
como profesorado, departamentos de orientación, familias, así
como nenos e nenas, nas que se proxectaron vídeo-testemuInforme xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS
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ñas e se impartiron charlas e dinámicas en torno a presencia
da muller nas TIC.

sección sobre novas tendencias e no obradoiro de creación
de personaxes en 3D para rapaces. Para máis detalle consultar
o apartado 5.3.1 Fomento das vocacións dixitais.

3.4.3. Lanzamento do Campamento Digitalia
3.4.5. Programa Tecnólogo por un día
Continuando co eixo do DigiTalent centrado en espertar vocacións STEM entre a poboación máis nova, durante o mes de
setembro de 2018 celebráronse os campamentos Digitalia,
postos en marcha por primeira vez pola Consellería de Política
Social dentro da súa campaña Acción de Verán 2019 e en colaboración coa Amtega.
Esta actuación reuniu a 40 mozas e mozos de 13 e 14 anos,
de no albergue xuvenil de Gandarío, en Bergondo, en dous
campamentos dunha semana baixo dúas temáticas diferentes: Vídeo Mapping: fai visible o que levas dentro e A vista
de paxaro: primeiros pasos con drons.
No primeiro destes campamentos, os 20 participantes aprenderon sobre a composición de vídeos e a súa representación
nocturna en edificios así como a utilizar ferramentas informáticas para crear as súas propias animacións e compartilas
cos seus compañeiros. Coa segunda temática organizada,
outros 20 participantes coñeceron os principios necesarios da
tecnoloxía de drons, e mediante o emprego de ferramentas
informáticas e manipulación de drons adaptados a súa idade,
puxeron en práctica os seus coñecementos e experimentaron
as grandes posibilidades desta tecnoloxía.

3.4.4. Fomento das vocacións dixitais
Durante o 2018 desenvolvéronse distintas actividades informativas e de sensibilización orientadas a proxectar unha
imaxe atractiva das carreiras profesionais vinculadas aos contidos dixitais. En concreto, no marco do Campamento Digitalia os participantes puideron achegarse ao vídeo mapping
coñecendo os principios necesarios para crear animacións de
vídeo, e empregando ferramentas informáticas para crear as
súas propias composicións.
Ademais, no marco do congreso internacional Mundos Dixitais
2018 a Amtega colaborou coa organización do encontro na
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Co fin de mellorar a visión que proxectan as profesións tecnolóxicas e mostrar máis de cerca o seu atractivo no mercado
laboral, o Programa Tecnólogo por un día busca ofrecer
unha oportunidade única a nenos e nenas de entre 12 a 17
anos para que poidan experimentar en primeira persoa unha
xornada laboral dun profesional tecnólogo en empresas galegas de referencia, participando en actividades da súa axenda,
como reunións, visitas a clientes, etc.
No lanzamento desta primeira edición do programa, implicáronse máis de 20 centros educativos promovendo a participación dos seus estudantes e realizando as máis de 100 solicitudes de inscrición recibidas para participar no programa.
Ademais, contouse coa colaboración de 5 empresas galegas
no sector TIC ás que se uniu a propia Amtega, ofrecendo un
total de 38 prazas nas 10 localizacións propostas para así
achegar ao alumnado ao contexto e realidade profesional da
que formarán parte no futuro.
A través desta iniciativa, o alumnado participante tivo a oportunidade de coñecer de cerca a aplicación das TIC en sectores como a industria, o transporte, a administración ou a
educación, entre outras, ao mesmo tempo que clarexaban
posibles dúbidas vocacionais.

3.4.6. Reforzo da oferta formativa para potenciar
as capacidades dixitais de estudantes, titulados e
profesionais
Durante o último ano, continuaron a impulsarse actividades
de formación e acompañamento á cidadanía para aumentar o
seu nivel de coñecementos TIC e así ofrecer a posibilidade de
adquirir competencias e habilidades dixitais que lles permitan
crecer profesionalmente na nova contorna dixital.

Neste senso, facilitouse o acceso á obtención da certificación
galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX)
a través da Rede CeMIT, facilitando os recursos necesarios e
poñendo a disposición da cidadanía diversas modalidades
para a adquisición de coñecementos e aptitudes nas TIC.
Poden consultarse datos máis exhaustivos desta actuación no
apartado 3.3.3. Certificación de Competencias Dixitais en Ofimática CODIX desta Memoria.
Por outra banda, para asegurar un crecemento vinculado
á economía dixital é necesario contar con profesionais con
capacidades para liderar a transformación dixital. Para iso, lanzouse o Programa “Destino: Peme Dixital”, co fin de poñer
ao alcance do tecido empresarial galego iniciativas adaptadas
aos seus negocios que lles faciliten este proceso de transformación para ser máis competitivos. Esta iniciativa está enmarcada con máis detalle no apartado 4.1.1. Programa formativo
“Destino: PemeDixital”.

3.4.7. Impulso das capacidades para a xeración e
desenvolvemento de ideas innovadoras

Estas iniciativas fomentaron ademais a xeración de talento e a
súa canalización cara a ámbitos de carácter estratéxico para a
Comunidade:
 Galicia Open Future_ Retos industria 4.0, busca dirixir o
talento emprendedor cara á resolución de problemas concretos da industria galega
 Vodafone Connecting for Good Galicia, facilita que as ideas
emprendedoras contribúan á resolución dos grandes retos
sociais a través do desenvolvemento de tecnoloxías accesibles para o benestar social.
 Startup Dico Challenge, impulsa e potencia o talento en
torno aos contidos dixitais
Para coñecer con maior detalle estes programas consultar os
apartados 5.2.4. Desenvolvemento do programa Vodafone Connecting for Good Galicia, 5.2.3. Posta en marcha do programa
DICO Challenge: Acelerando o sector dos contidos dixitais e 5.2.2
Impulso ao programa Galicia Open Future: retos Industria 4.0.

No 2018 promovéronse distintos instrumentos orientados á
promoción e dinamización de ideas de negocio innovadoras
no eido dixital en xeral, e en particular en torno á industria 4.0
a innovación social dixital ou os contidos dixitais.
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3.5. Programa para promover as competencias
dixitais dos empregados públicos
O desenvolvemento e consolidación da administración electrónica e en xeral do funcionamento dixital da administración
pública galega, debe ir acompañada dun proceso de capacitación dixital dos empregados públicos, que deben estar preparados para a utilización e aproveitamento dos medios tic;
pero sobre todo deben entender as posibilidades e impacto
que poden ter para avanzar na definición de novos de prestación de servizos públicos no contexto dixital. Este desenvolvemento de competencias dixitais suporá tamén un impulso
tamén da capacitación dixital na sociedade galega, por canto
poderá ser aproveitada na vida cotiá do persoal empregado
público.

•

•
3.5.1. Elaboración e execución do plan de capacitación
dixital en servizos de administración electrónica para os
empregados públicos
No 2018 desenvolvéronse 159 accións formativas en materia de capacitación dixital do persoal empregado público en
diversos eidos, accións que supuxeron un total de de 3.555
horas de formación. Estas actividades formativas quedaron
recollidas nos seguintes programas:
 Actividades formativas desenvoltas en colaboración coa
Escola Galega de Administración Pública:
•

128

Programa de formación recollido no Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Escola Galega
de Administración Pública e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para a convocatoria e o desenvolvemento de actividades de formación e divulgación
en materia de administración electrónica e protección de
datos. Ao abeiro deste programa destacan as accións de
formación para implantación de novos sistemas de
administración electrónica, das que se ofreceron
un total de 964 horas de formación repartidas en 27
accións formativas, e nas que se inclúen as dirixidas ao
impulso da Tramitación Electrónica Integral na Xunta
de Galicia no contexto da lei 39/2015, e as orientadas
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aos procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da
Xunta de Galicia; destacan tamén as accións de formación en seguridade dos sistemas de información,
aliñadas co Plan de Seguridade da Xunta de Galicia, das
que se ofreceron 505 horas de formación repartidas
en 17 accións formativas, abordando temáticas coma
a seguridade informática básica na Xunta de Galicia,
a protección de datos de carácter persoal e o Regulamento europeo 2016/679 ou as implicacións derivadas
do Esquema nacional de seguridade.
Plan ofimático de Galicia, con accións orientadas á posterior obtención do Certificado en Competencias
Dixitais CODIX. Neste plan ofrecéronse 1.626 horas de
formación repartidas en 44 accións formativas, destacando a progresiva e maioritaria orientación desta formación cara a ferramentas baseadas en software libre.
Plan de formación continua no ámbito da formación
específica TIC que incluíu un total de 80 horas de formación repartidas en 3 accións formativas, abordando
temáticas de carácter técnico coma o soporte TIC do
posto de traballo dixital corporativo; os procedementos, estándares e ferramentas TIC da Amtega; ou seminarios de formación a futuros formadores nas ferramentas de tramitación electrónica.

 Actuacións formativas e de difusión de curta duración vinculadas á implantación de novos sistemas, funcionalidades ou procesos no ámbito da administración electrónica.
Neste contexto acumuláronse ata 380 horas de formación
en 68 accións formativas complementarias vinculadas á
implantación dos seguintes proxectos: sistema de notificación electrónica (notifica.gal); sistema único de rexistro
(Rexel); talleres de divulgación da nova sede electrónica
da Xunta de Galicia; e implantación da dixitalización, SIR e
Chave365 en oficinas de rexistro.

3.5.2. Configurar o espazo de formación continua e
colaboración no eido de administración electrónica
Acompañando ás accións de formación de apoio á posta en
marcha e utilización continuada dos servizos e sistemas da
administración electrónica, no 2018 continuouse coa difusión
a través da intranet corporativa de materias e contidos para a

difusión e correcto uso dos sistemas de administración electrónica, e en xeral servizos dixitais e boas prácticas no uso dos
medios TIC.

O anteproxecto de lei de administración dixital de Galicia
propón un escenario adaptado ao Marco europeo de competencias dixitais (DigCom), que se concretará normativamente
como desenvolvemento da antedita lei.

Neste eido, dentro do proxecto de renovación integral da
Intranet corporativa abordado no ano 2018, detaca a creación
dunha canle de difusión en materia de administración
electrónica na intranet corporativa.

3.5.3. Certificación de competencias dixitais
Decreto 218/2011, del 17 de novembro polo que se regula a certificación galega de competencias
dixitais en ofimática. En execución
deste decreto en 2018 tramitáronse no 2018 un total de 1.044
certificacións CODIX.
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Obxectivo 4: Promover a economía dixital

4.1. Impulso á empresa dixital
No ano 2011 comezaba a súa andaina o Centro Demostrador
TIC de Galicia (CDTIC), como panca para o desenvolvemento
da economía dixital. O CDTIC asume o rol de escaparate tecnolóxico e punto de encontro entre a demanda e a oferta de
produtos e servizos tecnolóxicos, para incentivar o uso transformador das TIC para o crecemento, a mellora da competitividade e a internacionalización do sector empresarial galego.
Dende a súa posta en marcha, leva realizadas preto de 600
actividades coa colaboración de case 400 empresas TIC que
contaron con máis de 9.000 asistentes procedentes de case
3.000 empresas de diversos sectores.
Unha das actividades salientables neste exercicio 2018 foi a
posta en marcha do programa “Destino: PemeDixital”, un
itinerario formativo deseñado para que pemes, micropemes
e autónomos coñezan as ferramentas e recursos para liderar
a súa transformación dixital e mellorar a súa proxección de
futuro.
Cómpre destacar o papel do CDTIC como catalizador entre a
oferta e a demanda tecnolóxica, ofrecendo:
 Ao sector TIC, os medios e o apoio necesario para achegar
as súas solucións TIC a outras empresas potenciais demandantes dos mesmos.
 Ás empresas doutros sectores produtivos, demostracións
prácticas de solucións tecnolóxicas específicas do seu sector e formación práctica en materia TIC.
 Formación e capacitación tanto ás empresas TIC como ás
empresas e autónomos, mellorando a empregabilidade
dos mesmos e facilitando a incorporación das pemes,
micropemes e autónomos á sociedade do coñecemento.
En conxunto, durante o ano 2018 mantívose, en liñas xerais,
o nivel de actividade do ano anterior coa realización de 110
actividades, nas que o CDTIC achegou 60 solucións tecno130
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lóxicas de 68 provedores, ás que asistiron máis de 1.500
persoas.

4.1.1. Programa formativo “Destino: PemeDixital”
Neste ano 2018, a Amtega, a través do CDTIC, lanzou o programa “Destino: PemeDixital”. Este itinerario formativo está
deseñado para que pemes, micropemes e autónomos coñezan as ferramentas e recursos para liderar a súa transformación
dixital e mellorar a súa proxección de futuro. Dentro deste programa, en función do público obxectivo, no ano 2018 implementáronse dúas actuacións: AceleraTIC e Dixital-On.
Respecto á iniciativa AceleraTIC, que dá continuidade a
edicións de anos anteriores, trátase dunha actuación que
ten como obxectivo principal achegarlles aos directivos das
pemes galegas as claves e principais novidades no eido dixital,
co fin de reflexionar sobre os aspectos e novidades tecnolóxicas de utilidade no día a día para as súas empresas. A iniciativa,
orientada a perfís directivos como motores do cambio nas
organizacións, considera os recursos dixitais dende un punto
de vista estratéxico, é dicir, entendendo o valor que achegan
as tecnoloxías ao negocio e impulsando os cambios necesarios na empresa para unha verdadeira transformación dixital.
Esta actividade, que esgotou as prazas dispoñibles na súa convocatoria, contou con vinte e cinco participantes de pequenas
e medianas empresas de diversos sectores de actividade e as
temáticas tratadas foron as seguintes:
 Big data, cloud computing, AppEconomy, IoT, robotización
e industria 4.0
 Novas canles de comunicación co cliente. Ferramentas de
marketing dixital
 Novas canles de comunicación co cliente. Social Media.
 O comercio electrónico como unha alternativa estratéxica

O outra actuación que completa o programa é Dixital-On,
un programa divulgativo que sensibiliza e estimula ás micropemes e autónomos a emprender o camiño dixital, máis alá
dos correos electrónicos e do marketing en liña; é dicir, realizar
unha verdadeira transformación dixital; superar os temores,
descoñecemento, nun grupo de profesionais do mesmo tipo
de empresas, con semellantes circunstancias e outras peculiaridades co obxectivo de enriquecer aos asistentes.
Este programa constou de dúas edicións que tiveron lugar
na Ribeira Sacra e nas Fragas do Eume, onde os asistentes,
durante dous días, puideron compartir experiencias sobre
a dixitalización dos seus negocios, así como recibir nocións
clave para asumir esa dixitalización dun xeito efectivo e adaptado as súas necesidades particulares. Esta iniciativa abandonou o formato tradicional de formación para ir a novas dinámicas como o Visual Thinking ou a metodoloxía Lego Serious
Play para explorar como transformar dixitalmente un negocio
baseándose nos procesos clave de cada empresa.

 Xornada de presentación e lanzamento de DICO Mindset
 Workshop DICO Mindset: Consultas ao mercado
 Workshop de presentación do Mapa de Demanda Temperá
Por outra banda, no que se refire ao emprendemento tecnolóxico, o CDTIC apoiou e estimulou as iniciativas existentes
que impulsan o nacemento e consolidación de novas iniciativas empresariais que permiten a retención de talento na
comunidade. Nese sentido, o CDTIC colaborou con diversos
axentes tanto públicos como privados (Galicia Open Future,
Vodafone, Red.es...) na difusión de actividades de fomento de
empresa de base tecnolóxica, tales como :
 InfoDay: Axudas Red.es para o impulso ao sector do
videoxogo
 Presentación do programa Galicia Open Future_ Retos
industria 4.0: Finsa e Grupo Nueva Pescanova

4.1.2. Programa de visibilidade do sector TIC
Ao longo do ano 2018 o CDTIC reforzou a súa aposta polo servizo “Presenta TIC”; colaborando coas empresas para realizar
sesións demostradoras tanto de xeito presencial como a través streaming, así achegou 60 solucións tecnolóxicas de 68
provedores.
Neste ámbito, o CDTIC consolídase como centro de referencia
da Amtega para a organización e xestión de actividades orientadas a impulsar e visualizar o sector tecnolóxico en Galicia.
Así no marco do Plan de Software Libre 2018, o CDTIC acolleu ás sesións demostradoras organizadas pola Asociación
de Empresas Galegas de Software Libre (Agasol). Estas sesións
estiveron orientadas a achegar solucións empresarias en software libre fornecidas por provedores TIC galegos e contaron
coa asistencia de máis de 60 profesionais de diversos sectores
de actividade.
Así mesmo, no eido do Plan de acción para ao impulso dos
contidos dixitais en Galicia (DICO Mindset), o CDTIC deu
soporte á celebración de actividades como:

 Presentación do programa Galicia Open Future_ Retos
industria 4.0: Reto COREN
 Invitación de Red.es para participar na Mobile World Congress Barcelona de 2019
Por último, o CDTIC colaborou con Red.es alentando ás empresas TIC galegas a formar parte do Rexistro de Asesores TIC para
a realización de Plans de Dixitalización que axuden a as pemes
na incorporación das TIC aos seus procesos.

4.1.3. MapaTic.gal
En 2018, o MapaTIC.gal consolidouse como escaparate da
oferta TIC galega en internet e punto de encontro entre o sector tecnolóxico e os restantes sectores produtivos, rematando
o ano con máis de 470 provedores, 972 solucións TIC galegas
e 555 empresas non TIC como casos de éxito de implantación
de solucións tecnolóxicas.
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4.1.4. Centro Demostrador TIC virtual de solucións libres
No ano 2018 deuse continuidade á actividade do Centro
Demostrador TIC Virtual, o servizo a través do cal se poñen
a disposición das empresas e persoas usuarias a posibilidade
de analizar e probar solucións empresariais libres que están
aloxadas na nube; deste xeito poden coñecer e avaliar a utilidade e adecuación ás súas necesidades de solucións tecnolóxicas dispoñibles para o seu sector durante un período
inicial de 15 días ampliable ata un mes.
Este servizo, que comezou no ano 2014 coas aplicacións Owncloud e Xeshostal, conta na actualidade con 8 aplicacións dispoñibles para xestión empresarial, comercio electrónico ou
almacenamento na nube. No ano 2018 incorporouse a aplicación Facturascripts, un software open source de planificación de recursos empresariais (EPR) e de administración da
relación cos clientes (CRM), pensado para as PEMES, autónomos ou asociacións.
A publicación desta nova solución no CDTIC Virtual complementouse con obradoiros formativos na aula do CDTIC sobre
algunhas das aplicacións con maior demanda; así, organizáronse tres xornadas sobre Odoo, incorporada ao CDTIC virtual no ano 2015, outras tres xornadas sobre Zabbix, incorporada no ano 2017, ademais dunha xornada sobre Facturascripts.
Neste ano atendéronse case medio cento de solicitudes para
acceder ás aplicacións do CDTIC Virtual, superando a media
actual dos últimos anos.

4.1.5. Programa de promoción, difusión e diversificación
territorial do CDTIC en colaboración cos axentes
destacados do sector TIC
A colaboración coa Rede de Aulas CeMIT permitiu distribuír
xeograficamente as actividades do CDTIC e contribuíu a achegar a oferta de actividades do CDTIC ás empresas de diversos
puntos de Galicia.
Algunhas das actividades realizadas neste ámbito son:
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 Faite Dixit@l e tramita nun clic. Coñece a Nova Sede Electrónica da Xunta de Galicia
 Mellora a xestión comercial, administrativa e loxística da
túa empresa con Odoo v11
 Desenvolver un proxecto de comercio electrónico e a súa
integración co ERP
 Monitorización da Industria co software libre Zabbix e a
súa aplicación ao Internet das Cousas (IOT)
O catálogo de servizos do CDTIC continúa a ofrecer a gravación de sesións, como complemento á retransmisión por
streaming. Este servizo está especialmente dirixido a aquelas
persoas que queren seguir as actividades levadas a cabo polo
CDTIC, pero que non teñen a posibilidade de desprazarse ata
os lugares de realización das mesmas.
A este respecto cómpre salientar a posta en marcha este ano
do programa #DemosXWeb orientado a realizar sesións
demostrativas curtas, exclusivamente por streaming, que tratan sobre unha ferramenta, aplicación ou tema concreto. Este
ano, o programa contou con 7 actividades que foron seguidas
en directo por máis de 40 asistentes de media. As sesións, dispoñibles a través da canle de Livestream do CDTIC, rexistraron
unhas visualizacións totais de 4 veces máis das visualizacións
en directo chegando a máis de 1.200 visualizacións.
Resultado da colaboración entre a AMTEGA e o IGAPE, lanzouse o programa ReaccionaTIC, centrado na prestación
dunha serie de servizos ás empresas para que estas intensifiquen o uso das tecnoloxías para aumentar a súa proposta
de valor. O CDTIC colaborou na difusión do programa e na
visibilidade do mesmo. Este ano 2018, no marco de ReaccionaTIC organizáronse 8 sesións presenciais abertas ao público
en xeral:
 A función de comunicación estratéxica e dixital na
empresa. Que contar e como contalo? Edicións II e III
 O desenvolvemento da marca. A marca dixital Edicións II
e III

· Redes sociais, marketing de contidos e seguimento en liña.
Edicións II e III
· Queres crear unha web? Comeza con WordPress! Iniciación
Edicións II e III
En termos xerais, ao longo de 2018, o CDTIC ofertou máis de
155 horas de formación distribuídas a través de 64 seminarios aos que asistiron máis de 1723 profesionais. As temáticas das actividades con máis impacto foron Xestión empresarial, Comunicación en Internet e Software Libre. Mención
especial á temática Normativas e aspectos xurídicos que contou
cun gran número de asistentes grazas ao interese que xerou
o novo RXPD.
Por último, cómpre salientar o número de visitas á web e de
descargas da app :
 Máis de 27.000 visitas, o que supón un incremento de
perto do 10% respecto do ano anterior.

4.1.6. Programa #MesD
Outra das novidades deste ano 2018 foi o programa #MesD,
no que se organizan unha serie de actividades, concentradas
no espazo temporal dun mes, que xiran ao redor dun tema
concreto. Así, no mes de marzo tivo lugar o #MesD marketing dixital, con case 50 participantes e ao longo do mes de
xuño #MesD comercio electrónico, que xuntou a case 200
asistentes.

4.1.7. Programa PemeSegura, protexe a túa empresa
fronte as ciberameazas
Dentro do programa PemeSegura, orientado á sensibilización
das empresas sobre a importancia de levar a cabo unha axeitada xestións de riscos que permita protexer os activos máis
importantes da empresa contra ciberamezas e ciberataques,
tivo lugar a xornada #PemeSegura.gal Xornada de Ciberseguridade realizada na Cidade da Cultura de Galicia.

 Preto de 100 descargas da app.

Oferta formativa

Asitencia por temática

Xestión empresarial

Xestión empresarial

Internet: comunicación

Internet: comunicación

Software libre

Software libre

Innovación empresarial

Innovación empresarial

Normativas e
aspectos xurídicos

Xestión de
proxectos tecnolóxicos

ecommerce

Redes sociais

Redes sociais

Seguridade

Xestión de proxectos
tecnolóxicos

ecommerce
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A xornada #PemeSegura.Gal Xornada de ciberseguridade contou con 42 asistentes de 36 empresas diferentes e nela abordáronse diversos temas relacionados coa ciberseguridade no
eido empresarial:
 O panorama xeral da ciberseguridade en España: número
de ataques, tipoloxía, organismos encargados de combatelos…
 A xestión da seguridade nas empresas

4.1.8. Programa de emprendemento tecnolóxico
O CDTIC, a través deste programa, apoiou e estimulou as iniciativas existentes que impulsan o nacemento e consolidación
de novas iniciativas empresariais que permiten a retención de
talento na comunidade.
Así, o CDTIC colaborou con diversos axentes tanto públicos
como privados (Galicia Open Future, Vodafone, Red.es...) na
difusión de actividades de fomento de empresa de base tecnolóxica, tales como :

 O novo regulamento de protección de datos
 Novos servizos de ciberseguridade
 A seguridade en contornos industriais
 Incidentes de seguridade e a recuperación fronte a desastres

 InfoDay: Axudas Red.es para o impulso ao sector do
videoxogo
 Presentación do programa Galicia Open Future_ Retos
industria 4.0: Finsa e Grupo Nueva Pescanova
 Presentación do programa Galicia Open Future_ Retos
industria 4.0: Reto COREN
 Invitación de Red.es para participar na Mobile World Congress Barcelona de 2019
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4.2. Smart Turismo
Este plan, en coordinación coa Axencia Turismo de Galicia,
ten como finalidade o desenvolvemento de medios, procesos e sistemas tecnolóxicos que apoien ao desenvolvemento
do sector turístico galego, en aspecto como a promoción de
Galicia como destino, a posta a disposición da información
de recursos turísticos para o visitante, ou o establecementos
de canles de difusión da experiencia. Inclúe a dixitalizacion

integral da relación do sector do turismo coa administración pública galega; a compartición de recursos de difusión
de Galicia; a promoción da participación directa do sector
no desenvolvemento dos seus contidos; a creación de nova
imaxe da rede de oficinas de turismo ou impulso do uso da
tecnoloxía no camiño de Santiago.

4.2.1. Dixitalización integral dos procedementos do eido
de turismo (RITGA)
O Rexistro de Información Turística de Galicia (RITGA) configúrase coma o centro da información turística de Galicia,
tanto dende o punto de vista de inventario de todos os
recursos e activos turísticos, coma, e fundamentalmente, do
centro da vida administrativa dos establecementos e empresas turísticas.
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Durante o 2018 evolucionou o sistema en diversas funcionalidades orientadas á mellorar e optimizar o traballo das persoas tramitadoras, procurando un incremento da axilidade
e diminución do tempo de tramitación dos expedientes. Con
iso garántese a calidade do servizo aos propietarios e a calidade da información dos establecementos proporcionada
os turistas.
Dende un punto de vista tecnolóxico, avanzouse na integración dos procesos administrativos no contexto da tramitación electrónica, pechando o seu ciclo completo: dende a
presentación, por parte do administrado, a tramitación electrónica por parte do persoal de Turismo de Galicia, incluíndo
a sinatura electrónica, e a divulgación e explotación da información dos establecementos cara as persoas visitantes. Neste
momento os propietarios dos establecementos turísticos
poden presentar solicitudes ao abeiro de 28 procedementos do eido de turismo a través da Sede electrónica da Xunta
de Galicia.

9.010

A axilización da tramitación administrativa é outro
dos obxectivos de RITGA. O 70% dos expedientes abertos en 2018 foron tramitados e resoltos nun período de
entre 1 e 10 días, con máis de 5.000 expedientes resoltos
no mesmo día en que foron presentados polos administrados

7.991
Evolución anual de expedientes
abertos en RITGA

3.775

(Período 2015-2018)

2.075

2015

A consolidación de RITGA coma ferramenta de tramitación consolidouse durante 2018 sendo residual, na actualidade, a tramitación en papel dos expedientes. A diminución
en canto a número de expedientes entre o 2017 e o 2018 é
froito da lóxica diminución da regularización das vivendas de
uso turístico, ao abeiro do correspondente decreto publicado
en 2017. Por outra banda, os subsectores que amosan maior
número de actividade administrativa son os relacionados coas
novas empresas de servizos e actividades turísticas complementarias ás tradicionais de aloxamento ou restauración.

2016

2017

Máis de
11 días; 30%

2018

Tempo de tramitación de
expedientes
(Ano 2018)

Entre 1 e 10 días;

70%
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Como resultado da actividade tramitadora, neste momento
RITGA está dando soporte a unha oferta de máis de 50.000
establecementos rexistrados que conforman o groso do
sector en Galicia.

Aloxamentos

Axencias de
viaxe

Café bares e
cafetarías

Restaurantes

Empresas de
turismo activo e
deportivo

Guías oficiais de
turismo

Festas de interese turístico

11.445

586

32.181

5.554

455

905

120

4.2.2. Dotar aos servizos de inspección de recursos
turísticos dos medios de xestión dixital integral e en
mobilidade
O corpo de inspectores fai un importante traballo de supervisión da actividade das empresas e establecementos turísticos
o que beneficia a percepción de calidade do destino por parte
dos turistas.

O sistema de información integral para a xestión administrativa e promocional dos recursos turísticos de Galicia inclúe
o desenvolvemento dos procesos e servizos para o apoio
ao desenvolvemento aos procedementos de inspección.
Durante 2018 consolidouse como ferramenta de soporte da
actividade inspectora dando soporte ás máis de 3.400 inspeccións realizadas nese período.

3.426

3.433

2017

2018

Evolución anual de número de
inspección rexistradas en SIXITU
(Período 2016/2018)

706

2016
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Nese ano, e dando continuidade á atención das necesidades
e requirimentos do corpo de inspectores, leváronse a cabo as
seguintes liñas de traballo:
 Adaptación da ferramenta ás necesidades específicas de
recollida e estandarización da documentación asociada á inspección: informes técnicos, actas e resto de tipos
de informes (denuncias, autorizacións, reclamacións...)
 Maior flexibilidade na escolla dos patróns de documentación para se adaptar á tipoloxía e categoría do establecemento durante a actividade inspectora in situ

Estas tres dimensións requiren do desenvolvemento de mecanismos e protocolos estandarizados de comunicación
e relación inter e intraadministrativo, facilitadores da posta
en marcha de servizos de colaboración e cooperación entre
departamentos e administracións. Estes mecanismos poden
estar baseados na caracterización semántica dos recursos
turísticos de xeito que distintos departamentos, de calquera
Administración, poden establecer relacións bidireccionais de
consulta e xestión dos mesmos aplicando un vocabulario
común (ontoloxía) que facilite a súa interoperabilidade.

 Achegar o soporte necesario para o rexistro da actividade
inspectora en establecementos non rexistrados e as
actuacións que desa actividade se deriven sobre o
mesmo
Adicionalmente dotóuselles de 30 tabletas con conectividade inalámbrica (WIF/3G), que non só lles permite empregar unha versión optimizada do sistema orientada a dispositivos móbiles, senón localizar o establecemento, consultar
toda a información do mesmo rexistrada en RITGA e elaborar
e xerar a documentación resultante do proceso de inspección.

4.2.3. Desenvolvemento do modelo de
interoperabilidade de recursos turísticos (intra
administración autónomica e interoperabilidade con
outras administracións)
O sector turístico caracterízase, dende o punto de vista da
Administración pública, de seren un sector transversal no que
as competencias están distribuídas nos seus distintos niveis
territoriais (Estado, autonómico, local). Por outra banda, o
turismo é un fenómeno integral afectado non só polos organismos específicos de xestión dun destino turístico senón
tamén polas actuacións doutros departamentos incluso do
mesmo nivel territorial coma transporte, saúde, emerxencias,
consumo ou medio ambiente. E, finalmente, identifícase unha
terceira dimensión xa que os turistas non permanecen fixos
nun ámbito xeográfico específico, senón que flúen no territorio independentemente das fronteiras administrativas e competenciais.
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Dentro das actividades de Smart Turismo durante 2018,
déronse os primeiros pasos na caracterización semántica dos
recursos turísticos rexistrados, aplicando diferentes ontoloxías
na súa publicación nos portais web promocionais (turismo.gal
e caminodesantiago.gal): Dublin Core, Open Graph e schema.
org, co obxectivo de facilitar o seu indexado por parte dos buscadores e publicación en redes sociais. Tendo como referencia
e interese a iniciativa impulsada pola Asociación Española de
Normalización, UNE e liderada por SEGITTUR, formando parte
do Comité Técnico de Normalización, “Semántica aplicada
aos destinos turísticos intelixentes”, para o desenvolvemento
dunha norma semántica común.
Dentro do mesmo ámbito a plataforma tecnolóxica de Turismo
segue achegando os datasets ao sistema de datos abertos da
Amtega (abertos.xunta.gal) para a súa posta a disposición de
investigadores, emprendedores, desenvolve dores ou calquera outra entidade que desexe empregar os mesmos para
xerar servizos de valor engadido aos turistas, ao sector ou á
cidadanía.

4.2.4. Evolucionar os portais e servizos en mobilidade de
turismo para o sector e para o turismo (visión multicanle
dixital)
O turista 2.0 é o seu propio xestor de viaxes a través de internet.
Emprégaa coma fonte de información, planifica a súa viaxe
en liña, compra produto turístico, participa de xeito activo,
voluntario e comprometido, comparte vivencias e recomendacións, achega comentarios e opinións.... A Amtega, xunto
con Turismo de Galicia, está a desenvolver unha estratexia de

Portal de Turismo de Galicia www.
turismo.gal
Portal do Camiño de Santiago
www.caminodesantiago.gal
Portal de Gastronomía de Galicia:
www.gastronomiadegalicia.com
Portal do Centro Superior de
Hostalaría de Galicia:
www.cshg.gal
Plataforma de Formación do
Centro Superior de
Hostalaría de Galicia:
formacion-cshg.xunta.gal

explotación da canle dixital que ten por obxectivo ofrecer
información e servizos ao turista en calquera dos soportes posibles aos que teña acceso (visión multicanle dixital) e
baixo un modelo de xestión centralizado e integrado, que
optimice o seu investimento.
Esta estratexia multicanle abrangue a rede de portais, as apps
para dispositivos móbiles, as redes sociais, as oficinas e puntos
de información turística e a Rede de Albergues Públicos de
Galicia.

Turismo de Galicia –
Realidade Aumentada

Blogs de Turismo de Galicia e

Camiño de Santiago en
Galicia

Canles Twitter de Turismo de

App dos sendeiros de Galicia:

Sendegal
App de turismo ornitolóxico:

Galicia Birding

Cartelaría dixital

do Camiño
Pantallas táctiles
Galicia e do Camiño

Rede WIFI

Canles Facebook de Turismo
de Galicia e do Camiño

Canles Instagram de Turismo
de Galicia e do Camiño

Canles Youtube de Turismo
de Galicia e do Camiño
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Dentro desta estratexia de xestión integrada e difusión multicanle desenvolvéronse os seguintes fitos máis senlleiros en
relacións co portal promocional do turismo:
1. Seguindo a liña establecida en 2017 en canto á publicación dos contidos en diferentes linguas (que se pechou
coa publicación os contidos en 7 idiomas nos portais de
Turismo e do Camiño), en 2018 iniciouse o proceso de
publicación dos contidos en ruso, chinés e xaponés do
portal promocional de turismo, co obxectivo de apoiar a
estratexia de Turismo de Galicia de divulgación de Galicia
coma destino turístico nos mercados dos falantes neses
idiomas En 2018 culminouse a publicación en ruso e a
iniciativa terá continuidade en 2019 coa publicacións nos
outros dous idiomas.
2. Na mesma liña promocional desenvolveuse una nova sección do portal nomeada “Restauración do Pórtico da
Gloria” onde se amosa, de xeito interactivo os resultados
da restauración dos distintos elementos que compoñen
esta xoia da Catedral. O usuario pode ver e cotexar o antes
e despois da restauración.
3. Formando parte dunha iniciativa de colaboración público-privada desenvolveuse unha nova sección experiencial,
o “Club da auga de Galicia”, que pon en valor a importancia da auga en Galicia a través de 4 produtos turísticos:
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a Ruta dos Faros, o Pais da Auga, a Travesía Náutica Xacobea
e os Balnearios de Galicia
4. A incorporación dunha axenda de eventos culturais,
mediante a integración automática dos eventos publicados pola Axenda cultural da Consellería de Cultura e
Turismo, permite ofrecer aos turistas información sobre
aqueles eventos máis relevantes que transcorren no país
incluíndo, de forma máis sobranceira, as festas de interese
autonómica, nacional e internacional
5. Realizouse, tamén, a integración, parametrización e
personalización do servizo corporativo de busca por
texto, Busca, para proporcionar o servizo de localización
de calquera información, contido ou servizo dos portais a
través de aquelas palabras clave inseridas por un usuario
6. E finalmente realizouse unha optimización do uso dos
servizos de mapas de Google para diminuír, na medida
do posible, o incremento de custe de explotación debido
ao seu cambio de licenciamento. Esta adaptación executouse procurando o menor impacto posible sobre o usuario dos portais mantendo a calidade do servizo
7. Finalmente, e formando parte dos procesos de apoio
á estratexia de promoción turística, realizáronse as
correspondentes actuacións para dar soporte na canle

dixital ás diferentes iniciativas que se levan a cabo no ano:
Entroido, Semana Santa, Trens Turísticos, Outono Gastronómico, Tapas por Galicia, Golf, Galicia Surfing...; a divulgación
da diferentes publicacións dixitais coma a Guía básica de
aves mariñas, Golf en Galicia, Guía de estrelas Michelín de
Galicia ou Turismo e Pesca Fluvial; e, por suposto, as diferentes campañas institucionais de promoción de Galicia coma
destino turístico
O portal promocional de turismo é a punta de lanza da estratexia de explotación da canle dixital por parte de Turismo de
Galicia, como reflicten os datos de consulta e uso dos servizos
durante 2018:
Número de usuarios únicos

Máis de 2.000.000

Número de páxinas vistas

Máis de 5.900.000

Dende o punto de vista xeográfico as visitas ao portal tiveron
os seguintes principais orixes:
Aportación ao
total de tráfico

 Evolución en contidos e servizos do portal caminodesantiago.gal e sistemas vinculados:
•

•

•

+10%

Incremento respecto de 2017

Orixe

conxunto de actuacións para o uso da tecnoloxía ao longo
dos trazados do Camiño de Santiago:

Evolución a
respecto de 2017

España

80%

+10,16%

Portugal

3,76%

+36,49%

Italia

2,86%

+2,71%

Estados Unidos

1,72%

+17,42%

Francia

2,09%

-4,43%

Alemaña

1,63%

+39,99%

Reino Unido

1,19%

+12,95%

Arxentina

0,75%

-16,32%

Brasil

0,63%

+18,05%

Holanda

0,55%

+171,79%

4.2.5. Incorporar novos servizos e recursos na
plataforma SmartCamiño

Integración do servizo de publicacións da libraría
institucional (libraria.xunta.gal), co obxectivo de ofrecer toda a documentación xerada sobre o fenómeno
do Camiño aos visitantes do portal
Optimización da xestión de contidos e da carga
das páxinas, co obxectivo de mellorar a súa operatividade, sobre todo cando é consultada dende dispositivos móbiles
Publicación de contidos que fomentan a transparencia da Sociedade Anónima de Xestión do Plan
Xacobeo

Os datos máis relevantes de uso do portal en canto ao seu
impacto coma portal de referencia do Camiño no mundo son
os seguintes:
Número de usuarios únicos

Máis de 1.500.000

Número de páxinas vistas
Incremento respecto de 2017

Orixe

Máis de 300.000

Aportación ao
total de tráfico

+68,5%

Evolución a
respecto de 2017

España

56,42%

+29,56%

Italia

18,69%

+18,69%

Portugal

4,98%

+214,11%

Estados Unidos

2,47%

+2,47%

Alemaña

2,27%

+120,5%

Francia

1,94%

+97,09%

Arxentina

1,67%

+52,60%

Brasil

1,22%

+27,41%

México

1,10%

+15,95%

Aliñado coas estratexias Smart Destination de destinos intelixentes promoveuse o proxecto Smart Camiño que inclúe un
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 Evolución dos servizos de mobilidade para o peregrino
como ferramenta de acompañamento durante o Camiño,
incluíndo as seguintes actuacións:
•

•

•

Ampliación de idiomas nos que están dispoñibles
os contidos da app para incorporar á mesma os contidos en italiano, portugués, alemán e francés
Mellora da experiencia de usuario no emprego
dun servizo clave na mesma como é o da consulta
de recursos e establecementos nos mapas. Nesta
actuación mellorouse a velocidade de resposta e
puxéronse en marcha as funcionalidades de filtraxe de
tipoloxías de recursos en función do interese do usuario
Outra iniciativa de evolución foi a de dar soporte á
publicación de ofertas e promocións comerciais
por parte de calquera establecemento localizado en
calquera das rutas do Camiño

A aplicación para dispositivos móbiles do Camiño vai sendo
máis popular ano a ano, rexistrándose un incremento do 8%
no número de descargas, sendo empregada por máis de
20.000 usuarios durante 2018.
Nº de descargas en 2018

Máis de 15.900

Nº de descargas en 2017

Máis de 13.700

Incremento respecto de 2017

+8%

 Rede WIFI dos albergues do Camiño de Santiago. 70 albergues da Rede pública de albergues no Camiño de Santiago, dispoñen de acceso WIFI gratuíta para os peregrinos.
En 2018 esta rede foi empregada por 380.983 dispositivos
móbiles o que supuxo un incremento do 148% con respecto a 2017.Dotación de conexión a Xunta de Galicia e
espazos wifi na rede de albergues públicos do Camiño de
Santiago en Galicia.

4.2.6. Deseño e posta en marcha dos medios e sistemas
a Rede de Oficinas de Turismo
Esta actividade inclúe o Deseño e posta en marcha do sistema de información e medios TIC para as oficinas de turismo
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integradas nunha rede de oficinas de turismo, perseguindo o
acceso a información de interese, traballo en rede, en medios
tic para a atención ao turista que se achega á oficina. Neste
sentido levouse a cabo o deseño e primeiras actuacións vinculadas á dotación de medios en oficinas de turismo. Así elaboráronse:
 Elaboración dunha proposta de Plan de modernización tecnolóxica das oficinas e puntos de información turística que
asenta os alicerces do resto de iniciativas de xeito que o
seu desenvolvemento sexa coordenado e coherente cos
obxectivos globais.
 Formando parte da proposta anterior, está a proposta
dunha plataforma colaborativa que vai conformarse
coma un espazo virtual no que se soporta boa parte
do traballo dos profesionais dunha oficina de Turismo
que forma parte da Rede de Oficinas de Turismo. Para acadalo achega os usuarios a maior parte das ferramentas que
requiren para o desempeño do seu labor e que integra
contido, persoas, colaboración e servizos.
 Dende o punto de vista operativo, en 2018 leváronse a
cabo diversos aspectos de dotación de equipamento nas
oficinas de turismo:
Cartelaría dixital. Neste ano tamén se instalaron pantallas
de cartelería dixital nas oficinas de Turismo de Barcelona e
na oficina de turismo de Galicia no aeroporto de Lavacolla.
En concreto foi 1 pantalla en Barcelona e 3 na do aero-

porto. Desta maneira dispoñen de pantallas de cartelaría
dixital as oficinas de turismo de Madrid, Centro Galego de
Barcelona, A Coruña, Vigo, Santiago (Mazarelos, Carretas
e Lavacolla), SSCC de A Barcia. Todas estas pantallas están
conectadas a través de Internet empregando a rede de
datos da Xunta de Galicia. Os contidos foron actualizados durante o ano 2018 de forma centralizada utilizando
un software de xestión que permite o control remoto das
pantallas e a actualización dos contidos.
•

•

Posta en marcha dun proxecto de Cámaras de conteo e de detección demográfica. Contratouse a posta
en marcha para as oficinas de turismo de A Coruña,
Vigo, Santiago (Mazarelos) e Santiago (Carretas) cámaras de conteo de persoas. O obxectivo é que se poidan
contar as persoas que visitan ditas oficinas. Tamén hai
que mencionar que na oficina de Santiago (Carretas)
instalarase unha segunda cámara de detección demográfica, que discriminará por sexo e idade aos visitantes. Todos estes datos almacenaranse na nube e poderán ser consultados en tempo real mediante o acceso
a un cadro de mando. A implantación efectiva será en
2019.
Abordouse a análise de detalle e preparación da
contratación de equipamento para dotar as oficinas
de turismo de medios multimedia para a difusión de
contidos de promoción turística.

4.2.7. Desenvolver o sistema de enquisas e de
información avanzado do turismo de Galicia e aplicación
de novas técnicas de análise de información.
 Levouse a cabo o estudo preliminar da posibilidade de
aplicación de tecnoloxías avanzadas de análise de información, con orientación a BigData no eido de turismo. Do
estudo resultan as seguintes liñas de actuación:
Análise de focos de interese
• Estudo do perfil de gasto do turista.
• Valoración do destino por parte do turista.
• Estudo de mobilidade e actividades do turista.
-• Complementar ou substituir as enquisas tradicionais.
E como liñas transversais:
• Implantación dun DataLake para Turismo de Galicia.
• Comparación do turismo de Galicia con outros destinos.

 Presentada candidatura para a II convocatoria do programa operativo EP - INTERREG V A España Portugal
(POCTEP), EDIT – Eurorrexión Destino Turístico Intelixente, que inclúe dúas liñas de actuación orientadas ao
aproveitamento do análise avanzado de información no
eido do turismo da Eurorrexión, e ao desenvolvemento de
ferramentas para as procesos de comercialización turística
a través do uso das TIC en operadores como as oficinas de
turismo. A candidatura, que ten un orzamento global de
2,5Millons de euros, está formada polos seguintes socios:

% de participación

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

40,12 %

Axencia Turismo de Galicia

24,02 %

Turismo do Porto e Norte de Portugal

12,23 %

Associacao CCG/zgdv - Centro de Computaçao Gráfica

7,92 %

Universidade do Minho

7,91 %

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

7,80 %

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA
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4.3. Memoria dixital de Galicia: Medidas para a
promoción dixital da cultura e patrimonio.
A protección, preservación e difusión do patrimonio cultural, é
unha das responsabilidades da administración.
O programa ten como finalidade afondar nas ferramentas tecnolóxicas que den soporte ás necesidades para unha correcta
descrición, conservación e preservación dixital (no seu caso),
catalogación, normalización, estandarización e difusión dos
elementos que compoñen o patrimonio cultural de Galicia,
ou de interés para Galicia.
Este programa extende as súas actuacións a utilización das TIC
na dinamización da actividade cultural e promoción da lingua
galega.
Inclúese tamén a dotación de medios TIC nos museos, os
arquivos e os centros responsables da xestión do patrimonio
e difusión da cultura. Que se constitúen en centros abertos á
cultura, e dos que a sociedade ten que ser beneficiara.

4.3.1. Difusión da lingua galega
A tecnoloxía é un aliado indispensable na difusión da lingua e
da cultura. Por iso, a Amtega e a S. Xeral de Política Lingüística
continúan colaborando no desenvolvemento de ferramentas
e servizos lingüísticos en galego, postos á disposición dos/as
empregados/as públicos, e da cidadanía, como recursos para
o uso axeitado da e difusión da lingua galega: canles, portais
e sistemas para a difusión lingüística e de repositorios orientados a normalización do uso, difusión e promoción da lingua
galega.
En termos de novos servizos, portais, sistemas ou módulos en
construción neste ámbito, deben considerarse os 5 seguintes:
a plataforma de teleformación de lingua galega; o sistema de
xestión de repositorios lingüisticos; os portais da Enciclopedia
Galega Universal e as canles dos dicionarios temáticos, e o
novo portal do Observatorio da Lingua Galega. Ademáis da
evolución de sistemas e canles xa existentes. Recóllense a continuación as liñas máis salientables deste 2018.
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 Plataforma de teleformacion
de lingua galega para a cidadanía: En 2018 púxose en marcha un espazo virtual orientado á coordinación e xestión
dos plans e programas de formación e acreditación de
competencia en materia de lingua galega: https://formacion-lingua.xunta.gal. Esta iniciativa ofreceu á cidadanía
por primeira vez, en modalidade de teleformación, os
cursos de capacitación na lingua galega CELGA 1 e CELGA
4.Completáronse un total de 17 edicións con 607 alumnos.
 Evolución do portal de dereito galego consolidado
www.lex.gal, proxecto conxunto da Xunta de Galicia co
Parlamento de Galicia e a Universidade de Santiago de
Compostela. Durante 2018, abordáronse distintas melloras que se porán a disposición da cidadanía en 2019, entre
outras normativa estatal en galego, códigos normativos
ou servizo de subscrición a novidades.
 Durante o 2018 finalizaron os traballos técnicos do
proxecto de publicación cara a cidadanía dun conxunto
de repositorios lingüisticos, soportados nun si sistema
consolidado de xestión de repositorios lingüisticos
(Xeslin). O proxecto está constituido por dous tipos de
elementos:
•

•

O sistema de xestión de repositorios lingüisticos (xeslin)
permite a elaboración e actualización colaborativa dos
contidos a publicar nas diferentes canles que a continuación se amosan. Posibilitando ademáis a creación
sinxela de novos repositorios. Os seus usuarios son as
persoas colaboradoras na elaboración de cada un dos
repositorios.
Cos contidos xestionados no repositorio anterior, desenvolvéronse as canles de difusión (portais e apps) de:
– Enciclopedia Galega Universal. Con máis de 14.000
rexistros, a EGU foi a primeira grande obra de referencia de carácter universal redactada integramente en
galego e unha das maiores fontes de información que
existen sobre Galicia e a cultura galega, promovida no
seu momento por IrINdo Edicións, e adquirida pola
Xunta de Galicia, xunto co Digalego. Cun contido de
200.000 entradas e 30.000 ilustracións, inclúe a lexi-

cografía da lingua galega e cartografía das comarcas,
concellos e parroquias de Galicia.
– Dicionario Galego (Digalego). http://digalego.
xunta.gal Con máis de 65.000 entradas, Digalego
segue as regras ortográficas e morfolóxicas acordadas pola Real Academia Galega e o Instituto da Lingua

Galega en xullo de 2003, e toma como base léxica o
Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (VOLGa).
– Dicionarios temáticos, en coordinación co proxecto
Tergal Centro Ramón Piñeiro para a Investigación e
Humanidades. En concreto: dicionarios de recursos
humanos, alimentación e restauración.
Están finalizados os traballos técnicos de construción destes
sistemas.

Ademáis, abordouse:
En xullo 2018 publicouse a nova versión do
portal de cabeceira do Observatorio da
Lingua Galega, organismo que ten por obxecto
a análise da situación da lingua galega na
sociedade, obtendo información cuantitativa
e cualitativa acerca da presenza do galego nos
distintos ámbitos mencionados e establecendo
comparacións dos usos lingüísticos en diferentes
ámbitos da sociedade.
Diversas melloras no portal de lingua galega
www.lingua.gal
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 Sistema de tradución automatizado Gaio: O sistema de
tradución automatizada da Xunta de Galicia (gaio.xunta.
es) permite a tradución directa e inversa de textos e de
páxinas web en galego, castelán, portugués, inglés, francés e catalán. O servizo inclúe unha personalización de
máis de 16.000 termos entre topónimos galegos, terminoloxía específica da Administración etc. Durante o ano 2018
actualizáronse os dicionarios xeral, xurídico e administrativo con 142 novos termos, incorporados a partir da análise
das suxestións remitidas pola cidadanía e das propostas
realizadas pola propia Amtega.
Ao longo do ano, o tradutor público http://tradutorgaio.
xunta.gal recibiu 9.570.051 peticións de tradución, cun
número total de 461.627.483 palabras traducidas. Pola súa
banda o frontal de tradución interno http://gaio.xunta.gal
(empregado dentro da rede corporativa da Xunta) recibiu
832.630 solicitudes, cun total de 132.628.531 palabras traducidas.
A versión móbil de Gaio rexistrou 7.210 descargas durante o
devandito período (coas que suma xa 17.000 descargar desde
a súa posta en marcha).

4.3.2. GALICIANA – Patrimonio dixital de Galicia
Enténdese por patrimonio dixital cultural de Galicia, todas as
copias, transformacións dixitais ou obxectos nados dixitais do
patrimonio cultural.
Galiciana configúrase como unha plataforma xestión, recolección de datos abertos (protocolo OAI-PMH), xestión e difusión
do patrimonio dixital cultural de Galicia. Está na actualidade
composto dos seguintes sistemas:
 Sistema Biblioteca Dixital de Galicia. (https://biblioteca.
galiciana.gal)
 Sistema Arquivo Dixital de Galicia. (https://arquivo.galiciana.gal), utilizado na actualidade por 34 arquivos de
diferente titularidade.
 Sistema de preservación do patrimonio dixital
 Sistema de recolección dende diferentes repositorios OAIPMH
 É o portal de difusión do patrimonio dixital (www.galiciana.
gal). Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia é o portal de
acceso aos recursos patrimoniais, dixitais ou dixitalizados,

Ano

Tradutor
Administración
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Total

2014

39.820.601

--

39.820.601

2015

61.574.664

61.704.737

123.279.401

2016

738.638.142

203.359.378

941.997.520

2017

205.240.703

235.514.762

440.755.465

2018

132.628.531

461.627.483

594.256.014

Número de palabras traducidas
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Tradutor
público

da cultura galega que se atopan en dominio público ou de
cuxos dereitos de difusión sexa ttular a Xunta de Galicia ou
as institucións xestoras dos repositorios que participen no
proxecto
Durante 2018 continuou a evolución tecnolóxica e funcional
dos sistemas que compoñen Galiciana.
Adicionalmente, abordáronse por parte da Amtega, e de
forma excepcional, e coa finalidade de impulsar os contidos de
Galiciana, complementando iniciativas nesta materia levadas a
cabo na Consellería de Cultura e Turismo, e incrementando os
obxectos dixitais dispoñibles, dúas liñas de actividade:

 Convocatoria das subvencións para a dixitalización
do patrimonio cultural galego e a súa preservación
e difusión no recolector de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia para o período 2018-2019 (procedemento
PR606A). Cunha dotación de 800.000€, na que resultaron
beneficiadas 20 entidades locais, fundacións, institucións
culturais e asociacións sen ánimo de lucro, e que se executarán en 2019.

4.3.3. Modernizar os sistemas de xestión de fondos para
os arquivos e museos.
Inclúese nesta actividade e evolución funcional e tecnolóxica
dos sistemas de xestión de fondos do eido dos arquivos e dos
museos.
En termos de novos servizos, portais, sistemas ou módulos en
construción neste ámbito, deben considerarse os 2 seguintes:
a renovación do sistema de xestión dos arquivos patrimoniais,
e o sistema de xestión de arquivo da S.X. de Arquivos. Ademáis
da evolución de sistemas e canles xa existentes. Recóllense a
continuación as liñas máis salientables deste 2018.

 Execución de dos contratos de dixitalización de fondos,
licitados en 2017:
•

•

Creación de recursos dixitais a partir de documentos
custodiados en bibliotecas públicas galegas. En concreto, dixitalización do diario “El pueblo gallego”, custodiado na Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio
Odriozola. Supón aproximadamente 138.500 imaxes
dixitalizadas.
Creación de recursos dixitais a partir de documentos
custodiados en arquivos públicos galegos. En concreto, dixitalización do “Arquivo da Casa de Comercio e
Banca Bengoechea” e “Catastro do Marqués da Ensenada.
Libros Reais de leigos e Libros Reais de eclesiásticos / Libros
Persoais de Leigos e Libros Persoais de Eclesiásticos”, custodiados no Arquivo de Galicia. Supón aproximadamente
200.000 imaxes dixitalizadas.

 Sistema de xestión de arquivos (proxecto ARQA). O
proxecto ARQA desenvolveuse en 2018, coa finalidade dar
cobertura a tres ámbitos funcionais:
•
•

•

O sistema de xestión de arquivo da Subdirección Xeral
de Arquivos na Xunta de Galicia.
O sistema de xestións dos arquivos municipais, substituindo ao anterior proxecto XARAL que daba servizo a
máis de 200 arquivos municipais.
O directorio oficial de arquivos e mapa de arquivos de
Galicia.

Finalizouse o desenvolvemento do segundo ámbito funcional
e abordouse a preparación da migración do sistema XARAL ao
novo sistema. En 2019 abordaráse a implantación nos arquivos
municipais, e finalización e implantación dos restantes eidos
funcionais.

Informe xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

147

4.3.4. Desenvolver un modelo un sistema de
información para a xestión do patrimonio
Dentro das actividades desenvolvidas no proxecto GEOARPAD,
financiado polo programa de cooperación INTERREG V (POCTEP) de Galicia (código de proxecto 0358_GEOARPAD_1_E),
abordouse, xunto coa Dirección Xeral de Patrimonio da
Consellería de Cultura e Turismo, o deseño conceptual e
modelo de información do sistema de xestión de patrimonio cultural, tendo como referencia a Lei 5/2016, de 4 de
maio, de Patrimonio Cultural de Galicia. Este modelo conceptual
recolle tres dimensións de traballo:
 Asociada coa dimensión alfanumérica tradicional,
entendida como a xestión dos datos estruturados, identificados na lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural
de Galicia. Nela ademáis de establecer os elemento e definir procedementos incorpora as ferramentas e instrumentos identificados na devandita lei.
 Asociada coa dimensión espacial e xeográfica, na que
ademáis se ten en consideración o Reglamento de Cartografía de Galicia, na que a información do Patrimonio
constitúe parte básica da información de referencia da
Comunidade Autónoma, derivada da necesidade da súa
consideración en calquera procedemento de transformación e xestión territorial.
 Asociada coa tramitación electrónica dos expedientes,
que recolle os diferentes procedementos administrativos
que, necesariamente, teñen relación co sistema que se vai
desenvolver.
O modelo recolle os perfís de órganos de xestores do patrimonio, entidades colaboradoras e cidadanía en xeral.
Finalizado o modelo conceptual, licitouse a construción do
sistema que dará resposta a este modelo.

4.3.5. Sistema de xestión de nomes do territorio
Os nomes de lugares forma parte do patrimonio inmaterial de
Galicia, e son instrumento técnico no análise e planificación
do territorio.
O sistema de xestión de nomes de territorio, reune un
conxunto de instrumentos e ferramentas orientados a facilitar
esta xestión na súa dimensión lingüistica, xeográfica e participativa. Inclúese neste proxecto tanto o nomenclator oficial
(entidades de poboación), como a microtoponima.
Dentro das actividades desenvolvidas no proxecto GEOARPAD,
financiado polo programa de cooperación INTERREG V (POCTEP) de Galicia (código de proxecto 0358_GEOARPAD_1_E),
abordouse en colaboración coa S.X. de Política Lingüistica, o
Instituto de Estudos do Territorio, e a Real Academia Galega:
 O análise e deseño do modelo de datos de xestión do
nomes de territorio, e o aliñamento dos diferentes repositorios existentes.
 Deseño e construción do sistema de recolleita participativa de nomes do territorio GALICIANOMEADA, que se
porá en marcha en 2019.

4.3.6. Desenvolvemento de canles para a difusión do
patrimonio.
A difusión da canle de internet para a difusión do patrimonio e
cultura galego resultan especialmente salientables, pola capacidade de achegamento a outros ámbitos xeográficos.
Inclúense nesta actividade o desenvolvemento da presencia
en internet do eido dos arquivos e bibliotecas, así como servizos en mobilidade que poidan ser de aplicación.
En 2018 puxéronse en marcha os proxectos de mellora e
impulso da presenza en internet da rede de arquivos de Galicia, e dos museos dependentes da Xunta de Galicia.
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Adicionalmente no eido de museos
levouse a cabo a publicación das visitas
virtuais en 3D dos museos dependentes da
Xunta de Galicia
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4.4. Plan tecnolóxico para a xestión e
conservación do Medio Ambiente
Este plan ten como obxectivo, aproveitando as capacidades das TIC (integración de información, monitorización de
parámetros chave, análise de información), o deseño dun
modelo sustentable de aproveitamento dos recursos naturais
e ambientais de Galicia (espazos naturais, fauna e flora, xestión
dos residuos, climatoloxía, ...)

4.4.1. Consolidar e evolucionar a plataforma galega de
información ambiental, Gaia, como sistema integral de
tramitación electrónica
Continuouse o desenvolvemento da plataforma galega de
información ambiental, GaIA, implantándose, no ano 2018,
os módulos de solicitude de información, lexislación, boletín
ambiental e indicadores, entre outros.
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4.4.2. Modernizar tecnolóxicamente os espazos imán
do Plan de promoción e posta en valor do patrimonio
natural de Galicia.
Completouse a dixitalización de cinco parques naturais galegos, o Parque Nacional das IIlas Atlánticas e catro aulas da
natureza. En total, son os 10 espazos que no ano 2018 foron
dotados con solucións tecnolóxicas innovadoras para facilitar
aos visitantes o acceso información sobre rutas, servizos, patrimonio, flora e fauna de cada parque ou aula dun xeito lúdico
e atractivo.
A plataforma de contidos dixitais permite que cada espazo
xestione a súa información que se proxecta ben a través de
videowalls, pantallas informativas ou mesas interactivas. A distribución deste equipamento realizouse en base a un estudo
previo de necesidades e posibilidades de cada un dos espazos
naturais contemplados no proxecto, que inclúe, tamén, solucións de realidade aumentada ou gafas de realidade virtual.
No 2019, as Fragas do Eume sumarase a esta iniciativa de dixitalización.

4.5. Plan tecnolóxico para o transporte público
Este plan ten como obxectivo, aproveitando as capacidades
das TIC (integración de información, monitorización de parámetros chave, análise de información), o deseño dun modelo
de transporte sustentable, a través da eficiencia operativa na
prestación dos servizos, a mellora na xestión, planificación e
toma de decisións da administración; e a mellora da relación e
información aos cidadáns.

4.5.1. Impulsar a modernización tecnolóxica do
sector do transporte a través do desenvolvemento de
sistemas integrais de información e, de novas formas
de xestión do transporte para empresas, cidadáns e
administracións públicas
Publicouse a licitación dun prego para a contratación do servizo de desenvolvemento dun sistema integral de xestión e
tramitación da oferta de transporte público de Galicia e oficina virtual. A través deste sistema, todos os trámites entre a
Administración e as empresas adxudicatarias dun contrato de
xestión de servizo público de transporte realizaranse de xeito
telemático.

4.5.2. Favorecer a implantación de novos sistemas de
pagamento no transporte público de Galicia.
Desenvolveuse, en colaboración con Abanca, unha solución
para o pago con móbil no transporte metropolitano de Galicia. Esta solución vai a ser pilotada de xeito inicial en 36 liñas
do servizo metropolitano da Coruña durante dous meses. Tras
este período, que servirá de fase de probas, o pago por móbil
estenderase progresivamente naqueles autobuses que teñan
adaptadas as súas canceladoras.

4.5.3. Impulsar solucións de planificación, análise e
axuda a toma de decisións no ámbito de transporte
Desenvolveuse unha ferramenta de intelixencia de negocio
(BI) para a análise e explotación da información do transporte
público de Galicia. A través do seu cadro de mando e das súas
ferramentas de análise pódese obter información relativa aos
servizos prestados e á demanda de viaxeiros. Ademais pódese
explotar a información económica-financeira, así como os
datos relativos á calidade percibida por os usuarios e á calidade dos servizos ofertados.
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4.6. Programa Primare: a transformación dixital
dos sectores primarios

explotacións agrogandeiras ou forestais: cuadernos de explotacións agrarias, app de seguimento forestal, entre outra

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

Coliderado polo FOGGA e Amtega, e cofinanciada nun 80%
con fondos FEDER do Programa Operativo Plurirrexional de
España 2014-2020 (POPE) , conta cun investimento máximo
de ata 4 millóns de euros, enmarcaso na “CIVIL UAVs Initiative”.

Estas iniciativas, que a continuación se describen, compleméntanse con outras accións como os premios de iniciativas de
innovación empresarial; as axudas de proxectos innovadores
no eido do mar e do campo; a participación en proxectos ou
hubs que potencien esta transformación dixital; ou o lanzamento de proxectos piloto de agricultura intelixente en Galicia
facendo uso das redes 5G e do internet das cousas (IoT). A aplicación da idea do smart farming ao agro galego para facilitar a
automatización e o seguemento e monitorización intelixente
ou a trazabilidade dos produtos abre un camiño de profunda
transformación nestes sectores.

4.6.1. Transformar as inspeccións asociadas á PAC a
través da aplicación innovadora da tecnoloxía
Coa misión de impulsar as aplicacións e o desenvolvemento
de proxectos de innovación no sector agropecuario galego,
con particular fincapé nos relacionados coa agricultura de
precisión e na toma de datos que permita unha maior eficiencia na explotación agropecuaria; ponse en marcha a iniciativa Primare - Inspecións Intelixentes Avanzadas. O seu
obxectivo é o desenvolvemento dunha solución tecnolóxica
para que os controis en campo asociados ás axudas da Política Agraria Común (PAC) se poidan realizar asistidos mediante
medios tecnolóxicos (en particular mediante o uso de medios
aéreos non tripulados e outros sistemas tecnolóxicos), aumentando súa eficiencia. O proxecto procura tamén sinerxias para
potenciar os resultados do mesmo cara aos propietarios de
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O desenvolvemento articúlase través de tres subproxectos
interrelacionados a través da modalidade de Compra Pública
de Tecnoloxía Innovadora mediante o procedemento de
Diálogo Competitivo, que iniciaron o desenvolvemento no
segundo semestre de 2018:
•
•
•

Sistema de xestión xeoreferenciada para o control da
actividade agraria de Galicia.
Plataforma de procesado de información das parcelas
agrarias galegas
Sistema experto de Control automatizado e intelixente
da actividade agraria asociada ás axudas da PAC
Neste senso, durante o 2018 avanzouse na execución
da Fase 1 ‘Plan de traballo e definición funcional e
técnica’ e deu comezo as tarefas da Fase 2 ‘Deseño e
implementación da solución’ e, en particular, dando
cumprimento nos 3 subproxectos aos fitos planificados para o 2018.

Como resultado disponse actualmente dun primeiro prototipo de compoñentes da solución e integración cos sistemas
internos e externos que cubra o 25% das funcionalidades previstas no plan de desenvolvemento. Este prototipo permite a
visualización da identificación sobre parcelas pilotos da implementación dos algoritmos que van contribuír á identificación
dos cultivos para as inspeccións intelixentes avanzadas e usos
relacionados. Os aspectos críticos centráronse na axeitada
integración dos tres compoñentes (subsistemas) da solución, na captura da información vinculada co territorio
e no adestramento das redes neuronais que lle van dar
soporte.
No relativo á capacidade de integración dos 3 compoñentes traballouse na creación dunha contorna común aos 3 sistemas (Xestión, Plataforma de Procesado e Sistema Experto)

e na que as interaccións básicas entre os mesmos quedaron
establecidas.
Esta integración garantízase mediante o emprego de intefaces de entrada e saída en cada módulo (fluxos de información
entre os tres módulos e sistemas externos a Prrimare_IIA); un
almacén de información coa estrutura necesaria para almacenar as imaxes de captura e os produtos resultantes da
segmentación, as orixes de datos e os intercambios de información, o almacenamento dos resultados da inspección e o
almacenamento dos datos alfanúmericos das declaracións;
así como un Visor no que módulo conta con ferramentas para
visualizar a información gráfica que se manexa. No actual prototipo de visor pódense visualizar rutas de capturas e imaxes
asociadas aos waypoints dos UAVSs, imaxes satélites antes
e tralo procesado, produtos resultantes da segmentación
(Mapa de cultivos e Raster co Coeficiente de Admisibilidde de
Pastos - AP)
No que se refire ás capturas de información vinculadas
ao territorio, o reto ven marcado debido ás características
da información a capturar; ao tratarse de cultivos os tempos
administrativos non se adaptan aos ciclos vexetativos dos
mesmo polo que estableceu un plan de capturas que permi-

tira salvar o punto crítico referente á existencia de información
para nutrir a todos os sistemas. Por mor disto, durante o verán
de 2018 desenvolvéronse capturas con UAVs de cultivos estacionais como é o millo, que permitiron almacenar información para o seu procesado durante outono e inverno. Tamén
se incorporaron ao proxecto imaxes satelitais de catálogo co
meu obxectivo, e tense planificada a adquisición de datos
para cobertura a novas necesidades.
En total durante 2018 capturáronse arredor de 1.495 hectáreas
de superficie utilizando UAVs e mais de 1.200 hectáreas de
superficie mediante diferentes plataformas de Satélite. Como
resultado xerouse un dataset dabondo para que as redes neuronais e resto de sistemas puidesen executar os seus procesos.
Por último, respecto do terceiro dos elementos críticos abordados, e unha vez solventados os aspectos referentes á integración e ás capturas de información, o adestramento das
redes neuronais, fixo necesario etiquetar un volume de
datos que permitira á rede executar a fase de adestramento:
xeración de librarías específicas de etiquetado (etiquetado de
mais de 3600 recintos), framework de adestramento de algoritmos de intelixencia artificial deseñados para a segmentación automática das imaxes (distintas sensórica utilizada nas
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cámaras utilizadas), realización dos primeiros adestramentos
de redes neuronais e xeración dos primeiros resultados de
segmentación de cultivos a partir dese conxunto de imaxes.

un mecanismo de apoio á toma de decisións polas autoridades e persoal técnico competentes para mobilizar e xestionar
medios e recursos para os labores de extinción.

Estes resultados, se ben todavía moi preliminares, amosan un
camiño axeitado que permite confiar en que a metodoloxía
que se está utilizando baseada en redes neuronais para o
desenvolvemento dos algoritmos adáptase correctamente á
problemática da identificación de cultivos, punto crítico neste
innovador proxecto.

Nesta primeira fase instaláronse 88 cámaras en 44 centros
de telecomunicacións, que facilitan cobertura visual de 1,6
millóns de hectáreas, mais da metade do territorio galego.
Nunha segunda fase, e con base nas necesidades detectadas
polos equipos forestais, definirase a ampliación da cobertura
da rede.

Durante 2018 tamén se traballou en estreita colaboración co
FOGGA para definir a utilidade e simbiose que este proxecto
pode facilitar na integración do monitoring (monitorización
activa) nos futuros controis de campo, seguindo as novas
directrices da Comisión Europea

A plataforma de xestión, supervisión e monitorización dispón
de postos de control e seguimento nas oficinas centrais, catro
delegacións provinciais, así como dezanove cabeceiras de distrito do Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPDCIF)
da Consellería do Medio Rural, Esta información intégrase na
aplicación Xeocode-2 (ecosistema de información XEINFO), e
deste xeito o persoal técnico de extinción de incendios (nivel
servizos centrais, xefaturas territoriais e distritos forestais) pode
acceder ao resultado da visualización das cámaras da nova
Rede.

4.6.2. Aplicar solucións tecnolóxicas innovadoras para a
vixianza e xestión dos incendios.
Durante a campaña de incendios 2017, implantáronse e pilotáronse varios sistemas (tecnoloxías) en diferentes zonas territoriais. Como resultado deses pilotos e a súa positiva avaliación, decidiuse levar adiante en 2018 a implantación dunha
Rede de Vixiancia Forestal focalizada nas parroquias de alta
actividade incendiaria (PAAI), apoiada na infraestrutura de
Retegal.
O proxecto, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, pon
en marcha unha Rede de vixilancia dos espazos forestais para
apoiar o labor de detección e prevención e seguimento de
incendios forestais, establecendo que en 2018 estaría operativa unha primeira fase do sistema, que permitiría monitorizar
o 54% do territorio, incluíndo terreos das 73 parroquias de Alta
Actividade Incendiaria (PAAI) definidas así no Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA) da Consellería do Medio Rural.
A rede permite a vixilancia remota e apoio na extinción de
incendios. En caso de detectarse un lume o sistema achega
información visual en directo sobre o avance e as condicións
do incendio e permite xeoposicionar o punto exacto que se
está a visualizar en cada momento. Deste xeito, a rede ofrece
154
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En paralelo, continúanse participando noutros proxectos de
innovación tecnolóxica neste campo; como é, no marco do
programa europeo Life, a iniciativaLifetec. Aborda o emprego
da información que se obtén dos radares metereolóxicos para
detectar, controla e extinguir incendios forestais en fases incipientes. Tamén se avalía o emprego destes radares, que traballan en horario nocturno e con condicións de baixa visibilidade, para incrementar a capacidade de resposta dos sistema
de información de xestión, como é o caso de Xeocode 2, así
como a utilización das redes de emerxencia dixitais galegas
(RESGAL) para mellora a coordinación entre efectivos.

4.6.3. Modernizar tecnoloxicamente as lonxas
e confrarías a través de solucións de xestión e
comercialización
En base ao acordo establecido entre a Consellería do Mar e
a Amtega iniciouse no 2018 a implantación dun ambicioso
proxecto de modernización tecnolóxica das lonxas e
dos procesos que nelas se desenvolven, cunha achega
global de preto de 3,8 millóns de euros, financiado polo Fon-

deo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) que comprende as
seguintes actuacións:

vizos,...), facilitará a tramitación da contabilidade, facturación,
pago impostos e a xestión social da entidade .

 Modernización da infraestrutura tecnolóxica das lonxas

Respecto do sistema de comercialización posibilitará as poxas
online, que poderán realizarse desde unha nova aplicación
instalada no smartphone. Poderase tamén poxar en diferentes rulas ao mesmo tempo – se así o deciden as lonxas - por
parte de compradores presenciais e non presenciais, o que
cambiará de maneira substancial ao habilitar novas canles,
permitindo obter maior valor engadido para os vendedores.

 Solución de comercialización que permita, a partir da información obtida na identificación, clasificación e pesada das
capturas descargadas na lonxa, a súa poxa e a emisión dos
documentos relacionados coa comercialización
 Solución de xestión que facilite a xestión propia das lonxas
e confrarías (subministracións, contabilidade, xestión
social...)
No 2018 desenvolvéronse as novas solucións (comercialización e xestión) arrancando o proceso de implantación nas tres
primeiras lonxas adheridas á iniciativa (Ferrol, Fisterra e Portonovo). O sector acada unha facturación en Galicia de 500
millóns de euros de venda de peixe e marisco.

En paralelo, como parte das melloras derivadas do proxecto,
desde a AMTEGA estase tamén traballando na mellora da
conectividade desde as lonxas e confrarías ás redes de comunicacións, ampliando as capacidades e mellorando a fiabilidade
actual facendo uso da Rede Corporativa de Comunicacións da
Xunta de Galicia. O proxecto inclúe tamén o equipamento de
comunicacións necesario, incluíndo a conectividade sen fíos
nas canchas de subasta.

A plataforma tecnolóxica resultante integrará ambas solucións
única modernizando a xestión dos procesos fundamentais na
xestión e comercialización que se desenvolve nas lonxas e
confrarías galegas. O sistema pon o seu foco na mellora da
calidade da información xerada en cada unha das fases dos
procesos de comercialización e subasta, garantindo a trazabilidade e aumentando os servizos ofrecidos aos distintos usuarios sectoriais, así como a súa dispoñibilidade.

As novas solucións están aloxadas no Centro de Proceso
de Datos Integral (CPDi) da Xunta de Galicia, o que supón a
aplicación dun novidoso enfoque de infraestrutura como
servizo; garantindo as axeitadas condicións de seguridade
para o proxecto; o que redundará noutra mellora substancial
respecto da situación actual, ao non requirir de instalacións
e mantementos específicos de solucións nos equipos das
lonxas.

Desta forma, o novo sistema de comercialización permitiralles
obter información de xeito automático da identificación, clasificación e pesada das capturas descargadas na lonxa para a
súa poxa nas distintas modalidades así como emitir os documentos relacionados coa comercialización dos produtos; así
como integrar e validar a información de xeito directo desde
outros sistemas de información mantidos pola Xunta de Galicia (a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e outros sistemas corporativos). A iniciativa inclúe a renovación dos equipos tecnolóxicos asociados que sexa necesario (pantallas de
subasta, servidores, smartphones, equipamento que facilite a
comunicación con básculas e etiquetadores, etc).

O soporte e atención ao proxecto estará garantido mediante
un punto único de entrada de petición e servizos, o que facilitará a resolucións das dúbidas e peticións de servizo que se
podan producir.

O novo sistema de xestión da actividade da lonxa e da confraría (comercialización, subministracións, presentación de ser-

O proceso de implantación, que acadará durante 2019 as 35
lonxas adheridas, comprende traballos de auditoría e diagnóstico previo, configuración e adaptación respecto do modo
de traballo existentes en cada rula (tipo de poxa por barco,
especies, ...), migración dos datos existentes nos sistemas previos, formación e acompañamento aos novos perfís implicados (subastadores, compradores, persoal de administración
da confraría,...), instalación do novo e equipamento así como
o soporte en todo o proceso de arranque da nova solución
integral.
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Lonxas integradas en Primare-Lonxas

Cariño
Lonxas
Capial de Galicia e capitas de provincia

Ferrol
A CORUÑA

Malpica de
Bergantiños
Laxe
Camariñas

LUGO
SANTIAGO de
COMPOSTELA

Fisterra

Porto do Son

Rianxo
Vilaxoán
Vilanova de Arousa

Aguiño
Portonovo

Bueu
Moaña
Cangas

PONTEVEDRA

Vilaboa

Arcade
Redondela

Vigo

Baiona

A Guarda
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OURENSE

Provincia

A Coruña

Primare-Lonxas

Concello

Provincia

Primare-Lonxas

Concello

Aguiño

Ribeira

Arcade

Soutomaior

Camariñas

Camariñas

Baiona

Baiona

Cariño

Cariño

Bueu

Bueu

Ferrol

Ferrol

Cangas

Cangas

Fisterra

Fisterra

A Garda

A Garda

Laxe

Laxe

Moaña

Moaña

Malpica

Malpica

Portonovo

Portonovo

Porto do Son

Porto do Son

Redondela

Redondela

Rianxo

Rianxo

Vigo

Vigo

Vilaboa

Vilaboa

Vilanova

Vilanova

Vilaxoán

Vilaxoán

Pontevedra
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Obxectivo 5: Apoiar o crecemento do ecosistema dixital

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

5.1.2. Seguimento e avaliación das iniciativas recollidas
na Axenda Dixital de Galicia 2020

Dentro deste obxectivo, seguiuse a traballar na posta en marcha de mecanismos precisos co fin de acadar unha óptima
coordinación e encaixe das iniciativas desenvoltas no marco
da estratexia tecMnolóxica global da Xunta de Galicia: a
Axenda Dixital de Galicia 2020.

No 2018 desenvolvéronse tarefas de soporte e avaliación das
actuacións e proxectos derivados da ADG2020 en materia da
sociedade da información, así como os correspondentes análises de avance e impacto a través do seu desenvolvemento.
 Axenda Dixital de Galicia 2020 - Balance 2015-2017

Deste modo, durante o 2018 impulsáronse medidas destinadas a construír un marco apropiado para o desenvolvemento
da economía dixital de Galicia, centradas na vixilancia continua que contribúa á identificación de posibles sinerxías das
devanditas iniciativas coas directrices establecidas no marco
das estratexias existentes a nivel nacional e europeo, así como
outra estratexia sectorial autonómica que incida sobre o desenvolvemento dixital de Galicia.

5.1.1. Vixilancia continua das actuacións e medidas
relativas ao impulso da sociedade dixital
Desenvolvemento de análises e estudos sobre
o contexto da sociedade da información no
que respecta a outros plans estratéxicos autonómicos, nacionais, europeos ou internacionais, así como o desenvolvemento de iniciativas de interese para Galicia.
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5.1.3. Coordinación das actuacións derivadas da Axenda
Dixital de Galicia 2020
Posta en marcha de mecanismos para acadar unha óptima
coordinación das iniciativas e programas desenvoltos no
marco da Axenda Dixital 2020 así coma con calquera outro
programa relativo ao desenvolvemento dixital de Galicia.

5.2. Programa TransformaTIC
O obxectivo deste programa é consolidar un hipersector TIC
competitivo e innovador, que impulse a xeración de emprego
cualificado e o desenvolvemento do resto dos sectores estratéxicos de Galicia.
En concreto, engloba o deseño e desenvolvemento de actuacións orientadas a consolidar un ecosistema dixital forte e
dinámico que, asentándose na colaboración público-privada,
reforce o posicionamento do hipersector TIC dentro e fóra da
Comunidade e nutra un sistema rexional de apoio á innovación e ao emprendemento dixital que permita poñer en valor
as capacidades tecnolóxicas do territorio así como a creación
de novo tecido tecnolóxico.

5.2.1. Programa ReAcciona TIC para o impulso da
empresa dixital e da Industria 4.0
Durante o 2018 afondouse no compromiso coa modernización e a innovación tecnolóxica do tecido empresarial galego,
e en particular das pemes, poñendo ao seu alcance tecnoloxías accesibles vinculadas ao seu negocio, impulsando a súa
adopción como un factor de diferenciación relevante para o
seu crecemento.
En concreto, no mes de outubro a Amtega e o Igape asinaron
o Convenio de colaboración para a coordinación de actuacións
de impulso á empresa dixital e profesionalización co obxectivo
de poñer a disposición do tecido empresarial galego un catálogo unificado de servizos a prezos reducidos orientados a
mellorar a súa competitividade a través de aspecto operativo,
estratéxico ou de incorporación de tecnoloxía dando continuidade ao desenvolvemento do programa ReAccionaTIC a
través dunha nova edición.
Unha das principais novidades no tocante aos servizos ofertados no ámbito específico da dixitalización empresarial é a
incorporación de servizos vinculados ás novas tendencias
dixitais como as solucións baseadas nos contidos dixitais, a
ciberseguridade ou as solucións en mobilidade.

Máis concretamente nas convocatorias que se activarán proximamente as pemes galegas poderán acceder, neste eido concreto, a servizos orientados a:
 Definición dunha estratexia dixital, orientado a analizar o
grao de modernización tecnolóxica da empresa para identificar as oportunidades de mellora que lle permitan incorporar novas solucións dixitais e tendencias tecnolóxicas
(cloud, Big Data, social media etc.).
 Definición e implantación dunha estratexia de ciberseguridade para a peme coa finalidade de impulsar a prevención, detección e resposta rápida ante ciberameazas.
 Apoio na adopción de solucións de xestión empresarial
en mobilidade, coa finalidade de achegar valor en relación
ao desenvolvemento de novos ou mellorados procesos
internos e/ou de negocio: xestión financeira, loxística, de
recursos humanos, clientes, provedores, compras, ordes
de produción, etc.
 Apoio na adopción de solucións innovadoras con base
nos contidos dixitais, como ventá de oportunidades de
negocio vinculadas ás tendencias neste sector para calquera negocio (realidade virtual, realidade aumentadas, a
gamificación ou os serious games).
 Deseño dunha estratexia de marketing dixital de contidos
para a peme, orientada (vídeo-marketing, imaxes e fotografía para entornos dixitais, boletíns, mail-marketing, infografías, realidade virtual, xogos dixitais, ...)
Estes servizos contarán cun orzamento ata o ano 2020 de máis
de 1,2 millóns de euros achegados pola Amtega.

5.2.2. Impulso ao programa Galicia Open Future: retos
Industria 4.0
O pasado mes de xaneiro a Amtega, a Gain e o Igape asinaron
un convenio de colaboración con Telefónica como base para
o desenvolvemento dunha nova etapa do Galicia Open Future
que nesta nova edición experimentou un xiro no seu formato,
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agora orientado a proxectos de emprendemento vinculados
á industria 4.0.
Así, no marco do programa Galicia Open Future: retos industria
4.0, grandes empresas tractoras galegas, seleccionadas previamente pola Xunta de Galicia e Telefónica, lanzarán publicamente retos reais de negocio baixo un modelo de innovación
aberta dirixidos a emprendedores, startups, pemes e organismos de investigación de todo o mundo. Admitiranse ata
dez ideas por reto, cuxos promotores terán a oportunidade
de coñecer en profundidade a problemática e as necesidades
formuladas polas empresas durante tres xornadas de traballo
intensivas.
Pola súa banda, as catro iniciativas seleccionadas contarán
cun apoio financeiro de 10.000 euros por parte da GAIN e
terán acceso a un programa personalizado de aceleración
con sesións de mentoring e coaching especializado, acceso a
un espazo de crowdworking na Cidade da Cultura. Ademais,
o mellor proxecto do programa de aceleración recibirá unha
axuda de 10.000 euros da Amtega.
O proxecto gañador de cada reto recibirá un premio de 20.000
euros a través de GAIN, para implantar un piloto da súa solución coa empresa que propuxo o reto. Ademais, poderá acceder a un préstamo reembolsable de XesGalicia de ata 100.000
euros polo investimento realizado na posta en marcha do
piloto. Os outros tres proxectos finalistas, sempre que estean
constituídos como empresa, poderán optar a un préstamo
reembolsable por un máximo de 50.000 euros.
Ao longo de 2018 lanzáronse un total de tres retos. Dunha
banda, no mes de febreiro inaugurouse a primeira fase de lanzamento de retos da man de FINSA, orientado a dotar o sector
da madeira de capacidades dixitais para ofrecerlle á súa clientela un mobiliario máis intelixente e Grupo Nueva Pescanova,
dirixido a modelizar os datos recollidos nos sucesivos ciclos de
cría do lagostino para predicir e corrixir, no seu caso, comportamentos e optimizar a toma de decisións presentes e futuras.
No seu conxunto recibíronse 46 propostas, para cada un
dos retos presentáronse 23 propostas procedentes tanto de
España como de países europeos e de América Latina. Tras
un proceso de análise levouse a cabo unha preselección de
160
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7 candidatos por cada reto, que puideron visitar as empresas (viaxes de cocreación) e coñecer de primeira man as súas
necesidades para poder así presentar a súa proposta final e, no
mes de maio coñecéronse os gañadores e os tres finalistas por
cada un destes retos.
No mes de outubro, Coren converteuse na terceira gran
empresa galega en lanzar un reto no marco deste programa,
tras Grupo Nueva Pescanova e Finsa. En concreto, o obxectivo
desta convocatoria é buscar solucións innovadoras que melloren a identificación e pesado do porco, mediante un método
que permita rexistrar datos de interese sobre cada animal
de modo áxil e unívoco. No mes de decembro, as empresas
preseleccionadas participaron no correspondente viaxe de
cocreación no que tiveron oportunidade de coñecer en profundidade durante tres días a cooperativa galega e as particularidades do reto que expón.

5.2.3. Posta en marcha do programa DICO Challenge:
Acelerando o sector dos contidos dixitais
Durante o 2018 deuse un importante paso para o impulso a
proxectos tractores que fomenten a modernización e a innovación tecnolóxica en torno aos contidos dixitais, un ámbito
que na actualidade adquire un lugar primordial pola súa capacidade de crecemento sustentada no seu posicionamento no
ámbito da economía dixital.
A este respecto, no mes de novembro lanzouse a aceleradora
de contidos dixitais startups R_DICo Challenge posta en marcha pola Amtega e o operador R, unha das iniciativas enmarcadas no Plan Dico Minset da Xunta de Galicia para conformar
un sector galego dos contidos dixitais máis maduro e competitivo.
En concreto, no mes de novembro lanzáronse cinco retos tecnolóxicos:
 Reto 1: propostas de sistemas para o enriquecemento de
contidos deportivos.
 Reto 2: procura de aplicacións para Android TV.

 Reto 3: contidos formativos e divulgativos innovadores.
 Reto 4: Big Data aplicado ao consumo televisivo (patrocinado polaTelevisión de Galicia)
 Reto 5: reto aberto, pensado para proxectos acheguen
algo novo no eido dos contidos dixitais (realidade aumentada, ioT aplicada a contidos dixitais, ferramentas de animación...)
Os cinco finalistas, que completarán o programa, recibirán formación, titorización e apoio económico para materializar a súa
idea. Para máis información sobre esta iniciativa consultar o
apartado 5.3.4 DICO Challenge: acelerando o sector dos contidos
dixitais.

5.2.4. Desenvolvemento do programa Vodafone
Connecting for Good Galicia
Deuse continuidade ao programa Vodafone Connnecting for
Good Galicia, orientado ao desenvolvemento de iniciativas
emprendedoras de innovación social dixital en calquera dos
ámbitos recolleitos na Axenda Dixital de Galicia 2020, valorando especialmente o enfoque inclusivo cara aos colectivos
de persoas con discapacidade e persoas maiores.
En cada edición, o xurado selecciona seis proxectos que teñen
a oportunidade de beneficiarse dun plan de formación de
polo menos seis meses, con sesións sobre modelo e plan de
negocio e contarán con asesoría experta en temas de comunicación, vendas, negocio, e accesibilidade para o desenvolvemento dun plan personalizado para cada proxecto. Ademais,
poderán dispoñer dun lugar de traballo no espazo ‘Vodafone
Connecting for Good’ situado na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela.
Cada un dos proxectos seleccionados conta cun patrocinio
de 2.000€, outorgado pola GAIN, para a posta en marcha dos
os seus proxectos de emprendemento e poderán acceder a
unha axuda para a formación e contratación dunha persoa
con discapacidade que se incorpore ao equipo de traballo dos
proxectos seleccionados outorgada por Fundación Vodafone.
Adicionalmente, os proxectos poderán optar á concesión

dunha axuda de 25.000 euros da Xunta de Galicia ao mellor
proxecto para a súa execución e posta en marcha, e Fundación Vodafone outorgará o Premio ‘Conectados pola Accesibilidade’ de 10.000 euros, ao proxecto que mellor incorporase
os principios de accesibilidade universal.
Durante o 2018, entregáronse os premios aos mellores proxectos innovadores da segunda edición deste programa lanzada
o ano anterior. En concreto, os seis proxectos participantes da
súa segunda edición foron 3DAcoustic, it!, Formadox, Mediación Móbil, Sense (z) e Tapper. Destes seis proxectos, a Xunta
de Galicia, a través de GAIN, concedeu unha axuda de 25.000
euros ao mellor proxecto da convocatoria polo seu carácter
innovador, traballo en equipo, aproximación ao mercado e
aproveitamento do programa na súa execución e posta en
marcha. O proxecto elixido it!, é unha empresa de creación e
fabricación 4.0 que ofrece servizos integrais de deseño, modelado 3D, fabricación de novos produtos e enxeñería aplicada.
Ademais, este mesmo ano, lanzouse a súa terceira edición e
seleccionáronse os seis proxectos emprendedores de innovación social para formar parte do programa.

5.2.5. Continuidade das actuacións no marco do Centro
de Excelencia en Intelixencia de Negocio (CEIN)
Este ano mantívose o apoio ao desenvolvemento do Big Data
e Business Intelligence en Galicia como fonte de importantes
oportunidades para acadar maiores niveis de competitividade
e innovación para o sector TIC en particular, e cada vez máis,
en todos os sectores.
Este apoio materializouse co nacemento xa no 2016 do Centro de Excelencia en Intelixencia de Negocio (CEIN) de DXC
Technology en Galicia, no que un equipo de 50 profesionais
especializados en Big Data, Analytics, Data Science e Business
Intelligence traballou un ano máis no 2018 desde a sede deste
centro na Cidade da Cultura en proxectos para clientes a nivel
nacional e internacional.
Ademais, continuouse co desenvolvemento do programa
Observatorio Tecnolóxico DXC, desenvolvido conxuntamente
coa USC e considerado como un importante paso para o
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 esenvolvemento da análise da información a gran escala (Big
d
Data Analytics) en Galicia. A través deste programa ofreceuse
unha rede de titores a catro alumnos do Grao en enxeñaría
informática e un asistente ao máster de Big Data da USC para
o desenvolvemento dos seus traballos de fin de grao. Ademais
no marco o Observatorio DXC os alumnos e alumnas teñen
tamén a posibilidade de realizar prácticas tuteladas na sede
desta empresa na Cidade da Cultura.
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5.3. Programa ViraxeTIC
O programa ViraxeTIC, para a modernización e innovación
tecnolóxica no ámbito dos contidos dixitais de Galicia, defínese co fin de apoiar a aceleración do desenvolvemento e a
competititvidade deste sector como baluarte do crecemento
económico e social vinculado á economía dixital.
Máis concretamente, este programa persegue un cambio de
rumbo cara á potenciación do sector de contidos dixitais pola
vía de maximizar o aproveitamento de solucións tecnolóxicas
no ámbito dos contidos dixitais nos sectores tradicionais e
estratéxicos de Galicia.

sacións que debe transmitir, así como a ambientación e historia do personaxe. Esta xornadas organizadas en colaboración
co Colexio Profesional de Enxeñeiros Informáticos de Galicia
(CPEIG), e organizados en distintas aulas CeMIT, contaron con
46 participantes.
Por outra banda tamén se realizaron actuacións orientadas a
contribuír á visibilización da actividade do sector dos contidos dixitais, para dar a coñecer o seu traballo ao conxunto da
sociedade e a súa contribución á creación de emprego cualificado na nos a comunidade.
Nese sentido a Amtega colaborou na realización das conferencias da Sesión Out of the Box no marco do evento Mundos
Digitales 2018, que contou con máis de mil asistentes

5.3.1. Fomento das vocacións dixitais
Nese marco organizáronse 4 charlas:
En consonancia co establecido no Plan de Promoción do
Talento Dixital de Galicia 2020, DigiTalent, ao longo do ano
2018 desenvolvéronse distintas actividades divulgativas sobre
tecnoloxías disruptivas orientadas aos máis novos buscando
captar o seu interese para que se orienten profesionalmente
cara ao eido dos contidos dixitais.
Na primeira quincena de setembro púxose en marcha a primeira edición dos campamentos Digitalia co obxectivo de
espertar as vocacións tecnolóxicas entre os máis novos. Esta
actuación articulouse arredor de dúas actividades: Video Mapping: fai visible o que levas dentro e A vista de paxaro. Primeiros pasos con drons. A actividade de Video Mapping estivo
orientada a achegar unha experiencia de composición de
vídeos para representacións nocturnas sobre edificios e nos
Primeiros pasos con drons as mozas e mozos coñeceron os
principios básicos sobre a tecnoloxía de drons e experimentaron as posibilidades desta tecnoloxía. Esta edición durou 8
días e contou con 40 participantes.
Nos meses de setembro e outubro leváronse a cabo talleres
de deseño de personaxes, orientados aos máis pequenos.
O obxectivo destes talleres é aprender a crear un personaxe
desde o seu deseño na fase de Concept Art ata o seu modelado en 3D. Ao longo da xornada proporciónanse trucos e
ferramentas necesarios para enfrontarse aos puntos clave do
proceso, como son a anatomía, dimensións, proporcións, sen-

 Benvidos ao “Clube da loita”. Cando as empresas xa non
precisan ser grandes, senón rápidas, impartida por Edgar
Martín-Blas de Virtual Voyagers.
 Do render ao real-time, impartida por Xavi Tribó e Bruno
Barrán de Glassworks.
 RV e RA integrando BIM, profesionais da animación, necesitámosvos no mundo da construción, impartida por Iván
Gómez de VT-Lab.
 Converxencia de tecnoloxías innovadoras (aínda que dispares) en sectores inesperados, impartida por Santiago
Rivera de Vriverity.

5.3.2. Incorporación das novas tendencias interactivas
nas emisións da CRTVG
O 1 de marzo de 2018 o consello da Xunta de Galicia aprobou
o Plan de acción para o impulso aos contidos dixitais en Galicia
(DICO Mindset), co cobre obxectivo de impulsar a modernización e innovación tecnolóxica do sector de contidos dixitais e,
por ende, contribuír a afianzar os piares fundamentais nos que
se asente unha mellora da competitividade determinando a
prospectiva do sector, tendencias e casos de referencia dende
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a perspectiva tecnolóxica; e dinamizar a xeración e posta en
marcha de proxectos para a transformación dos sectores produtivos de Galicia, aproveitando ao máximo as oportunidades
que brindan as novas tendencias tecnolóxicas con base nos
contido dixitais para reforzar a súa competitividade e mellorar
o seu posicionamento a nivel nacional e internacional.

un correo electrónico para presentación de propostas e consultas (cm-dicomindset.amtega@xunta.gal).
O 19 de setembro de 2018 realizouse o workshop de lanzamento da consulta ao mercado dirixido ás empresas interesadas en participar no proxecto. A xornada contou con 52 persoas asistentes en representación de 31 empresas.

Con base no devandito plan de acción, asinouse o convenio
de colaboración entre a Amtega e a CRTVG para o desenvolvemento dun proxecto de innovación tecnolóxica no marco de
plan de impulso aos contidos dixitais en Galicia, cofinanciado
co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. A
través do devandito convenio establecéronse as condicións
polas que se rexería a colaboración entre a Amtega e a CRTVG
para levar a cabo as seguintes actuacións:

Durante o proceso de consulta preliminar ao mercado recibiuse un total de 27 propostas por parte dun total de 20 entidades. Tras a recepción das propostas procedeuse á revisión
das mesmas, analizando o seu contido e a súa utilidade á hora
de conformar o mapa de demanda temperá. Neste proceso,
foi preciso realizar un total de 11 reunións con algunha das
entidades participantes para obter máis detalle e aclarar dúbidas das propostas que presentaban.

 Desenvolvemento dun proxecto de innovación tecnolóxica no ámbito das novas tendencias en contidos interactivos, con aplicación no ámbito da educación primaria
e secundaria

Finalmente, o 26 de novembro de 2018 tivo lugar o workshop
de presentación do Mapa de Demanda temperá, na sede da
CRTVG. Á xornada asistiron 36 persoas en representación de
24 empresas.

 Desenvolvemento dun proxecto de análise de datos para a
creación de canles multimedia audiovisuais adaptadas aso
comportamentos dos usuarios.

As ideas innovadoras xurdidas na creación do mapa de
demanda temperá serán tidas en conta na elaboración do
informe de necesidade do contrato e dos pregos.

As ditas actuacións contarán cun orzamento conxunto de
2,43 M€.

5.3.3. ReAcciona Digital Content

Unha vez aprobada a sinatura do devandito convenio,
mediante a publicación da resolución do 17 de xullo de 2018,
conxunta da Amtega e CRTVG, pola que se aproba a convocatoria de consultas preliminares ao mercado para o desenvolvemento de proxectos innovadores no ámbito dos contidos
dixitais interactivos, n marco do Plan de acción para o impulso
aos contidos dixitais en Galicia (DICO Mindset), (DOG núm 143,
do 27.07.218) abriuse o proceso de consultas ao mercado co
obxectivo de poñer en marcha unha plataforma integral de
contidos dixitais definindo os servizos que se prestarán a través desta e expoñendo os retos que supón este proxecto.
Para levar a cabo o proceso de consultas ao mercado, púxose
a disposición de todos os interesados a páxina web do
proxecto (https://amtega.xunta.gal/dicomindset), así como
164
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Durante o 2018 a Xunta de Galicia deu continuidade ao apoio
que vén brindando nos últimos anos para favorecer a competitividade e produtividade e asegurar o crecemento sustentable do tecido empresarial de Galicia, a través do convenio
asinado entre a Amtega e o Igape no mes de agosto.
Unha actuación que, encadrada programa TransformaTIC, se
orienta a capacitar a pemes e autónomos ante os novos retos
derivados da economía dixital e achegarlles un valor engadido que lles permita mellorar a súa competitividade.
En concreto, o obxectivo é impulsar a mellora da competitividade mediante as TIC a través de servizos orientados á
definición dunha estratexia dixital da empresa, ou coa definición e implantación dunha estratexia de ciberseguridade

para a peme, ou ben directamente, coa adopción solucións
dixitais innovadoras para a mellora da xestión empresarial en mobilidade, a adopción de solucións innovadoras con
base nos contidos dixitais ou o acompañamento na definición
e posta en marcha de estratexias de Marketing de contidos,
para optimizar a presenza da empresa en Internet.
Trátase dun programa que, tal e como apuntan os resultados
de convocatorias anteriores, responde ás necesidades das
empresas galegas e conta cun financiamento para o período
2019- 2020 de máis de 1,2 M€.

5.3.4. DICO Challenge: acelerando o sector dos contidos
dixitais
No ano 2018 deuse un paso máis na aposta pola colaboración
público-privada para reforzar o apoio e impulso do emprendemento de base tecnolóxica en Galicia, en particular no eido
dos contidos dixitais, grazas aos compromisos derivados do
Pacto Dixital.
Nese contexto, o 29.11.2018 asinouse o convenio de colaboración entre a Amtega e o operador R, coa finalidade de apoiar
proxectos de emprendemento desenvolvidos por empren-

dedores, pemes de recente creación , empresas consolidadas
e outras entidades con propostas de valor relacionadas co
ámbito dos contidos dixitais en Galicia. Así nace a iniciativa
StartupsR_Dico Challenge, coa colaboración da CRTVG nesta
primeira edición, co obxectivo de impulsar actuacións que
contribúan a fomentar a creación de contidos dixitais orientados a un mercado global e que se atopen caracterizados
polo seu efecto arrastre no sector, na innovación, así como no
desenvolvemento de novas tecnoloxías no sector dos contidos dixitais.
Así, en decembro de 2018, abriuse a primeira convocatoria
deste programa co lanzamento de cinco retos tecnolóxicos.
De entre todas as propostas presentadas escolleranse as 20
mellores para pasar á seguinte fase e de entre estas sairán as
5 propostas finalistas que entrarán no programa de mentorización que se desenvolverá na Cidade da Cultura de Galicia.
As empresas e start-ups que participen na fase de mentorización poderán contar co apoio dos titores (profesionais de R e
da CRTVG), así como con axuda económica da Amtega para
asumir os seus gastos diarios nesta fase, para desenvolver os
seus proxectos en contacto directo e da man dun potencial
primeiro cliente.
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5.4. Medidas para o impulso da reutilización da
información do sector público
A información xerada polo sector público constitúe unha
fonte de creación de servizos dixitais por parte do sector tecnolóxico, por parte do sector de xeración de contidos dixitais

e do sector infomediario. En amplos sectores (como o patrimonio, o turismo, a información xeográfica, os rexistros públicos, a información vinculada á transparencia,...) ten un claro
impacto e beneficio en diversos sectores, ademáis do cumprimento do marco normativo e de transparencia no funcionamento da administración.

54.113
O catálogo de datos abertos da Xunta de
Galicia, accesible dende o portal Abert@s
http://abertos.xunta.es, non experimentou en
2018 un crecemento salientable, dispoñendo
na actualizada de 355 datasets, un incremento
de 5 conxuntos de datos con respecto ao 2017.
O número acumulado de descargas dende a
súa publicación en 2012 e de 54.113.

44.748
35.014
25.966
17.283
3.467
2012
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5.5. Plan de impulso ao software libre e aos
estándares aberto
No marco da Axenda Dixital 2020, que recolle o Software
Libre como un dos principios transversais para a xestión eficiente das distintas iniciativas, a Amtega mantivo un ano máis
a súa aposta polo uso do Software Libre recollida no plan de
acción en software libre 2018 cos seguintes eixos de actuación
principais:
 Fomento da reutilización do software na administración
pública.
 Impulso dunha oferta de solucións baseadas en software
libre dirixida ás empresas.

cia (CIXUG), integrado polas tres universidades galegas. Así
mesmo, o acordo de colaboración co Colexio Profesional de
Enxeñaría Técnica Informática (CPETIG) contaba tamén cunha
actuación específica para o fomento do Software Libre.
O plan recolleu un total de 110 actuacións co obxectivo de
promover o impulso dunha oferta de solucións libres e de
calidade para as nosas empresas, incrementar o uso e coñecemento do software libre por parte da sociedade e a reutilización de software na administración pública.
Así mesmo fíxose público tamén o balance de actuacións
correspondente ao ano 2017 dando conta do progreso do
software libre en Galicia.

 Achegamento do software libre ao conxunto da sociedade.

5.5.2. Fomento da publicación de Software Libre pola
administración pública.

5.5.1. Elaboración e seguimento do Plan de Acción de
Software Libre 2018 e elaboración do Balance do Plan
de Acción de Software Libre 2017

A Amtega adquiriu o compromiso de liberar novas aplicacións
para favorecer a súa reutilización por parte da cidadanía, doutras administracións públicas ou de empresas, seguindo así as
recomendacións recollidas no Esquema Nacional de Interoperabilidade nesta materia.

Unha das principais actuacións da Amtega para o impulso do
software libre na sociedade é a elaboración anual do Plan
Acción de Software Libre, así como o seguimento e balance
das actuacións do ano anterior a fin de observar a efectividade
das mesmas.
O Plan de Acción de Software Libre 2018, como se pode ver
na nova publicada1 o 14 de Agosto mantivo un alto grao de
colaboración cos axentes do software libre da Comunidade,
concretamente o 41% das actuacións materializouse a través
de convenios de colaboración. Asináronse convenios coa
Asociación Galega de Empresas de Software Libre (AGASOL);
con sete Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre
(AGUSL): Bricolabs, GALPon, Ghandalf, GPUL, Makers Lugo,
Melisa e XeoPesca; e co Consorcio para o desenvolvemento
de aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria de Gali-

1
https://amtega.xunta.gal/nova/a-amtega-esta-a-desenvolver-oplan-de-software-libre-2018-con-110-actuacions-para-empresas-a

Nese sentido, durante o ano 2018 realizouse a liberación dunha
nova solución no Repositorio de Software Libre da Xunta de
Galicia, ademais de iniciar traballos para a liberación doutras
aplicacións ao longo do ano 2019 .
1. Liberación do arquetipo corporativo para o desenvolvemento de servizos web
A solución liberada durante o ano 2018 é un arquetipo corporativo para o desenvolvemento de servizos web. Con esta
nova liberación búscase poñer a disposición dos desenvolvedores, tanto particulares, empresas ou outras administracións
o esqueleto común que se emprega na Amtega para o desenvolvemento de servizos web, favorecendo a reutilización e
fomentando a estandarización dos mesmos. Así mesmo, permitirá tamén que o traballo de liberación das novas solucións
que se desenvolvan, tomando como base este arquetipo, sexa
moito máis áxil e sinxelo.
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Este arquetipo é o segundo que se libera por parte da
Amtega, que xa ten liberado o ano pasado o arquetipo para
o desenvolvemento de aplicacións web Java. O código fonte
liberado non só inclúe o esqueleto para o desenvolvemento
de novos servizos web, senón que tamén se liberan novas
versións de compoñentes transversais que se empregan dentro da Amtega e que poden ser reutilizados en moitos casos
de uso.
Este arquetipo xurde como un obxectivo interno de homoxeneizar e estandarizar todos os servizos web que se desenvolven internamente, cumprindo tamén cos estándares Java da
Amtega, o que facilita tamén o traballo aos provedores tecnolóxicos, así como fomentar tamén na comunidade o desenvolvemento e reutilización de compoñentes transversais.

5.5.3. Sensibilización e asesoramento sobre o uso e
reutilización de software libre
Durante o 2018 mantívose dispoñible este servizo de asesoramento sobre ferramentas libres e estándares abertos para os
responsables TIC da Xunta de Galicia, a través do que se aten-
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deron diversas consultas relacionadas coa busca de solucións
de software libre ou solucións reutilizables para necesidades
concretas ou consultas sobre cláusulas de licenciamento ou
sobre o procedemento de liberación de software.
Así mesmo continuouse prestando axuda na identificación e
solución de problemas na interoperabilidade da e-administración con sistemas operativos e aplicativos libres, sempre co
obxectivo de cumprir co principio de non discriminación da
cidadanía pola súa escolla tecnolóxica.
5.5.3.a. Boletín de reutilización de software libre
Durante o ano 2018 publicáronse 12 novos números do boletín en materia de reutilización de software libre e uso de
estándares abertos destinado aos responsables TIC da Xunta
de Galicia, e dispoñible para calquera outra administración
pública e para a cidadanía en xeral a través do portal Mancomún. O obxectivo deste boletín é destacar casos de éxito
de implantación de software libre noutras administracións
públicas. Así presentáronse casos de éxito de solucións como:
gitlab, pandoraFMS, Joomla, scyla, MariaDB, Mahara, tuleap,
seafile, openlayers, chamilo, mattermost e libreoffice.

5.5.4. Mantemento e actualización do Repositorio
Documental de Software Libre

Durante o 2018 púxose a disposición das empresas unha nova
solución no Centro Demostrador TIC Virtual:

Durante o 2018, dentro das melloras realizadas no portal mancomun.gal, incluíronse novas funcionalidades na sección do
“Repositorio Documental” do portal mancomun.gal. Esta sección presenta de forma categorizada os principais documentos liberados no Repositorio Documental de Software Libre no
wiki de mancomún para facilitar a súa localización e descarga.
Isto permitirá incrementar a visibilidade e accesibilidade dos
distintos materiais. Agora é posible realizar buscas de documentación dende o propio buscador do portal.

FacturaScripts, unha solución de planificación de recursos
empresariais e de administración da relación cos clientes. Entre
as funcionalidades máis destacadas desta aplicación atópanse
a capacidade de engadir, segundo estamos a crear unha factura ou un albará, clientes á nosa lista, produtos ao noso catálogo e mesmo xerar asentos contables; a realización de cálculos automáticos de prezos e custos de venda; ou a capacidade
de xerar orzamentos que posteriormente se poden converter
en pedidos, albarás e/ou facturas. Trátase dunha ferramenta
completamente accesible dende calquera dispositivo que
teña un navegador web que conta tamén cun amplo catálogo de plugins e unha activa comunidade de colaboradores.

5.5.5. Formación e difusión do Software Libre para as
PEMEs
A difusión do Software Libre nas empresas é outro dos ámbitos de actuación aos que a Amtega presta especial atención e
que se veñen centralizando en torno ao Centro Demostrador
Tic de Galicia.

No mes de Xullo, antes da publicación da solución no CDTIC
Virtual celebrouse unha sesión demostrador nas instalación
do CDTIC sobre ela: “Facturascripts a mellor alternativa
para o seu negocio” impartida por Ítaca software libre, provedor galego desta solución.
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Ademais do anterior, durante o ano 2018 publicáronse 12
novos números do boletín de software libre para empresas. De forma similar ao boletín enfocado ás administracións
públicas, recóllense novas de interese sobre software libre
para o sector empresarial e preséntase unha aplicación de utilidade para as empresas así como ligazóns a casos de éxito ou
demostracións se existen. Proxectos dos que se falaron foron
FacturaScripts, Collabora Online, Ceph, GnuCash, WooCommerce, Tryton, Bitwarden, Thunderbird, Taiga, Jitsi, Criptomator, er draw.io.
Artigos tecnolóxicos. Outro aspecto no que se prestou
especial atención durante o ano 2018 foi a publicación de artigos tecnolóxicos sobre solucións libres no portal mancomún.
Así, continuando coa liña de anos anteriores publicáronse 4
novos artigos de comparativas de distintas solucións dispoñibles para unha mesma problemática:
“QGIS: Solución de Sistema de Información Xeográfica con
Software Libre”, “GIS de escritorio, comparativa e alternativas”,
“GIS para xeoportais” e “Solucións libres para a xestión de
proxectos”
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Solucións TIC. Así mesmo durante o 2018 fíxose unha actualización da sección Solucións TIC do portal mancomun.gal.
Foise completando con máis solucións como as solucións que
se divulgan nos boletíns, tanto aqueles enfocados á reutilización de software libre na administración, como os boletíns
centrados no software libre dirixido máis especificamente
para a empresa. Así mesmo categorizáronse as solucións de
forma que é posible filtralas a través dunha nube de etiquetas,
e tamén é posible realizar buscas dende o propio buscador do
portal, todo elo co obxectivo de mellorar a busca de solucións
útiles para as necesidades das empresas.
Cada unha das publicacións deste apartado consta dunha
breve descrición da plataforma ou do software en cuestión,
entrevistas ou artigos relacionados publicados no portal se
os houbera, ligazón á páxina do proxecto suxerido, ligazón
á demo no CDTIC Virtual se existe, ademais doutras posibles
ligazóns a sitios relacionados. Tamén se inclúe unha lista de
fornecedores galegos da solución proposta obtida do MapaTic.gal, punto de referencia da oferta tecnolóxica en Galicia.

5.6. Plan de Banda Larga: a vertebración dixital
do territorio
Grazas ás actuacións de despregamento de redes de telecomunicacións desenvolvidas ata o momento pola Xunta,
conseguiuse acadar unha Comunidade plenamente conectada, con posibilidade de acceso á banda larga de cando
menos 2Mbps, e que a metade da poboación dispoña de
cobertura de redes de nova xeración de ata 200Mbps.
Non obstante, a rápida evolución das tecnoloxías fai preciso,
ademais dunha cobertura universal, velocidades de banda
larga moito máis elevadas para garantir o acceso a novos e
cada vez máis sofisticados servizos dixitais.
Por ese motivo xurde o Plan Director de Banda Larga de
Galicia 2020 (PDBL2020), aprobado en 2015, co fin de garantir que as redes de Internet de alta velocidade se desenvolvan
e convertan nunha sólida base para promover a modernización da economía, o emprego e os servizos públicos dixitais,
contribuíndo así ao crecemento de Galicia.
O PDBL2020 enmarcase na Axenda Dixital de Galicia 2020 asumindo o seu desafío de avanzar da conectividade á usabilidade, no seu sentido máis amplo, e aspirando á consecución
dos seguintes obxectivos estratéxicos:
 Promover a innovación, a competitividade e produtividade no tecido empresarial.

da liña de axudas para o despregamento de redes de banda
larga ultrarrápida en polígonos industriais. Esta iniciativa está
financiada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), xunto con fondos da Comunidade
Autónoma de Galicia e da Administración Xeral do Estado.
Grazas a esta acción, o operador R cable y telecomunicaciones Galicia, S.A. despregou redes de 350Mbps de
velocidade de baixada e 35Mbps de subida en 81 polígonos
industriais que non contaban con cobertura nin previsión de
dispoñer deste servizo.
Así, a finais de 2018, tralo remate da actuación, acadouse un
total de 131 polígonos, nos que se concentra case o 93%
da superficie empresarial ocupada, con posibilidade de
acceso a redes de máis de 100 Mbps.
Deste xeito, superouse no 2018 o obxectivo inicialmente establecido polo PDBL2020 do 55% de polígonos con cobertura
de redes de 100Mbps, acadando xa o 77%.
Non obstante, nos próximos anos continuarase a traballar
neste eido con novos investimentos en zonas do rural para
continuar mellorando a cobertura tanto das empresas como
da poboación galega.
Salientar que, no marco desta actuación levouse a cabo
tamén a xestión e seguimento das medidas de comunicación,
difusión e comercialización definidas no Plan de difusión do
operador encargado dos despregamentos nos polígonos.

 Asegurar maior eficacia e eficiencia dos servizos
públicos.
 Posicionar á Comunidade como un lugar de referencia na dispoñibilidade de acceso ás máis modernas
infraestruturas de redes de telecomunicacións.

5.6.1. Subvencións para a extensión de redes de acceso
de banda larga ultrarrápida en polígonos e parques
empresariais
En 2018 finalizou a primeira das actuacións do Plan de
Banda Larga 2020 posta en marcha xa no ano 2016. Trátase
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5.6.2. Subvencións dirixidas a autónomos e empresas
illadas do rural para a dotación de redes de banda larga
ultrarrápida
En 2018 publicouse a segunda convocatoria da liña de
subvencións destinada aos autónomos e empresas illadas de zonas do rural para a dotación de banda larga
ultrarrápida. Esta iniciativa está financiada tamén polo
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(FEADER), xunto con fondos da Comunidade Autónoma de
Galicia e da Administración Xeral do Estado.
A convocatoria publicouse no DOG o 9 de novembro de 2018
con prazo de solicitude ata o 31 de xaneiro de 2019, e para
investimentos a realizar no 2019
Conta cun orzamento inicial de 600.000€ e a contía das
subvencións estará comprendida entre os 2.000€ e 20.000€
por proxecto, en función do custe da provisión do acceso. O
dito importe poderá acadar ata o 100% dos custos das tarefas
precisas para proporcionar aos beneficiarios un acceso a redes
ultrarrápidas de cando menos 30 megas.
O principal requisito que deben cumprir os solicitantes é que
non dispoñan actualmente da posibilidade de acceso a redes
ultrarrápidas de cando menos 30 megas. Tamén se esixe que
os beneficiarios destas subvencións manteñan a alta no servizo contratado durante cando menos 1 ano.
Na primeira convocatoria desta liña de subvencións, realizada
no ano 2017, beneficiáronse máis de 30 empresas que se
dotaron de servizos de banda larga ultrarrápida con velocidades de acceso desde os 30Mbps ata os 350Mbps. Investíronse
finalmente preto de 400.000 euros e as subvencións concedidas ás empresas beneficiarias comprenderon entre o 70%
e o 100% dos custos..

5.6.3. Subvencións para a extensión de redes de banda
larga ultrarrápida de cando menos 100Mbps en núcleos
de poboación
No ano 2018 púxose en marcha a terceira actuación do
PDBL2020 de despregamento de redes de banda larga
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ultrarrápida de cando menos 100Mbps en entidades
de poboación que permitirá continuar avanzando cara aos
obxectivos de cobertura poboacional establecidos no Plan.
Esta iniciativa está financiada tamén polo Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), xunto con
fondos da Comunidade Autónoma de Galicia e da Administración Xeral do Estado.
A convocatoria de axudas publicouse no DOG o 15 de xaneiro
de 2018 e, posteriormente, concedeuse en marzo de 2018 ao
operador Telefónica de España, S.A.
Conta cun orzamento público de 14,2 millóns de euros cos
que o operador beneficiario da subvención dotará de acceso
a redes de máis de 100 Mbps a través de fibra óptica a 74.400
veciños de 181 concellos das catro provincias galegas no
período 2018-2020.
Trátase dunha actuación complementaria ás que ten en marcha o Estado no marco do Programa Nacional de Extensión da
Banda Larga de Nova Xeración (PEBA-NGA). A Administración
autonómica actuará nos núcleos máis pequenos con fondos
FEADER, mentres que o Estado focalizará os seus esforzos en
cubrir as entidades de maior tamaño.

5.6.4. Publicación do decreto polo que se regulan as
infraestruturas de soporte e os espazos de reserva
para o despregamento de redes de comunicacións
electrónicas en áreas empresariais promovidas polas
administracións públicas de Galicia.
Publicouse no DOG o Decreto 77/2018, do 26 de xullo, polo
que se regulan as infraestruturas de soporte e os espazos de
reserva para o despregamento de redes de comunicacións
electrónicas en áreas empresariais promovidas polas administracións públicas de Galicia.
Trátase do quinto desenvolvemento normativo derivado da
Lei 3/2013, de impulso e ordenación das infraestruturas de
telecomunicacións de Galicia, que estableceu o marco legal
para garantir un desenvolvemento áxil, ordenado, eficiente e
respectuoso co ambiente das infraestruturas de telecomunicacións.

En concreto, este Decreto desenvólvese en base ás previsións do artigo 10º da Lei 3/2013 no tocante á obriga de
instalar canalizacións relativas aos servizos de comunicacións
electrónicas así como a reserva de espazos axeitados para
equipamentos de telecomunicacións e para localizacións de
radiocomunicacións no que respecta aos proxectos de obra
pública promovidos polas administracións públicas de Galicia
no eido das áreas empresariais da súa competencia.
Esta normativa fomentará a creación dunha infraestrutura de
soporte única e suficiente coa finalidade de que sexa compartida polos operadores de redes de comunicacións electrónicas presentes na Comunidade e evitando a duplicidade de
canalizacións e instalacións nunha mesma ubicación.

5.6.5. Medidas para simplificar e favorecer a chegada
das redes de banda larga ultrarrápida a todo o territorio
galego
No ano 2018, comezouse a traballar no enfoque e desenvolvemento de medidas para aumentar a eficiencia no des-

pregamento de redes de telecomunicacións como factor
fundamental para abordar os retos establecidos no eido da
cobertura de redes de alta velocidade.
Así, levouse a cabo unha análise sobre a situación e as necesidades de extensión de redes de banda larga ultrarrápida en
zonas de especial protección como son os cascos históricos. A
este respecto, elaborouse unha proposta de medida normativa que se pretende desenvolver no ano 2019 co obxecto
de contribuír a solventar a actual problemática relativa á
carencia de cobertura nos cascos históricos de Galicia e a
súa futura evolución.
Tamén se traballou na elaboración dun novo modelo
ordenanza de telecomunicacións, que actualice o modelo
xa existente da FEMP, contemplando as redes fixas, ademais
das infraestruturas radioeléctricas, a normativa autonómica e
as modificacións derivadas da nova Lei Xeral de Telecomunicacións. Esta medida continuarase a desenvolver no ano 2019,
levarase a cabo co obxecto de tratar de homoxeneizar a normativa municipal de despregamento de redes de telecomunicacións co fin de axilizar a extensión de novas redes de banda
larga na Comunidade.
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5.6.6. Medidas en campo sobre cobertura de banda
larga móbil
En base ao convenio asinado entre a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) e a Amtega,
realizáronse verificacións e comprobacións da calidade
das redes de banda larga vía radio nun total de 201 zonas
concretas distribuídas por toda a Comunidade de Galicia. Dividíronse as zonas a medir en 4 áreas diferenciadas:
 Camiño de Santiago Francés: zonas correspondentes ao
percorrido deste camiño singular de peregrinación.
 Camiño de Santiago Norte: zonas correspondentes ao
percorrido deste camiño singular de peregrinación.
 Polígonos industriais: zonas situadas en polígonos ou
parques empresariais que aínda non se cobren coas actuacións en marcha
 Mostraxe no rural de Lugo: zonas da provincia de Lugo
identificadas con posibilidades de deficiencias no servizo.
Trala realización das medidas elaborouse un informe final de
resultados sobre as 201 zonas seleccionadas e recompilouse
información sobre o servizo de voz e datos das redes móbiles dos operadores Movistar, Vodafone e Orange. Tan so en 1
zona, das 201 medidas, non existe cobertura de voz nin datos
con ningún dos operados e noutras 3 zonas máis non existe
cobertura de datos.

5.6.7. Foros formativos no eido dos servizos de
telecomunicacións
No marco do convenio entre a Amtega e a Asociación de
Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) levouse a
cabo no ano 2018 o ciclo de xornadas formativas “Non
tolees coa wifi” co obxecto de informar e formar sobre os
servizos de internet dispoñibles no mercado.
Concretamente realizáronse 4 xornadas, unha por provincias, dirixidas aos axentes TIC das aulas CeMIT, ao persoal
municipal e aos cidadáns interesados
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O obxectivo principal deste ciclo formativo foi achegar aos
asistentes os coñecementos básicos para a contratación de
internet e da resolución de incidencias no servizo xa que nos
últimos anos está a crecer o nivel de uso e demanda da banda
larga en fogares e empresas, cada vez son máis as familias que
precisan contratar un servizo de internet pero aínda existen
moitas dúbidas e desconfianzas ao respecto.
Ademais, elaborouse material formativo no que se detallaron conceptos tales como as tecnoloxías de acceso á internet
dispoñibles no mercado, as conexións precisas para os distintos usos de internet, as redes e operadores presentes en Galicia, os canais dispoñibles para reclamacións e os organismos
competentes neste ámbito e normativa existente. Esta documentación realizouse con vistas ao seu aproveitamento por
parte dos axentes TIC.

5.6.8. Xornada sobre novas tecnoloxías e servizos de
telecomunicacións
Tamén enmarcado no convenio entre a Amtega e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG), en
xuño de 2018 levouse a cabo o foro galego sobre 5G chamado “Retos e Oportunidades do 5G” no que participaron,
entre outros, representantes de Telefónica, Vodafone, Orange,
R Cable, Autoridade Portuaria de Vigo, Fábrica PSA de Vigo,
Navantia, CTAG, Gradiant, Quobis e Centum Research & Technology.
Tratouse do primeiro encontro galego sobre redes 5G para
analizar desde todos os puntos de vista o impacto que terán
na sociedade galega, os retos para a súa implantación e o
potencial do hipersector TIC galego para situarse neste contexto tecnolóxico emerxente.
No acto abordáronse as inquietudes e expectativas de todos
os axentes implicados, operadores, fabricantes, clientes,
administracións públicas e entidades que están a traballar xa
en iniciativas de 5G, e ademais, contou cun stand no que se
mostrou un vehículo prototipo de CTAG, conectado e autónomo.

5.6.9. Apoio nas actuacións de comunicación e difusión
do Plan de Banda Larga 2020

de canalización de toda a información e avances relacionados
coa banda larga, que inclúe:

A posta en marcha de novas actuacións do Plan de Banda
Larga 2020, así como a consecución dos correspondentes
avances e resultados, vai acompañada dun plan de comunicación consistente no lanzamento de distintas medidas de
difusión e información empregando como canal principal a
web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
A este respecto, no ano 2018 leváronse a cabo as seguintes
accións:

· Solicitudes de información e actualización de datos
para os distintos Plans e Programas globais da Xunta
de Galicia nos que se enmarca o PDBL2020, tales como
o Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 20142020, Axenda Dixital de Galicia 2020, Plan de seguimento
2018 das Directrices de ordenación do territorio e o Plan de
Ordenación Litoral.

 Mantemento da sección do PDBL2020 da web
Amtega, actualizando o contido referente ao despregamento de redes de fibra óptica en polígonos e entidades
de poboación e tamén das axudas dirixidas a autónomos
e empresas illadas para a dotación de servizos de cando
menos 30Mbps.
 Elaboración de contidos e extracción de datos de
avance para as notas de prensa publicadas pola
Amtega sobre as distintas actuacións postas en marcha do
PDBL2020.
 Elaboración e envío de máis de 490 comunicacións
concretas a concellos dos avances no seu termo municipal derivados dos despregamentos subvencionados a
través do PDBL2020, así como do Programa de Extensión
da Banda Larga de Nova Xeración (PEBA-NGA.
 Elaboración e envío das convocatorias aos axentes
interesados nos actos formativos e de difusión das redes
de internet e o 5G realizados no 2018.

5.6.10. Colaboración e seguimento de iniciativas con
resultados no eido da cobertura de redes de banda
larga de outros organismos públicos
Co obxecto de evitar a coexistencia de diversas medidas de
seguimento sobre a banda larga por parte dos organismos
públicos e garantir así a calidade e veracidade dos datos,
dende o inicio do PDBL2020 realízase unha tarefa continua

 Seguimento e apoio de iniciativas pertencentes a
outros organismos que inclúan medidas de redes de
banda larga, tales como o Plan Impulsa Lugo e o Plan
Impulsa Ourense.
 Colaboración no traspaso de información relacionada
coa banda larga con outros organismos interesados,
como é o caso do IGVS no referente aos datos de polígonos industriais.

5.6.11. Soporte e asesoramento especializado no ámbito
normativo das telecomunicacións para Entidades Locais
No marco do convenio entre a Amtega e a Asociación de
Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) renovouse
un ano máis o servizo de asesoramento a concellos sobre
normativa e solucións técnicas para o despregamento de
infraestruturas de telecomunicación.
Este equipo de traballo específico, integrado por enxeñeiros
de telecomunicación, ofreceu soporte centralizado e permanente ás entidades locais para resolver dúbidas sobre a aplicación da normativa e cuestións técnicas da implantación dos
equipamentos de telecomunicación que afectan as actividades das Administracións locais.
Do mesmo xeito, levouse a cabo o control de nova actualización normativa do sector das telecomunicacións co obxecto
de detectar modificacións que requiran de comunicación aos
axentes aos que impacta.
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5.6.12. Servizos da oficina de banda larga para apoiar
o desenvolvemento das actuacións da AMTEGA en
materia de telecomunicacións

Contra con catro liñas de actuación con diferentes medidas
facilitadoras, algunhas delas xa postas en marcha tamén no
2018:

A Oficina do Plan de Banda Larga asume os obxectivos de centralizar e canalizar toda a información referente ao Plan, fomentar o avance homoxéneo das distintas actuacións en materia
de telecomunicacións e dotar a todos os axentes implicados e
persoas interesadas dun punto único de información.

 A primeira da liñas de actuación busca impulsar un despregamento máis áxil das redes de telecomunicación
coa elaboración de iniciativas que homoxeneicen a normativa municipal e axilicen os trámites, así como, normativas que permitan o despregamento en contornas protexidas como os centros históricos ou os espazos naturais e
a posta en marcha dunha oficina de asesoramento 5G a
concellos.

Neste senso, durante o ano 2018 continuou funcionando o
servizo prestado pola Oficina do Plan de Banda Larga con
máis de 270 consultas respondidas nas seguintes liñas:
 Resposta á demanda de información referente ao
Plan de Banda Larga por parte de cidadáns, administracións (local, provincial e rexional), empresas e outros axentes implicados.
 Soporte técnico e asesoramento en temas relacionados coas telecomunicacións a todos os axentes implicados e á propia cidadanía en ámbitos como normativa,
solucións técnicas, instalación de redes, etc.
 Soporte na coordinación, seguimento e control das
medidas de acción derivadas do Plan.

5.6.13. Estratexia autonómica de redes 5G
(Plan Galicia 5G)
Como actuación a destacar, no 2018 definiuse o Plan Galicia 5G, elaborado pola Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia en colaboración cos axentes do
ecosistema TIC galego, aprobándose posteriormente no
Consello da Xunta o 26 de xullo de 2018.
O Plan Galicia 5G define medidas complementarias ás que xa
se recollen nas estratexias nacional e comunitaria neste eido.
Ten un dobre obxectivo, por unha banda, situar a Galicia entre
as primeiras rexións europeas en dispoñer de servizos 5G e,
por outra, atraer á Comunidade o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica en equipamento e software necesario para
desenvolver posibles casos de uso desta tecnoloxía.
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 Na segunda liña contémplase o Nodo de cooperación
rexional 5G. Trátase da primeira iniciativa do Plan 5G xa
posta en marcha no 2018 e que conta cun orzamento
mínimo de 2 millóns de euros ata o 2020. A Amtega,
Orange, Telefónica, Vodafone e o operador público Retegal asinaron en novembro un convenio de colaboración
que plasma o compromiso dos tres operadores de desenvolver un mínimo de 6 probas de concepto con tecnoloxía
5G entre 2019 e 2020.
 A terceira medida céntrase en situar a Galicia como
rexión piloto do 5G co lanzamento, no período 20182019 das primeiras probas de concepto baseadas nesta
tecnoloxía e desenvolveranse actuacións de difusión das
vantaxes destas redes.
A cuarta liña de actuación prevé a creación dun Plan de Formación Especializada 5G en colaboración coas universidades e os axentes do ecosistema 5G; liñas de financiamento
orientadas a que as empresas con servizos ou produtos
5G poidan impulsar o seu crecemento, e a potenciación da
demanda de servizos 5G pola propia Administración.

5.7. Observatorio de Sociedade da Información
e Modernización de Galicia
A finalidade deste organismo é analizar, comparar, seguir e
divulgar os datos relacionados coa sociedade da información
en Galicia e coa modernización das administracións públicas.

5.7.1. Actuacións do Observatorio da sociedade da
información e a modernización (OSIMGA)
 Analizar a evolución da Sociedade da Información en
Galicia
No ano 2018 publicáronse 40 informes e seguimento de
790 indicadores sobre equipamento e uso das TIC pola
poboación, empresas, sector TIC e administración pública.
Para optimizar a recollida dos datos sobre penetración das
TIC nos fogares e empresas galegas que o OSIMGA
emprega nos seus informes, ten asinado un convenio
entre a Xunta de Galicia e o Instituto Galego de Estatística(IGE). Como froito deste acordo, entre os traballos
desenvolvidos no ano 2018 destacou a incorporación de
novos indicadores na Enquisa a Fogares do IGE, que permiten obter información sobre ciberseguridade, redes
sociais e economía colaborativa na sociedade galega.
 Execución das operacións e actividades do Plan Galego de Estatística no
eido da Sociedade da Información
No ano 2018 executáronse 6 operacións e actividades
estatísticas incluídas no Plan Galego de Estatística 20172021: “As empresas TIC de Galicia”, “O sistema de indicadores da SI” e “A Administración electrónica na Xunta de
Galicia”, “A Administración electrónica nos concellos de
Galicia” “A Sociedade da Información no Rural”e o propio
Observatorio.

 Visualizar e difundir a realidade da Sociedade da Información en Galicia
No ano 2018, o Osimga renovou a súa web, www.osimga.
gal, para ofrecer un acceso
sinxelo e intuitivo aos diferentes contidos. O novo portal
incorpora o deseño responsive que facilita a navegación
dende diferentes dispositivos. Neste primeiro ano, consultáronse máis de 14.300 páxinas da web da OSIMGA e
conta con 3.078 subscritores ao seu boletín de actualidade.
Tras 7 anos en funcionamento desde a súa posta en marcha en 2011, os cambios e avances tecnolóxicos, tanto na
forma de visualizar e presentar a información como no
xeito de acceder á información por parte dos usuarios,
facían necesaria unha renovación do portal. Ademais do
cambio visual, realizouse unha reorganización dos contidos destacados, de xeito que a lectura sexa máis limpa e
clara.
Ademais, colaborou e intercambiou experiencias con
administracións, observatorios, organismos e entidades,
tanto de ámbito autonómico como estatal.

5.7.2. Apertura de novas liñas de estados temáticos
Entre as novidades para 2018 destacou a incorporación de
novos indicadores na Enquisa a Fogares, que permiten obter
información sobre ciberseguridade, redes sociais e economía
colaborativa na sociedade galega.
Ademais, no marco de colaboración con outras entidades,
como a Unidade de Muller e Ciencia, elaborouse unha nova
edición dos informes sobre o uso das TIC desde unha perspectiva de xénero e a situación das mulleres no sector TIC. Co
fin de contribuír a avaliación do Plan Estratéxico da Xuventude,
douse continuidade ao estudo temático sobre A Mocidade e
as TIC. No marco do Plan de Software Libre, o Osimga realizou
novas vagas de estudos temáticos en 3 ámbitos: O Software
libre nas empresas, no sector TIC e nos concellos.
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5.7.3. Pleno do OSIMGA e Balance da Axenda Dixital de
Galicia 2020
As actividades realizadas polo OSIMGA no ano 2018 tiveron
como marco de referencia o Plan de Traballo aprobado polo
Pleno do Observatorio da Sociedade da Información e
a Modernización de Galicia (OSIMGA), o órgano que avalía
anualmente a xestión do OSIMGA.
O Pleno do Observatorio, presidido pola Directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
da Xunta de Galicia, está integrado por representantes das
distintas Administracións públicas, universidades, sindicatos,
patronal, así como personalidades de recoñecido prestixio
en materia de Sociedade da Información e de modernización
administrativa.
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No Pleno do OSIMGA, celebrado xuño de 2018, presentouse o
balance da Axenda Dixital de Galicia 2020 e avaliouse o estado
da Sociedade da Información en Galicia a través dos principais
datos estatísticos.
Segundo o compromiso de información expresado na elaboración da Axenda Dixital de Galicia 2020, preséntase anualmente un balance anual de actividades relacionadas coas
distintas liñas estratéxicas que a compoñen, así como datos
de indicadores de avance da sociedade de información en
Galicia, dos orzamentos investidos, etc. En resumo, trátase dun
documento onde atopar toda a actividade da Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento da Axenda Dixital, os seus
plans e programas, e tamén os resultados conseguidos.

Obxectivo 6: Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos públicos dixitais

6.1. Medidas de Continuidade de Servizo de
Infraestruturas de Sistemas

evitando problemas de rendemento e non dispoñibilidades
dos servizos e sistemas.

Nos últimos anos, incluído o 2018, vense traballando na consolidación de todos os sistemas de información da Xunta de Galicia no CPDi, polo que é primordial reforzar a súa capacidade
en termos de potencia, crecemento horizontal e vertical, alta
dispoñibilidade e replicación, co fin de garantir a prestación
dos servizos con calidade e efectividade.

Por último, cabe sinalar o inicio da definición dun plan de
sistemas no ámbito de Infraestruturas para o período 20192022, que permitirá definir unha estratexia a longo prazo para
garantir a continuidade dos servizos asumindo os novos retos
que serán demandados pola sociedade.

O conxunto de medidas postas en marcha para acadar este
obxectivo comprende a consolidación e centralización de
infraestruturas e a identificación e implantación de ferramentas corporativas comúns que permitan aforrar custes de mantemento e acadar economías de escala.

6.1.1. Consolidar unha plataforma de backup corporativa

No último ano realizouse un importante esforzo nas melloras
na automatización de tarefas e autoprovisión de plataforma,
proceso que introduce numerosas vantaxes, como o despregamento rápido de plataformas e servizos, a reutilización, a
independencia de provedor ou a estandarización a todos os
niveis dos sistemas e procedementos de operación.
Destaca tamén a adquisición e implantación dunha nova plataforma de backup, que permite consolidar as diferentes plataformas existentes e ofrecer un servizo axeitado en termos
de potencia e capacidade garantindo a súa calidade e continuidade.
Durante o 2018 definiuse e púxose en funcionamento o
modelo de Infraestrutura como Servizo (IaaS) da Amtega.
Este modelo proporciona ás áreas de negocio unha maior
flexibilidade, axilidade, capacidade de xestión de cambios
directa, menos requisitos de documentación e, en consecuencia, prazos máis reducidos para a implantación e xestión
de proxectos.
Leváronse a cabo tamén melloras na plataforma de monitorización co fin de proporcionar indicadores da dispoñibilidade e
fiabilidade do servizo, que permitan actuar de xeito proactivo

No ano 2018 levouse a cabo a adquisición de subministro e
implantación de hardware e licenzas para a posta en funcionamento dunha nova plataforma de backup co obxectivo de consolidar as plataformas existentes actualmente na
Amtega.
Debido á coexistencia na Amtega de diversos sistemas de backup herdados das antigas consellerías e debido ao constante
incremento no proceso e na ocupación dos sistemas de copia
de seguridade como consecuencia das crecentes esixencias
na salvagarda da información corporativa, é necesario despregar unha nova plataforma de backup na que se poidan
consolidar as plataformas existentes que sexa capaz de dar un
servizo adecuado en termos de potencia e capacidade para
poder garantir a calidade e continuidade do servizo.
Deste xeito durante o ano 2018 realizouse unha inversión e un
importante esforzo por parte dos equipos de traballo encargados da administración dos servizos para realizar a instalación dos novos equipamentos así como a súa configuración e
probas previas á posta en funcionamento en 2019.
No marco deste cambio da plataforma corporativa de backup no que actualmente está inmersa a Xunta de Galicia, e,
debido a este proceso de actualización e mellora, foi necesario adecuar e dimensionar axeitadamente as librerías de cintas corporativas. Polo tanto, durante este ano 2018 realizouse
a contratación e a subministración do hardware e software
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necesario para realizar esta adaptación, estando prevista a súa
implantación ao longo de 2019.
Con esta finalidade, baixo unha óptica de posta en valor das
inversións previas e de eficacia orzamentaria, formulouse
a reutilización do maior número de elementos posibles da
infraestrutura actual buscando a combinación de altas prestacións, escalabilidade, eficiencia enerxética e unha protección
da inversión a longo prazo.

6.1.2. Deseñar unha estratexia de automatización /
Cloud Privada
En 2018 déronse os primeiros pasos por parte da Amtega para
poder ofrecer no futuro un servizo de Cloud Privada entre
a súa oferta tecnolóxica. Esta iniciativa arranca coa definición
e posta en marcha de dous proxectos piloto que empregan
dúas tecnoloxías diferentes
En canto á implantación do sistema de automatización,
durante o ano 2018 os esforzos centráronse na provisión dos
sistemas base sobre os cales se constrúen as restantes plataformas, así como na definición de novos fluxos e métodos de
traballo centrados na automatización e no desenvolvemento
áxil de roles.
No último período do ano xa se provisionaron novos sistemas
facendo uso de automatización, en concreto as platafomas
Tomcat, NextCloud e MongoDB.

6.1.3. Centralizar CPDs no CPDi
O obxectivo destes traballos é a plena integración dos Centros de Proceso de Datos dependentes da Xunta de Galicia no
Centro de Proceso de Datos Integral (CPDi), para adecuar toda
a infraestrutura aos paradigmas corporativos de xeito que se
mellore a dispoñibilidade, estabilidade e seguridade dos servizos TIC.
Ao longo do ano 2018, continuáronse as tarefas de consolidación no CPDi dos Centros de Proceso de Datos de Xustiza,
centralizándose os CPD dos xulgados das sedes de Carballo,
180
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Ribeira, Chantada, Betanzos, Cambados, O Porriño, Pontevedra, Corcubión, A Coruña, Cangas, Ponteareas, Noia, Viveiro,
Celanova, Vigo, Xinzo, Caldas, Lalín, Marín, Redondela, Ordes,
O Carballiño, Lugo, Sarria, Ribadavia, Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e Ourense.
En paralelo á centralización dos CPD de Xustiza, realizouse a
migración á infraestrutura centralizada da Amtega dos sistemas que dan servizo á aplicación de tramitación dos procedementos xudiciais (MINERVA) de 28 sedes xudiciais disgregadas
xeograficamente.
Tamén se produciu un gran avance no 2018 na migración dos
servizos ofrecidos pola Xerencia de Emprego dende o CPD de
San Lázaro ao CPDi. Neste ano levouse a cabo o despregue
dos contornos de desenvolvemento e preprodución destes
servizo no contorno de virtualización corporativo do CPDi.
Está prevista finalizar a migración do contorno de Produción
no primeiro semestre de 2019.

6.1.4. Manter e dar soporte dos servizos, equipamento e
monitorización de Infraestrutura de Sistemas
Durante o ano 2018 continuáronse as actividades de administración, operación e mantemento da infraestrutura
tecnolóxica que dá servizo ás aplicacións desenvolvidas pola
Amtega, adaptándose para asumir a complexidade do servizo
e garantir os niveis de servizo requiridos pola organización.
Reforzáronse os recursos existentes para dar resposta ao
aumento de proxectos e equipamento a administrar e ase
mesmo para poder dar resposta a un novo modelo de servizo
baseado na separación de contornas poñendo especial atención nos proxectos de Educación, Xustiza e Administración
electrónica.
Ao mesmo tempo, continuaron realizándose importantes
actuacións na plataforma de monitorización e na automatización, baseada esta última na implantación de modelos
de traballos baseados no emprego de Ansible para realizar a
configuración e administración dos servidores e Docker para
o despregue de aplicacións a través de contedores podendo
abordar así o constante incremento de necesidades en canto

a capacidades e axilidade dos sistemas empregando metodoloxías de traballo de entrega continua.
Outro fito a destacar dentro das accións levadas a cabo
durante o 2018 foi a definición e posta en marcha do
modelo de Infraestrutura como Servizo (IaaS) da Amtega.
O plantexamento deste modelo é ofertarse ás aplicacións que
así o requiran e que cumpran certos requisitos.
Dentro deste modelo atópanse implantados 9 proxectos
tanto da Área de Infraestruturas e Telecomunicacións como
das áreas de negocio.

6.1.5. Elaborar un Plan de Sistemas no ámbito de
Infraestruturas

6.1.6.a. Servidores plataforma de correo
Para poder dar solución á limitación en canto á capacidade
das caixas de correo de determinados usuarios que xa empezan a resultar insuficientes, iniciouse a actualización da arquitectura consistente en empregar servidores independentes
que proporcionen tanto a capacidade de cómputo como a de
almacenamento.
A solución adoptada foi a dotación de 10 servidores hiperconverxentes, replicados entre o CPDi e o CPDr, buscando así
tanto independizar a plataforma hardware (servidores e almacenamento) do resto dos sistemas corporativos, co ánimo de
conseguir un sistema máis resistente a fallos ou afeccións colaterais producidas por outros elementos.
6.1.6.b. Renovación da rede de almacenamento

Neste ano 2018 iniciouse a elaboración do Plan interno de
Sistemas para o período 2019-2022. Este Plan de Sistemas
será a ferramenta que permitirá a instrumentalización racional e técnica dos retos da Amtega para os vindeiros 4 anos e
facilitará a adopción de decisións para conquerir os resultados
desexados.
Quedarán, así, definidos neste Plan de Sistemas as directrices
e liñas de actuación en materia de xestión das infraestructuras
aliñados coas demandas e necesidades funcionais da Xunta
de Galicia.

6.1.6. Mellorar o rendemento e capacidade no Centro de
Proceso de Datos Integral da Xunta de Galicia (CPDi)
O CPDi é o centro de proceso de datos onde se consolidan
todos os sistemas de información da Xunta de Galicia, polo
que é fundamental establecer liñas de reforzo continuo da súa
capacidade co fin de garantir os servizos que se prestan.

Debido ao incremento da conectividade e rendemento dos
sistemas de almacenamento foi necesario tamén acometer
a subministración para a renovación da rede de almacenamento de bloque renovando os directores de fibre channel.
6.1.6.c. Renovación de parte dos sistemas de
almacenamento.
O constante incremento no proceso de ocupación de datos
e sistemas de almacenamento corporativos fixo necesario
aumentar a capacidade dos mesmos tanto en termos de
potencia como de dispoñibilidade e crecemento. Realizouse
así a tarefa de subministro, ampliación e reconfiguración das
plataformas de almacenamento NetApp existentes na Xunta
de Galicia coa finalidade de dimensionalas axeitadamente
para os procesos de consolidación e homoxeneización necesarios para satisfacer a demanda actual e próxima.

Durante o ano 2018 realizáronse importantes actuacións nos
sistemas de almacenamento corporativos da Amtega, tanto
para a ampliación da súa capacidade como para a mellora do
rendemento.

Informe xeral de actividade 2018 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

181

6.2. Medidas de soporte e evolución das Redes
corporativas
Durante o ano 2018 finalizouse a execución dos traballos
derivados dos concursos públicos licitados por Red.es e pola
Amtega no 2016 para acadar unha conectividade ultrarrápida
para todos os centros públicos con ensinanzas de educación
primaria e secundaria de Galicia que non tiñan este tipo de
conexión, afectando por tanto a máis de 800 centros, dotándoos tamén de accesos wifi co obxectivo de facilitar a conexión á rede dos alumnos dende tódalas aulas, de forma que se
poda facer un uso efectivo dos servizos de banda ancha.
Durante o 2018 mellorouse a velocidade media da conexión
á rede corporativa dos centros educativos, pasando dunha
velocidade media de 263,98 Mbps a acadar unha velocidade

media de 298,25 Mbps con 1.191 centros con velocidade de
100 Mbps ou superior (todos os centros educativos públicos
de primaria e secundaria).
Coas ampliacións realizadas durante 2018, dotáronse 505 centros con conexións de 500 Mbps, 386 centros con conexións
de 200 Mbps, 282 centros con conexións de 150 Mbps e 18
con conexións de 100 Mbps, xunto coa instalación de 4.276
puntos de acceso Wifi.
Paralelamente, a Amtega dotou e instalou nos centros educativos 2.299 puntos de acceso WiFi adicionais.
Adicionalmente, durante 2018 continuaron a mellorarse as
conexións dos distintos centros á rede corporativa, pasando
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dunha velocidade media en 2017 de 225,73 Mbps a unha
velocidade media de 235,49 Mbps a finais de 2018.

xestión das telecomunicacións e do servizo co que contaban anteriormente.

Dentro do contrato de telecomunicacións da rede corporativa da Xunta de Galicia, que ten como alcance o servizo de
telecomunicacións de datos, telefonía fixa e telefonía móbil
dos usuarios e centros da Xunta de Galicia, así como doutros
centros aos que a Xunta de Galicia lles proporciona servizo, ao
longo de 2018 leváronse a cabo as seguintes melloras:

 Continuouse coa actualización das centraliñas de telefonía
fixa, dotando á Rede Corporativa de mais funcionalidades.

 Continuouse incrementando o ancho de banda dos centros conectados á rede corporativa da Xunta de Galicia,
destacando a ampliación a 1G das conexións dos xulgados
de Pontevedra, Lugo, Ourense, Ferrol, Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, Audiencia Provincial de A Coruña e
Audiencia Provincial de Pontevedra. Tamén se melloraron
as conexións de 32 sedes xudiciais, 37 centros tributarios, e
54 centros administrativos de distinta tipoloxía, que pasaron a ter liñas de fibra simétricas de 100M.
 Continuouse coa integración na rede corporativa dos servizos de telefonía de centros públicos, o que mellorou a

 Avanzouse na implantación dunha ferramenta de comunicacións unificadas.
 Ampliouse a capacidade do número de canais de interconexión entre o CPD principal e o CPD de respaldo.
 Mellorouse a seguridade da rede coa substitución dos cortalumes de filtrado de contidos por outros de nova xeración con maior capacidade.
Coas accións executadas, a distribución da velocidade media
de acceso por provincia acadou os seguintes valores:
Acadouse tamén un número de liñas de respaldo que permiten manter os servizos dun centro cando a liña principal
teña algunha avaría. Os datos en número e porcentaxe son
os seguintes:

Incremento no número de liñas principais e respaldo
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Durante o 2018 continuouse, así mesmo, co despregamento
de cableado estruturado para a rede corporativa da Xunta
de Galicia, realizándose importantes melloras no cableado
de diferentes edificios administrativos, xulgados, centros de
servizos sociais, bibliotecas, museos, e outros. Tamén se continuou coa execución do desenvolvemento dunha ferramenta
que facilite a xestión de infraestruturas (principalmente
cableado) nos edificios conectados á rede corporativa da
Xunta de Galicia.
Continuouse coa prestación do servizo de administración da
rede corporativa. Ao longo do 2018, desde o centro de xestión
de rede atendéronse máis de 66.900 chamadas, resolvéronse
8.201 incidencias e 20.343 peticións de servizo relacionadas
coa rede corporativa de voz e datos. Renovouse a súa Certificación de Calidade ISO 9001.
Durante o ano 2018 continúase a prestar o servizo de mantemento da electrónica de comunicacións da rede corporativa
da Xunta de Galicia, incluíndose este servizo no novo contrato
de telecomunicacións da rede corporativa da Xunta de Galicia.
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6.2.1. Rede Corporativa de Comunicacións Móbiles
Dixitais de Emerxencias e Seguridade de Galicia
(RESGAL)
Unha vez completado o proceso de ampliacións e melloras
executado sobre a Rede de Emerxencias ao longo do ano
2017, en xuño de 2018 a Amtega modificou a encomenda de
xestión de mantemento da Rede de Emerxencias á Sociedade
Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. para incorporar as novas infraestruturas.
Ao longo do 2018 adheríronse á Rede de Emerxencias a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Parque de
Bombeiros da Deputación de Ourense.
En canto a ampliacións de terminais en organismos xa adheridos, o Consorcio contraincendios e salvamento das comarcas
do Deza e Tabeirós-Montes licitou un contrato derivado do
acordo marco de terminais e completou a adhesión dos novos
terminais adquiridos.

6.3. Plan Director de Seguridade TIC
No ámbito da Seguridade da Información realizáronse tarefas
de xestión e supervisión da seguridade corporativa dos sistemas de información e redes de comunicacións da Xunta de
Galicia, incluíndo actividades de prevención, detección, reacción e recuperación ante incidentes de seguridade.
Leváronse a cabo tamén as accións necesarias para asegurar o cumprimento normativo (protección de datos persoais,
Esquema Nacional de Seguridade, ISO 27000) e a promoción e
xestión de actividades de concienciación e formación.
Todas as accións estiveron aliñadas co contrato de xestión
da Amtega 2018-2021 e co Plan Director de Seguridade 20152020, iniciándose a tramitación da súa modificacióneste ano
2018 para ampliar o seu alcance, incorporando novos proxectos necesarios para o cumprimento do novo regulamento
europeo de protección de datos e do Esquema Nacional de
Seguridade, e que se atopa pendente de aprobación por
parte do Consello da Xunta de Galicia.
Entre outras, no ano 2018 executáronse as iniciativas que se
desenvolven nos apartados que seguen a continuación.

protección de datos persoais, de implantación do RXPD na
Xunta de Galicia, e o curso de Esquema Nacional de Seguridade para responsables de información e de servizos, e
coordinadores de seguridade da información.
 Colaboración con colexios profesionais do sector para a
celebración de actividades formativas e divulgativas no
ámbito da seguridade TIC e da seguridade da información. En particular, realizouse un curso de Delegado de
Protección de Datos, no que participou persoal propio da
Amtega.
 Formación en protección de datos persoais, especialmente para os Delegados de Protección de Datos, participando en cursos e realizando xornadas formativas e de
concienciación sobre RXPD.
 Formación técnica en seguridade: participouse en formación especializada para a obtención da certificación Certified Ethical Hacker.
 Impartición de seminario sobre utilización de dispositivos
hardware tipo Arduino en seguridade.
 Realización dunha campaña de concienciación mediante
o envío de correos ao persoal da Xunta de Galicia.

6.3.1. Impulsar a formación e concienciación en
seguridade
Dada a súa importancia, a seguridade nunha organización
coma a Amtega debe ser unha prioridade para todo o persoal
que a conforma, e precisa do seu compromiso e participación
activa. O Departamento de Seguridade e Calidade da Amtega,
como responsable da difusión dos coñecementos do marco
normativo aplicable e da política corporativa, traballou na
promoción de actividades de concienciación e formación en
materia de seguridade de sistemas de información.
En total realizáronse ao longo do ano 24 actividades de formación e concienciación, entres as que cabe destacar as
seguintes:
 Colaboración coa EGAP na preparación e execución dos
cursos de seguridade da información, de introdución á

 Realización dun seminario sobre a xestión da seguridade
da información da Amtega, dirixido a todo o persoal da
área de Infraestruturas e Telecomunicacións.

6.3.2. Manter actualizadas as políticas, normas
e procedementos no ámbito da seguridade da
información
Durante o ano 2018 traballouse na elaboración de novas políticas, normas, procedementos e guías de seguridade e no
mantemento dos documentos xa existentes. Entre outras cousas, traballouse nos seguintes temas:
 Actualización da política de seguridade da información
da Xunta de Galicia e do sector público autonómico para
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adaptala ao RXPD: aprobada polo Consello da Xunta de
Galicia e publicada no Diario Oficial de Galicia.
 Actualización do modelo de roles e responsabilidades en
materia de seguridade da información para adaptalo ao
RXPD, que foi aprobado pola Comisión de Seguridade e
Goberno Electrónico no mes de abril.
 Actualización da guía para a valoración de aplicacións e
servizos respecto ás dimensións de seguridade definidas
no ENS.
 Actualización da instrución de uso de móbiles corporativos, que foi aprobada pola Comisión de Seguridade e
Goberno Electrónico no mes de abril.
 Actualización da instrución para garantir a seguridade no
posto de traballo fixo, que foi aprobada pola Comisión de
Seguridade e Goberno Electrónico no mes de abril.
 Actualización do procedemento de xestión de certificados.
 Actualización e avaliación de posible unificación dos procedementos de descarga de datos, probas con datos reais
e acceso lectura/escritura en BBDD de produción.
 Actualización do documento de estándar de cifrado.

6.3.3. Impulsar a mellora continua do cumprimento da
lexislación vixente e da normativa interna no ámbito da
seguridade da información
No ámbito de seguridade leváronse a cabo tamén as accións
necesarias para asegurar o cumprimento normativo do
Esquema Nacional de Seguridade, a serie de normas ISO
27000 e normativa de protección de datos persoais, tanto do
novo regulamento europeo como da normativa nacional).
A continuación concrétanse as tarefas realizadas en relación ás
anteriores normativas:
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6.3.3.a. Protección de datos persoais
 Posta en marcha do rol de Delegado de Protección de
Datos nas consellerías e na Amtega:
•

•

Definiuse e formalizouse o modelo de delegados de
protección de datos da Xunta de Galicia, realizándose
os correspondentes nomeamentos. Elaborouse o procedemento que regula o nomeamento dos delegados
de protección de datos.
Licitouse o contrato do servizo de apoio ás funcións
de Delegado de Protección de Datos. A prestación do
servizo comezou no mes de novembro.

 Execución do plan de adecuación ao novo regulamento
de protección de datos:
•

•

Licitouse o contrato do servizo de soporte á adecuación ao novo regulamento na Xunta de Galicia. A prestación do servizo comezou en novembro.
Traballouse na adaptación ao novo regulamento: adecuación de cláusulas de protección de datos (informativas e contractuais) e elaboración do rexistro de actividades de tratamento.

 Resolución de consultas sobre protección de datos persoais: Atendéronse multitude de consultas en materia de
protección de datos persoais, formuladas tanto por parte
da Amtega coma polo resto da Xunta de Galicia.
 Actividades de promoción da protección de datos persoais
na Xunta de Galicia: Continuouse coa colaboración coas
consellerías para promover o cumprimento da normativa
de protección de datos persoais. Constituíse o grupo de
traballo dos Delegados de Protección de Datos da Xunta
de Galicia, do que tiveron lugar tres reunións.
 Seguimento e peche do plan de accións correctivas resultantes da auditoría sobre protección de datos persoais.
 Preparación da realización dunha nova auditoría de cumprimento.

6.3.3.b. Esquema Nacional de Seguridade
 Revisouse a proposta de plan de adecuación realizada
no proxecto VARENS e traballouse na planificación dos
proxectos a desenvolver a curto, medio e longo prazo,
incorporando as principais liñas de traballo de adecuación
ao ENS no Plan Director de Seguridade.
 Rematouse a ratificación da valoración de activos na consellería de Medio Rural.
 Realizouse o mantemento das valoracións de activos das
consellerías e organismos.
 Elaborouse o prego para a contratación dunha preauditoría de cumprimento do Esquema Nacional de Seguridade,
preparatoria da auditoría formal obrigatoria de cumprimento do ENS. Está previsto licitar e executar esta auditoría
en 2019.
6.3.3.c. Normas ISO 27000
 Traballouse no aliñamento coas normas da serie ISO
27000, en particular no ámbito do FOGGA e da área de
Sociedade Dixital da Amtega (no relativo a xestión de fondos FEADER). Colaborouse co FOGGA nas auditorías realizadas este ano.

6.3.4. Definir e implantar un cadro de mando de
seguridade
No ano 2018 traballouse na definición de indicadores e orixes
de datos e na posterior elaboración e implantación dunha primeira versión do cadro de mando corporativo da seguridade
da información.

de copias de seguridade e xestión dos procedementos asociados, que se publicará o vindeiro ano 2019.
No ano 2018 iniciáronse os traballos encaminados á elaboración do protocolo de actuación ante incidentes de seguridade que engloba unha proposta de actuación xeral dos
distintos departamentos da organización, así como as indicacións sobre o uso das ferramentas apropiadas para o rexistro
do incidente, o seu seguimento e o traslado de información
aos interesados.

6.3.6. Xestionar a seguridade dos sistemas e da
información
Ao longo de todo o ano, realizáronse tarefas de xestión e
supervisión da seguridade corporativa dos sistemas da información da Xunta de Galicia, incluíndo actividades de prevención, detección e reacción ante incidentes de seguridade.
 Continuouse coa monitorización e atención de eventos de
seguridade en horario 24x7.
 Realizouse a revisión da información de ciberintelixencia
recibida tomando as accións oportunas en cada caso.
 Atendéronse incidentes de seguridade producidos na
organización, xestionándose a resposta aos mesmos.
 Implantouse a ferramenta LUCIA para a notificación de
incidentes de impacto significativo ao Centro Criptolóxico
Nacional, segundo o esixido polo Esquema Nacional de
Seguridade.
 Leváronse a cabo as actividades relacionadas co proceso
de xestión de vulnerabilidades da infraestrutura e das aplicacións, en coordinación cos departamentos da Amtega
afectados en cada caso.

6.3.5. Elaborar un plan de recuperación ante desastres
O Departamento de Seguridade e Calidade e o Departamento
de Sistemas da Amtega colaboraron na elaboración do plan
de continuidade e recuperación de desastres incluído no
proxecto de deseño e implantación dunha nova plataforma

 Realizáronse múltiples auditorías técnicas sobre a infraestrutura e as aplicacións (632 auditorías), entre outros:
•

Revisión proactiva de servidores en busca de posibles
evidencias de compromiso dos mesmos.
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•

•

•

Revisión da configuración de seguridade dos controladores de dominio Windows e da plataforma de DNS
externos.
Probas de penetración en diversos sistemas de información: Sede Electrónica, Notific@, portal web da
Xunta de Galicia.
Análise de vulnerabilidades de aplicacións web realizadas previa a publicación en produción das aplicacións.
Este ano houbo un incremento de máis do 50% no
número de análises realizadas, debido ao incremento de publicación de aplicacións.

 Instalouse a protección avanzada para navegación web do
tráfico do CPD cara Internet. Realizouse a pilotaxe dunha
solución de protección ante malware avanzado.
 Administración, soporte e evolución de sistemas e plataformas corporativas de seguridade (SIEM, AntiDDoS, WAF,
IPS, antivirus, etc.).
 Constitución do CSIRT da Xunta de Galicia.
•

 Xestión do proceso de solicitudes a Camerfirma e da PKI
interna.
 Realización e mantemento das análises de riscos necesarias, en particular aquelas requiridas pola normativa de
protección de datos e Esquema Nacional de Seguridade.
 Realizáronse actividades varias de consultoría en materias
relacionadas coa seguridade TIC e a seguridade da información, así como o estudo e avaliación de solucións tecnolóxicas neste ámbito.
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•

Realizouse a constitución formal do CSIRT da
Xunta de Galicia (CSIRT.gal), conseguíndose a adhesión á asociación de equipos españois de ciberseguridade e xestión de incidentes (csirt.es), ademais de formar parte da rede TF-CSIRT coa categoría de “listado”.
Continuouse traballando na formalización dos procesos que xestiona o CSIRT.

6.4. Medidas de Calidade e Arquitecturas
Tecnolóxicas
A definición de procedementos e estándares técnicos e de
calidade é fundamental para poder xestionar de xeito eficaz
e eficiente a gran cantidade de sistemas de información e servizos (sobre 1.400) que mantén a Amtega. Co uso deste procedementos e estándares búscase homoxeneizar o máximo
posible a xestión técnica da infraestrutura TIC, procurando
unha axeitada coordinación dos equipos de traballo.
Neste senso, durante o ano 2018, continuouse traballando na
definición de novos procedementos e estándares, así como na
vixilancia do seu cumprimento.
Por outra banda, en liña co compromiso da Amtega por adaptarse e incorporar as metodoloxías de xestión de proxecto
máis punteiras, continuouse coas tarefas de implantación de
Axilismo na organización. O propio equipo de Arquitecturas Tecnolóxicas está a seguir un modelo de traballo Agile,
empregando Scrum para as tarefas de evolución (pilotaxes
e implantación de ferramentas, definición de estándares e
procedementos, comité de arquitecturas e formación) e Kanban para as tarefas de operación (revisións de publicacións,
revisións técnicas de novos proxectos ou evolucións, revisión
de compoñentes API e servizos transversais e soporte ás aplicacións).

 Automatización de tarefas manuais da alta dun proxecto:
creación de datasources, dns, virtualhosts, Vms, etc. no
ámbito de traballo con Ansible.
 Implantación dunha wiki de proxectos pública baseada en
mediaWIKI.
 Mellora do modelo de seguimento e transmisión da
débeda técnica, facéndoa moito máis accesible ós equipos de proxecto.

6.4.2. Velar pola utilización e evolución da plataforma
de integración continua
Ao longo do ano 2018, continuouse fomentando o uso da plataforma de integración continua para os proxectos de desenvolvemento da Amtega, así como traballando na evolución da
mesma. Entre as tarefas realizadas cabe destacar:
 Dinamización e divulgación da plataforma de integración continua, incluíndo talleres para persoal de distintos
departamentos da organización.
 Inclusión dos proxectos Tomcat na plataforma de integración continua.
 Evolución da plataforma de Jenkins. Pilotaxe da nova versión de Jenkins e Sonar na contorna de laboratorio

6.4.1. Elaborar un plan de adopción de DevOps y Agile
na organización
Desde o grupo de Arquitecturas Tecnolóxicas estase levando
a cabo a coordinación e soporte á implantación de Axilismo
na Amtega. Particípase na implantación de Agile en 8 proxectos da Amtega no primeiro semestre do ano e lévanse a cabo
as seguintes medidas:
 Elaboración dun procedemento máis flexible para a auditoría técnica de proxectos: procedemento AGILE, que
reduce os tempos de revisión, evita que os equipos de
proxecto teñan que esperar ás revisións de Arquitecturas Tecnolóxicas e dota aos equipos de proxecto de máis
autonomía nos despregamentos nas contornas de probas.

 Automatización dun conxunto de tarefas requiridas nas
altas de proxecto, apoiándose na solución Ansible. Estas
automatizacións intégranse con Jenkins.
 Pilotaxe da automatización de tarefas de base de datos por
integración continua.
 Habilitación de despregues autónomos en varios proxectos sen débeda técnica, para mellorar a autonomía dos
equipos de proxecto.
 Incorporación da automatización de firmado de código.
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 Incorporación de novas ferramentas (Flyway, Liquibase,
automatización de probas funcionais) á plataforma de
integración continua.
Como resultado do esforzo realizado, no ano 2018 acadouse
unha cifra de practicamente o 70% de novos proxectos construíndo na plataforma de integración continua corporativa e
de case o 80% de novos proxecto con tarefa Jenkins

6.4.3. Elaborar e manter actualizados os procedementos
e estándares corporativos
No ano 2018 realizáronse as seguintes tarefas e actividades
relacionadas co desenvolvemento e mantemento de procedementos e estándares corporativos na Amtega:
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 Apoio e coordinación da estandarización e organización
nos diferentes ámbitos da operación da Amtega
 Actualización e revisión de procedementos e estándares
de calidade e definición doutros novos.
 Revisión e actualización dos procedementos de desenvolvemento e os modelos de documentos asociados: reducido, convencional e de adquisición.
 Revisión e actualización do procedemento de publicación
de aplicacións. Migración deste procedemento á ferramenta de xestión OTRS.

 Revisión e actualización dos estándares técnicos existentes. Elaboración de novos estándares técnicos no ámbito
da arquitectura e desenvolvemento de aplicacións.

xunto coa actualización das aplicacións, garantir a estabilidade das contornas, incorporar ferramentas de automatización no eido do desenvolvemento e administración, etc.

 Dinamización do Comité de Arquitectura de Aplicacións.
No ano 2018 celebráronse 5 sesións presencias do comité
de arquitecturas. Mantense o portal de colaboración do
comité como a ferramenta para a divulgación diaria de
aspectos técnicos a debater no eido do comité.

 Revisións técnicas dos novos proxectos da Amtega, especialmente da arquitectura técnica. Polos procedementos
de auditoría revisáronse, durante este ano, un total de
1075 etapas de proxectos novos ou evolucións importantes de proxectos existentes, o que supón un incremento do 28% con respecto o ano anterior.

 Definición dos procedementos de uso do repositorio de
compoñentes software transversal na Amtega e dinamización do mesmo.
 Realización de seminarios divulgativos dos procedementos e estándares da Amtega.
 Continuación do despregamento do sistema de xestión
de calidade na Amtega, coa inclusión de novos procesos e
definición de indicadores, mantemento no portal Xuntatic
do rexistro de procedementos, realización de auditorías de
calidade sobre os procedementos vixentes, modelaxe de
novos procesos, definición e recollida de indicadores, realización de enquisas de satisfacción, etc.

 Revisións técnicas das publicacións. Revisáronse 5634
publicacións por procedemento, incrementándose
nun 16% sobre o ano 2017.
 Medición de indicadores dos procedementos de desenvolvemento e de publicación de aplicacións.
 Soporte aos equipos de proxecto e Sistemas nas ferramentas corporativas implantadas: Jenkins, Nexus, Sonar, Testlink, WSO2Reg, WSO2 EI (ESB, DSS, DAS), Jasper Reports
Server, CAS para aplicacións e CAS para servizos (SOA).

 Colaboración para o mantemento da certificación ISO
9001:2015.
 Apoio á implantación de procesos ITIL na Amtega.

6.4.4. Velar polo cumprimento dos procedementos e
estándares corporativos
O cumprimento dos procedementos e estándares da organización é fundamental para poder xestionar con eficiencia e
efectividade os servizos e sistemas de información da Amtega.
Ao longo de todo o ano 2018 realizouse unha revisión continua das arquitecturas tecnolóxicas dos sistemas da Amtega.
As principais accións levadas a cabo foron:
 Soporte dende Arquitecturas Tecnolóxicas ao equipo de
Sistemas para a definición da arquitectura física e implantación de novas plataformas, a migración das mesmas
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6.5. Medidas para a xestión sostible de medios
e servizos dixitais no posto de traballo
O funcionamento da administración pública nun contexto
dixital esixe da dispoñibilidade dos medios dixitais que requiren as empregadas e empregados públicos para o desempeño da súa actividade, tanto de uso individual como de xeito
colectivo.
Este programa ten como finalidade a definición e provisión
dos medios requiridos por cada perfil profesional e tipoloxía
de actividade. Nesta definición inclúense as configuracións
que permitan: o acceso aos recursos necesarios con independencia da ubicación física, o acceso ao teletraballo, o fomento
do traballo en colaboración e a axilidade nas comunicacións
entre os empregados públicos, garantindo en todo caso
a seguridade no acceso aos medios e uso dos mesmos e a
adecuación do posto continua no tempo e que se axuste ás
necesidades da prestación dos servizos dixitais. E todos estes
obxectivos deben acadarse empregando procesos, ferramentas e procedementos que permitan xestionar todos os recursos do posto de traballo dunha forma eficiente e sostible, e
garantindo a súa dispoñibilidade e seguridade, xa que a non
dispoñibilidade dos medios en posto de traballo sería un
importante obstáculo para o funcionamento da administración dixital.

6.5.1. Elaboración do plan de xestión sostible de medios
e servizos dixitais no posto de traballo
En 2015 aprobouse e púxose en marcha o “Plan de acción 2015
de dotación e xestión sostible de medios no Posto de Traba-
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llo para a prestación dos servizos públicos dixitais a cidadáns
e empresas”. Este plan permitiu acadar a principios do 2018
unha situación de:
 Coñecemento dos medios dispoñibles (inventario de
equipos)
 Ordenación na xestión (definición de modelos de xestión
e maquetas corporativas, ferramentas de xestión do parque de equipos)
 Homoxeneización dos medios (plan de migración ao
paquete ofimático corporativo, integración na xestión da
maior parte dos ámbitos atendidos, plans de renovación
de equipamento levados a cabo nos 3 últimos anos, e en
execución o plan de renovación ordenada e progresiva
dos medios de impresión)

6.5.2. Manter actualizadas as políticas, normas e
procedemento no ámbito de seguridade específica en
posto de traballo.
Continuando a liña de homoxeneización da xestión e da
dotación dos postos de traballo dixitais de anos pasados,
traballouse na definición de novas políticas corporativas de
software aplicadas ao posto de traballo. En concreto, a finais
de 2018 hai un total de 18 políticas corporativas de software
base aplicadas sobre todo o parque xestionado, o que facilita
a aplicación xeneralizada dos criterios de configuración e das
versións do sistema operativo e software base definidas nas
maquetas corporativas, pasando de aplicarse unicamente nos
equipos recén maquetados a asegurar facelo na totalidade

de postos instalados. Nesa mesma liña de traballo, definiuse e
implantouse un procedemento corporativo que resolve a distribución periódica das versións semestrais do sistema operativo Windows 10 dun xeito sistemático e automatizado.
Finalmente, definíronse dous novos modelos de xestión corporativa, especificamente enfocados a resolver a problemática dos postos de alumnos en aulas de informática, modelos
que permiten mellorar a seguridade e facilitar a xestión centralizada dos equipos. Definiuse un primeiro modelo, baseado
no software de virtualización SIXIA, especificamente deseñado para manexar simultaneamente múltiples configuracións de sistema operativo e de software instalado nos postos
das aulas. Este sistema foi implantado con éxito nas 8 aulas
de capacitación da Amtega (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Santiago - San Caetano e Santiago - San
Lázaro) e empregado xa para desenvolver tanto as accións formativas celebradas no 2018 en colaboración coa EGAP, coma
as derivadas dos proxectos de implantación liderados dende
a Amtega. Traballouse ademais nun segundo modelo de xestión, especificamente deseñado para aulas de acceso á cidadanía, baseado na aplicación de políticas de configuración de
posto e configuracións de rede específicas para aumentar a
seguridade dos postos e reiniciar a súa configuración automaticamente. Este modelo implantouse en cinco aulas piloto no
Centro de Formación Ocupacional de Ferrol, estando previsto
continuar a súa progresiva implantación no resto de aulas de
uso público ao longo do 2019.

6.5.3. Manter actualizados os catálogos de maquetas
corporativas, catálogo de software en posto de traballo
e tipoloxías de xestión de postos
Continuouse a liña de homoxeneización e aseguramento da
calidade na dotación dos postos de traballo dixitais, tanto
hardware coma software, facendo especial fincapé nas
seguintes accións de continuidade:
 Consolidación do inventario único de posto de traballo
e medios no posto de traballo. Actualización continuada
da información recollida na CMDB corporativa (OTRS) respecto a todos os postos de traballo xestionados. Ampliouse
o escenario de Implantación xeneralizada das solucións

corporativas de xestión do posto de traballo, baseadas na
solución Altiris Management Suite mais Directorio Activo,
acadando un total de 11.781 equipos xestionados.
 Homoxeneización e mellora na calidade de información
dos usuarios e de postos incluídos no directorio activo:
continuouse co proceso de revisión periódica da información rexistrada no directorio activo, incorporando en 2018
a ese proceso varios mecanismos automatizados que facilitan mellorar e completar a información das persoas usuarias con información obtida doutras orixes de información
corporativas, coma os sistemas de xestión de recursos
humanos.
 Evolución semestral das maquetas de referencia: atendendo ao proceso corporativo xa definido para definición
e revisión periódica das maquetas corporativas, no ano
2018 revisáronse semestralmente, validando a inclusión de
novo software base e a evolución nas versións dos produtos software incluídos. Nese proceso de revisión traballouse con 6 versións da mesma maqueta corporativa,
para incluír adaptacións específicas aos 6 principais modelos hardware de posto de traballo xestionados, facilitando
desta forma o soporte e restauración dos modelos máis
habituais.
 Mantemento continuo do catálogo de software de posto
de traballo, incorporando novos programas de software
libre no catálogo en resposta a novas necesidades identificadas durante o ano, e noutros casos variando a versión
do produto tralas probas de compatibilidade oportunas.
 Implantación de sistemas de documentación compartida:
continuouse o proceso de progresiva implantación dos
sistemas corporativos enfocados a compartir documentación, destacando o impulso á implantación xeneralizada
destes sistemas nos catro ámbitos nos que en 2018 se
executaron proxectos de renovación integral dos servizos
corporativos de dixitalización e impresión, descritos nun
apartado posterior.
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6.5.4. Dotar e adecuar de xeito continuado os medios
dixitais en posto de traballo e para o funcionamento da
administración dixital
En 2016 foi licitado e adxudicado un acordo marco para a
dotación de equipamento TIC en postos de traballo da Administración pública. En 2018 continuou a execución do devandito acordo marco, licitando e executando diversos contratos
derivados, que permitiron a dotación e instalación de 577
equipos completos novos. Indícanse a continuación os
ámbitos de dotación máis salientables:
 Dotación de 220 equipos para renovación de postos en
aulas formación da Rede Cemit, coa seguinte distribución.
Provincia

Aula

Nº Equipos

Aula CEMIT de Betanzos

21

Aula CEMIT de Brión

13

Aula CEMIT de Narón

19

Aula CEMIT de Pontedeume

14

Aula CEMIT de Ribeira

14

Aula CEMIT de Sada

10

Aula CEMIT de Burela

11

Aula CEMIT de Carballedo

9

Aula CEMIT de Ribadeo

16

Aula CEMIT de Bande

14

Aula CEMIT de Carballiño

16

Aula CEMIT de A Cañiza

21

Aula CEMIT de Lalín

21

Aula CEMIT de Moaña

10

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

TOTAL

220

 Dotación específica para postos de traballo en centros
públicos da rede de centros de Benestar, enmarcado
no Plan Trabe (no marco do Plan e-Benestar) de dixitalización dos servizos sociais, nunha segunda fase de 126 pos194
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tos para estender o proxecto de “Trazabilidade asistencial. Xestión integral de centros”, sistema de información
centralizado e corporativo que soporte adecuadamente
os requisitos de xestión e prestación social propios desta
rede, facilitando a trazabilidade asistencial e o uso compartido da información.
 Dotación específica para postos de traballo en mobilidade
para inspectores de Turismo, enmarcado na implantación
ao longo do ano 2018 do Rexistro de Información Turística de Galicia (RITGA) (no marco do Plan Smart Turismo),
de 30 portátiles convertibles, especificamente elixidos
para facilitar as labores inspectoras deste colectivo.
 Ademais procedeuse á renovación ordinaria dun total de
201 postos completos novos mais (ordenadores persoais completos fixos e portátiles) no conxunto dos centros
administrativos e de prestación de servizos da administración pública galega, no proceso ordinario de renovación
tecnolóxica do posto de traballo definido pola Amtega
para asegurar sempre postos de traballo que garantan a
calidade na prestación efectiva de servizos públicos dixitais nos distintos ámbitos de actuación da Administración
Pública Galega.
Finalmente, no 2018 completouse esta dotación coa renovación parcial doutros 460 postos de traballo mais no
conxunto dos centros administrativos e de prestación de servizos da administración pública galega, en casos nos que o
equipo só precisaba dunha renovación parcial para asegurar
a súa plena operatividade (substitución do disco duro por un
novo con tecnoloxía de estado sólido SSD, substitución da
pantalla por unha de mellores pretacións...).
O conxunto global do parque de equipos xestionados acada
os 15.368 equipos, incluindo nesta cifra, os equipos dos ámbitos administrativos, as oficinas de emprego, a rede de centros
de benestar, as aulas das redes de formación (CEMIT, CFO,
CFEAs e ENPs,...) e aqueles outros ámbitos nos que de desempeña actividade, quedando excluidos os centros educativos e
a administración de xustiza.

6.5.5. Por en marcha unha xestión sostible dos medios
de impresión
O proceso de ordenación dos medios de impresión nas
dependencias da administración pública galega ten por
obxecto aplicar criterios de dispoñibilidade, mantemento e
xestión do servizo de copia baixo un modelo común de dotación e xestión sostible.
Definido o modelo corporativo de dotación e xestión
de medios de impresión, e licitado un acordo marco para
“Subministración e xestión integral de medios de dixitalización e
impresión de documentos”, en 2018 abordouse a implantación
do modelo en catro novas zonas, o que supuxo unha mobilización de 657 equipos.
 Edificios administrativos da Xunta de Galicia na contorna
de Santiago de Compostela (fase II), proxecto que mobilizou un total de 200 equipos de dixitalización e impresión
(127 deles de nova dotación e 73 xa existentes que se integran neste modelo) de diversas tipoloxías e que permitiu
a implantación do novo modelo corporativo de dixitalización e impresión nos seguintes centros administrativos:
•
•
•

Edificios administrativos de San Lázaro
Complexo administrativo de San Caetano: zona Espellos
Oficinas do IGCC en Fontiñas

 Delegación territorial da Xunta de Galicia en Ourense,
proxecto que mobilizou un total de 194 equipos de dixitalización e impresión de diversas tipoloxías (173 deles de
nova dotación e 21 xa existentes que se integran neste
modelo) e que permitiu a implantación do novo modelo
corporativo de dixitalización e impresión nos seguintes
centros administrativos:
•
•
•
•
•

Edificio Administrativo Avenida da Habana
Oficinas administrativas en Florentino Cuevillas
Edificio administrativo de Educación en Rúa do Concello
Edificio Administrativo A Torre
Oficinas administrativas en Sáenz Díez

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficinas administrativas en Prado Lonia Villaamil e Castro
Edificio administrativo de Sanidade e Consumo
Oficinas administrativas na rúa Valente Docasar
Oficinas administrativas na Praza Eduardo Barreiros
Oficinas administrativas na rúa Progreso
Oficinas administrativas na rúa Paseo
Oficinas administrativas na Avenida de Zamora
Edificio administrativo Pazo de Xustiza
Caseta do Legoeiro

 Subministración e xestión integral de medios de dixitalización e impresión de documentos na Rede de Oficinas
Agrarias da Consellería do Medio Rural, proxecto que
mobilizou un total de 194 equipos de dixitalización e
impresión (174 deles de nova dotación e 20 xa existentes
que se integran neste modelo) de diversas tipoloxías e
que permitiu a implantación do novo modelo corporativo
de dixitalización e impresión na totalidade das 68 oficinas
que conforman da Rede de Oficinas Agrarias Comarcais da
Consellería do Medio Rural. Con este proxecto, e tendo en
conta que a Amtega abordara xa en 2017 unha primeira
acción de renovación integral dos postos de traballo de
sobremesa nestas oficinas coa mobilización de 496 ordenadores persoais de sobremesa, as oficinas agrarias quedan plenamente dotadas no que respecta ao posto de traballo e nese sentido consolídanse coma punto estratéxico
para a implantación efectiva dos servizos públicos dixitais
dirixidos á cidadanía no ámbito agropecuario.
 Edificios administrativos da Xunta de Galicia na contorna
de Santiago de Compostela (fase IV), proxecto que mobilizou un total de 69 equipos de dixitalización e impresión
(61 deles de nova dotación e 8 xa existentes que se integran neste modelo) de diversas tipoloxías e que permitiu
a implantación do novo modelo corporativo de dixitalización e impresión no complexo Administrativo da Xunta de
Galicia en San Caetano, bloque Pirámide.
Grazas ás actuacións desenvoltas durante 2018, e tendo en
conta as xa abordadas en 2017, o proxecto do novo modelo
de impresión corporativa supón xa a xestión centralizada de
1.082 equipos (881 deles novos e 201 reutilizados), cun investimento só en equipamento novo de 1.389.512,60 €, o que
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supón un 44% do orzamento máximo estimado polo acordo
marco neste concepto para o período 2017-2019. Este investimento distribúese do seguinte xeito:

1.389.512,60 €
174.700,66 €

Vicepresidencia e C. de Presidencia, AA.PP. e Xutiza
Presidencia da Xunta de Galicia

69.156,64 €

Consellería do Medio Rural
Consellería do Mar

348.362,91 €
51.577,42 €
195.579,10 €

Consellería de Política Social
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Consellería de Infraestructuras e Mobilidade

108.320,07 €
43.086,45 €
249.359,84 €

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Cultura e Turismo
0€

149.369,50 €
200.000 €

Ademais, durante o ano abordouse a análise e preparación
de novas zonas das que se iniciará a execución xa en 2019, o
que permitirá seguir estendendo este modelo corporativo de
dixitalización e impresión no resto de ámbitos baixo a responsabilidade de xestión da Amtega.

6.5.6. Dotación de servicios en mobilidade, de
colaboración e de nube pública para os empregados
públicos
No 2018 abordáronse dúas experiencias piloto dirixidas a probar novas formas de colaboración corporativas que enriquezan as capacidades dispoñibles nese sentido no posto de traballo dixital corporativo:
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 Implantación dun novo sistema de mensaxería unificada
e videoconferencia persoal no posto de traballo, baseado
no produto MiCollab. Finalizado con éxito o proxecto
piloto, estendeuse a solución xa a mais de 593 postos,
incorporándose na lista de servizos dispoñibles no posto
de traballo dixital corporativo, de forma que calquera persoa que o precisa pode xa solicitalo a través do CAU.
 Proxecto dirixido a probar unha solución corporativa de
recursos na nube, baseada na solución de software libre
NextCloud. Durante o 2018 iniciouse o proxecto de posta
en marcha desta plataforma. Rematadas as probas técnica,
prevese xa para 2019 a posta en marcha dun proxecto
piloto para un primeiro colectivo de persoas usuarias,
antes da incorporación definitiva desta solución na lista
de servizos dispoñibles no posto de traballo dixital corporativo.

6.6. Medidas para garantir a atención ás
persoas usuarias
Este programa ten por obxecto atender as necesidades básicas nunha organización que funciona nun contexto dixital:
 Establecer os servizos de atención e acompañamento as
persoas usuarias no uso dos sistemas e medios tecnolóxicos. Os canais ordenados de comunicación entre as
persoas usuarias e os servizos TIC permiten identificar as
incidencias que se poidan producir, e aclarar e canalizar as
necesidades identificadas.

Neste apartado referirémonos aos CAU central e periférico.
 O CAU central ten como ámbito de actuación básico os
edificios administrativos (principalmente SSCC e Delegacións provinciais). Durante o 2018 rexistráronse un total
de 109.562 contactos, baixando lixeiramente o número
total de contactos respecto ao 2017 despois de varios anos
de crecemento sostido, pese a ter incorporado formalmente a este canle de soporte un novo ámbito: o soporte
ás persoas usuarias da rede de oficinas de emprego. Atendendo aos indicadores de seguimento, consolidáse a tendencia de mellora da calidade dos servizos prestados:

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

•

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

•

No contexto dunha cada vez maior presenza das TIC no desempeño da actividade, resulta cada vez máis relevante a existencia dun servizo de atención ás persoas usuarias suficientemente dotado. Co obxecto de cubrir calquera contacto
do usuario no eido das TIC na Xunta de Galicia, a Amtega xestiona 4 servizos de prestación desta atención, diferenciados
polo seu ámbito de actuación:
 CAU central, para a atención aos usuarios dos centros
administrativos (SSCC e Delegacións provinciais).
 CAU periférico, para a atención a centros de prestación
de servizos especializados, atención de segundo nivel á
cidadanía a través do 012, outras administracións e outros
ámbitos nos que a Amtega presta servizos TIC.
 CAU de Educación, para a atención aos centros educativos.
 CSU de Xustiza, para a prestación de servizos aos usuarios da Administración de Xustiza en Galicia.

•

unha porcentaxe de chamadas atendidas do 98,64%,
similar a anos anteriores
unha valoración media anual do servizo de 8,4 sobre
10, resultado dun total de 400 enquisas telefónicas
feitas a usuarios directos do servizo ao longo do ano,
mellorando a cifra do 2017 que fora de 8,1
unha porcentaxe de tickets recibidos polo CAU central
e resoltos pola Amtega en menos de 1 hora do 35,31%,
aumentando esta porcentaxe ata o 54,72% se nos referimos á unha resolución en menos de 24 horas.

 O CAU periférico, actúa dende 2014 como punto de contacto para a xestión e resolución de incidencias e peticións
das persoas usuarias dos sistemas de información e medios
TIC en ámbitos fundamentalmente non administrativos e
que non quedan cubertos polo CAU central. A prestación
deste servizo destaca pola enorme heteroxeneidade dos
perfís de usuarios atendidos, o que condiciona as características da prestación. Así entre os ámbitos usuarios deste
servizo destacan os seguintes:
•

Soporte técnico especializado a diversos servizos dixitais cara a cidadanía (Sede Electrónica da Xunta de
Galicia, sistema de notificación electrónica – Notifica.
gal, Chave365, Sala de Sinaturas). A prestación deste
servizo establécese en dúas modalidades:
– Incidencias derivadas dende o servizo de información telefónico a cidadanía (canle 012).
– Asistente en liña de administración electrónica,
canle de atención dirixida especificamente á cidadanía
e enfocado a resolver dun xeito áxil dúbidas técnicas
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•

•

•

e de carácter informático sobre os distintos servizos
de administración electrónica ofrecidos pola Xunta
de Galicia. Esta canle cobrou especial protagonismo
neste ano 2018, pasando a supoñer un 9,21% do total
de contactos recibidos polo CAU periférico, en especial coa atención a dúbidas e incidencias da cidadanía
derivadas da posta en marcha da nova versión da Sede
electrónica da Xunta de Galicia.
Ámbito de arquivos, bibliotecas e museos, que inclúe:
– Rede de bibliotecas pública de Galicia dependente
da Secretaría Xeral de Cultura, Subdirección Xeral de
Bibliotecas (6 bibliotecas nodais)
– Rede de bibliotecas públicas municipais e escolares
de Galicia (máis de 1.500).
– Rede de arquivos (6) dependente da Secretaría Xeral
de Cultura, Subdirección Xeral de Arquivos.
– Rede de museos (8) dependente da Secretaría Xeral
de Cultura, Dirección Xeral de Patrimonio.
Comunidades galegas no exterior, canalizadas a través
da S.X. de Emigración. Fundamentalmente no uso do
Rexistro de galeguidade por parte das comunidades
do exterior.

180.000

•

•

•
•

Rede galega de centros de iniciativa pública do ámbito
de Benestar (mais de 100 centros).
Entidades locais, soporte e atención aos concellos de
Galicia no uso das ferramentas e sistemas que a Xunta
de Galicia pon á súa disposición.
Entidades usuarias do sistema de comunicacións coa
Administración de Xustiza, Lexnet, fundamentalmente,
entidades locais, policía local e centros sanitarios privados da Comunidade Autónoma.
Rede de albergues públicos do Camiño de Santiago.
Asociacións de profesionais no uso dos sistemas da
administración electrónica: asociacións de sectores
industriais, colexios profesionais de avogados e procuradores...

 Durante o 2018 recolléronse neste CAU periférico un
total de 54.036 contactos, o que supuxo un aumento de
máis do 12% respecto dos contactos xestionados no ano
anterior. Este incremento veu determinado en boa medida
polo crecemento da actividade de soporte á cidadanía.
Atendendo aos indicadores de seguimento, consolidáse
tamén neste caso a tendencia de mellora da calidade dos
servizos prestados:

165.962

163.598

160.000
131.538

140.000
120.000
100.000
80.000

131.774

105.960
117.748

86.793

102.326

102.015

109.562

96.299

86.793

60.000
40.000

48.214

20.000
0

0

2013

3.634

2014
CAU Central
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29.523

2015

35.475

2016
CAU Periférico
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54.036

2017

2018
TOTAL

Tendo en conta o peso ponderado de
cada un dos grupos (CAU central e
periférico) acadouse un valor anual de
porcentaxe de chamadas atendidas
do 96,78%, unha porcentaxe de tickets
resoltos globalmente pola Amtega
en menos de 1 hora do 36,69%,
aumentando esta porcentaxe ata
o 58,82% se nos referimos á unha
resolución en menos de 24 horas.
O gráfico axunto recolle a evolución de
contactos no CAU central, CAU periférico
e no seu conxunto, durante os últimos 6
anos:

•
•

unha porcentaxe de chamadas atendidas do 93
unha porcentaxe de tickets recibidos polo CAU periférico e resoltos pola Amtega en menos de 1 hora do
39,49%, aumentando esta porcentaxe ata o 67,12% se
nos referimos á unha resolución en menos de 24 horas.

6.6.2. Promover a atención aos usuarios en modalidade
de autoservizo
No ano 2018 evolucionouse o “Portal do autoservizo” dispoñible na Intranet corporativo, a través da cal ás persoas usuarias
da Xunta de Galicia poden rexistrar de xeito autónomo incidencias e peticións sen necesidade de realizar unha chamada
telefónica ao CAU. Concretamente abordáronse as seguintes
melloras:
 Revisáronse ao longo de 2018 un total de 52 procedementos e os seus correspondentes formularios, proceso
que incluíu a racionalización dos datos esixidos á persoa
usuaria, unha mellor redacción dos textos de axuda e dos
nomes dos campos para máis facilidade e entendemento,
a integración nun único formulario de solicitudes que

antes supoñían que o usuario tivese que tramitar varios,
etc. Finalmente o portal de autoservizo ofrece 46 formularios revisados.
 No segundo semestre de 2018 completouse unha análise
preliminar que determinou a viabilidade de abordar un
proxecto de desenvolvemento dunha nova versión do
portal de autoservizo que mellorará a súa accesibilidade
e facilidade de uso. Iniciouse a execución deste novo
proxecto en decembro de 2018, estando prevista a publicación do novo portal de autoservizo en xuño de 2019.

6.6.3. Por en marcha novas canles de atención e
información as persoas usuarias dos sistemas de
información
No ámbito da atención ás persoas usuarias ao servizo da Xunta
de Galicia, e dentro do proxecto de renovación integral da
Intranet corporativa abordado no ano 2018, desenvolveuse
especificamente un novo apartado da intranet referido
á Atención ás persoas usuarias. O novo apartado incluíu,
entre outras cousas:
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 A lista completa de todos os servizos TIC ofrecidos pola
Amtega ao persoal da Xunta de Galicia no seu posto de
traballo, acompañando cada servizo cunha descrición
detallada do mesmo, instrucións para solicitalo e manuais
e guías de uso

nica”, en especial no contexto da posta en marcha da nova
versión da Sede electrónica da Xunta de Galicia, permitindo
unha máis áxil resolución das dúbidas técnicas e de carácter
informático sobre os distintos servizos de administración electrónica ofrecidos pola Xunta de Galicia.

 O catálogo de software corporativo dispoñible, tanto o
software base que acompaña a calquera posto corporativo, coma o software corporativo específico que require
autorización previa.

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

 Novos accesos rápidos ás canles de atención ás persoas
usuarias na páxina principal da Intranet, potenciando o uso
do portal de autoservizo
En relación a prestación de servizos de soporte ás persoas
usuarias de servizos dixitais, impulsouse o uso por parte da
cidadanía do “Asistente en liña de administración electró-
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No ano 2018 ampliouse o alcance do uso da ferramenta ITSM
- OTRS para a xestión dos servizos TI en toda a organización,
destacando:
 A incorporación da prestación dos servizos do CSU de Xustiza co uso do OTRS para rexistro de toda a actividade de
soporte a postos de traballo da administración de Xustiza
en Galicia dende o 22 de xaneiro de 2018.

 A revisión do proceso corporativo ITIL de publicación
ordinaria de proxectos TI, incorporando no proceso o uso
da ferramenta OTRS en todas as fases do mesmo. Desta
forma facilítase a coordinación entre os distintos grupos
implicados na publicación de novas versións de aplicacións corporativas, o que redunda nunha maior axilidade e
trazabilidade do proceso. Tamén se analizou o proceso de
publicación excepcional baseado en OTRS, estando prevista neste caso a súa implantación efectiva no primeiro
semestre de 2019.
 A integración dos sistemas de alertas automatizadas
ante ataques de seguridade coa ferramenta OTRS, de
forma que ante unha incidencia detectada por estes
sistemas, crénase xa os avisos correspondentes na ferramenta ITSM

6.6.5. Definir e implantar o cadro de mando de recursos
TIC e atención as persoas usuarias
Co obxecto de garantir tempos de atención adecuados na
prestación do servizo de atención as persoas usuarias, iniciouse un proxecto nesta área analítica. A análise contemplou
a obtención de indicadores asociados aos distintos acordos de
nivel de servizo que rexen nos distintos contratos asociados, o
seguimento dos procesos de atención, a medición dos tempos
de resposta, os niveis de escalado... Publicouse en 2018 unha
primeira versión de cadro de mando e púxose a disposición
dos responsables dos servizos de atención. Detectadas novas
necesidades de análise non contempladas na primeira versión,
estase traballando nunha segunda entrega, prevista para o primeiro semestre de 2019, que amplíe o modelo conceptual e
permita a obtención de novos indicadores de seguimento.
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Instrumentos de colaboración e
desenvolvemento normativo
Durante o exercicio de 2018 a Amtega formalizou
45 acordos con institucións públicas e privadas,
asociacións e colexios profesionais para
desenvolver actuacións nos diferentes ámbitos
da sociedade da información

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia, como entidade encargada da definición, o
desenvolvemento e a execución dos instrumentos
da política da Xunta no ámbito das TIC, debe
garantir a posibilidade de participación das
Consellerías con iniciativas no ámbito tecnolóxico,
para corresponsabilizar e aliñar esforzos de todo
o Goberno e a Administración da Comunidade
Autónoma.
Así mesmo, dentro dos seus ámbitos de actuación,
a Amtega ten como obxectivo promover a
participación e colaboración da Administración
pública autonómica co sector privado –tanto de
empresas como doutras entidades que dan soporte
ás TIC e á innovación– no ámbito da sociedade da
información.
Polo tanto, a Amtega constitúese como o principal
organismo da Xunta de Galicia para intermediar
e impulsar iniciativas entre Consellerías e outros
organismos ou axentes sociais e económicos no

ámbito da sociedade da información e, ao mesmo
tempo, servir como vehículo de información,
formación, difusión e concienciación social neste
eido.
As anteriores circunstancias implican a necesidade
de impulsar o desenvolvemento normativo no
ámbito das TIC e o desenvolvemento tecnolóxico,
así como a articulación de acordos nos que
queden establecidas todas as condicións, obrigas e
compromisos das partes.
A continuación preséntanse os acordos e convenios
de colaboración que a Amtega subscribiu, as
encomendas que realizou a outros organismos e
entidades, así como o desenvolvemento normativo
levado a cabo durante o ano 2018.

Convenios e acordos con departamentos da Administración pública galega
u Acordo de Colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) para o financiamento dunha aplicación informática para
a xestión integral de axudas tramitadas pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural

25/01/2018

u Convenio de Colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia,
para a convocatoria e o desenvolvemento de actividades de formación e divulgación en materia de Administración Electrónica e Protección de datos

19/03/2018

u II Addenda ao Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para a implantación dun programa de educación dixital en Galicia

16/05/2018

u Acordo de Colaboración entre a Consellería de Política Social e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia para o inicio da prestación dos servizos de interoperabilidade da Renda de Inclusión Social de
Galicia

13/06/2018

u Convenio de Colaboración entre a Consellería de Política Social e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para o Desenvolvemento de actividades de verán para a promoción do talento dixital na
mocidade

15/06/2018

u VI Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

18/09/2018

Convenios con outras Administracións e entidades públicas ou público-privadas
u Convenio de Colaboración entre a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e Redes de Telecomunicación Galegas RETEGAL, S.A, para o despregue da
Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

09/01/2018

u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade Editorial Compostela S.A para a realización de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas con
iniciativas da Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia

02/02/2018

>>>
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>>> Convenios con outras Administracións e entidades públicas ou público-privadas
u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade Lérez
Ediciones, S.L Unipersonal para a realización de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas
con iniciativas da Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia

02/02/2018

u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade Faro
de Vigo, S.A.U, para a realización de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas con iniciativas
da Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia

02/02/2018

u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Entidade Editorial La Capital para a realización de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas con iniciativas
da Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia

02/02/2018

u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade El
Progreso de Lugo, S.L. para a realización de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas con
iniciativas da Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia

02/02/2018

u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La
Opinión de A Coruña, S.A.U. para a realización de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas
con iniciativas da Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia

29/12/2017

u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La
Región S.A para a realización de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas con iniciativas da
Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia

02/02/2018

u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La Voz
de Galicia S.A para a realización de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas con iniciativas
da Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia

02/02/2018

u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade Rías
Baixas S.A para a realización de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas con iniciativas da
Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia

02/02/2018

u Convenio de Colaboración entre a Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia, a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e Abanca Corporación Bancaria, S.A, para o desenvolvemento do proxecto de modernización tecnolóxica dos medios de pago nos sistemas de transporte
de Galicia

02/02/2018

>>>
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>>> Convenios con outras Administracións e entidades públicas ou público-privadas
u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Consello Consultivo de Galicia relativo á prestación de servizos dixitais

14/02/2018

u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Consorcio para
o desenvolvemento de aplicacións informáticas de xestión universitaria de Galicia para o apoio ás actividades en materia de software libre

22/03/2018

u 5ª Addenda ao Convenio de colaboración de natureza patrimonial entre a Fundación Cidade da Cultura
de Galicia (FCDCG) e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) como consecuencia da ubicación da sede da Amtega no edificio denominado “Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia (CINC) e no “Centro de Procesos de Datos Integral” (CPDI) na Cidade da
Cultura de Galicia

24/04/2018

u Convenio marco de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Fundación Cidade da Cultura de Galicia, e Indra Sistemas S.A para a localización en
Galicia do centro de excelencia en tecnoloxías innovadoras no ámbito socio sanitario (CETISS)

02/05/2018

u Convenio para a coordinación estratéxica e desenvolvemento de servicios avanzados no ámbito das tecnoloxías da información na Administración de Xustiza

29/05/2018

u Convenio de colaboración entre Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Corporación
Radio e Televisión de Galicia, S.A, para o desenvolvemento dun proxecto de innovación tecnolóxica no
marco do Plan de impulso aos contidos dixitais en Galicia cofinanciado co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020

29/05/2018

u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Consellería de
Economía, Emprego e Industria e o Instituto Aragonés de Emprego para a cesión gratuita do uso do programa informático “Sistema xestión de cooperativas, centros especiais de emprego e sociedades laborais”
(COCESO)

19/07/2018

u II Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e
o Instituto Galego de Promoción Económica para a coordinación de actuacións de impulso de empresa
dixital e industria 4.0

24/07/2018

u Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Instituto Galego
de Promoción Económica para a coordinación de actuacións de impulso de empresa dixital e profesionalización das Pemes

14/08/2018

u Convenio de Colaboración entre o Parlamento de Galicia e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia para a compartición de infraestruturas, técnicas e servizos comúns que permitan a racionalización
dos recursos TIC

18/08/2018
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>>> Convenios con outras Administracións e entidades públicas ou público-privadas
u I Addenda ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e
Provincias (FEGAMP) para a implantación da Historia Social Única Electrónica nas Entidades Locais da Comunidade Autónoma de Galicia

18/09/2018

u Convenio de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia polo que se comparten infraestruturas, técnicas e servizos comúns que permitan a racionalización dos recursos TIC.

18/10/2018

u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Clube Financeiro Atlántico para o desenvolvemento do Mobile Week Coruña

08/11/2018

u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Telefónica Móviles
España, S.A.U., Orange Espagne, S.A.U., Vodafone España, S.A, e Redes de Telecomunicación Galegas RETEGAL, S.A, para a constitución do nodo de cooperación 5G de Galicia e a realización de diversas probas de
concepto no eido do 5G na Comunidade Autónoma de Galicia

09/11/2018

u Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias
(FEGAMP) para o desenvolvemento da administración electrónica na Comunidade autónoma de Galicia

06/11/2018

u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Fundación Cidade
da Cultura de Galicia e R Cable e Telecomunicaciones Galicia, S.A.U, para o desenvolvemento do programa
de aceleración tecnolóxica “Startups R Dico Challenge” no marco do Plan de impulso aos contidos dixitais
en Galicia (Dico Mindset)

29/11/2018

u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A, para a xestión e desenvolvemento de tarefas vinculadas ao proxexto
LIFETEC

21/12/2018

u Convenio de Colaboración entre a Consellería do Mar da Xunta de Galicia, a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e a Entidade concesionaria da Lonxa de Ferrol para a implantación e posta
en funcionamento do proxecto de modernización tecnolóxica das lonxas de Galicia (Primare-Lonxas)

05/12/2018

u Convenio de Colaboración entre a Consellería do Mar da Xunta de Galicia, a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e a Entidade concesionaria da Lonxa de Fisterra para a implantación e
posta en funcionamento do proxecto de modernización tecnolóxica das lonxas de Galicia (Primare-Lonxas)

05/12/2018

u Convenio de Colaboración entre a Consellería do Mar da Xunta de Galicia, a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e a Entidade concesionaria da Lonxa de Portonovo para a implantación e
posta en funcionamento do proxecto de modernización tecnolóxica das lonxas de Galicia (Primare-Lonxas)

05/12/201
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Convenios con federacións, asociacións e colexios profesionais
u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Colexio Profesional de Enxeñaría en informática de Galicia para a posta en marcha de actividades para o fomento da
sociedade dixital.

08/05/2018

u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia para a realización de actuacións en formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías da información en Galicia

08/05/2018

u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Asociación
de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia para a posta en marcha de actividades para o fomento da
sociedade da información.

08/05/2018

u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Asociación de
Empresas Galegas de Software Libre para a realización de actuacións de formación, capacitación e promoción do software libre e de fontes abertas e o uso de estándares abertos en Galicia.

29/05/2018

u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e as Asociacións
Galegas de Usuarios de Software Libre, para o desenvolvemento do software libre en Galicia.

02/07/2018

u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para a supresión de barreiras de comunicación

09/07/2018

u I Addenda ao Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o
Colexio Profesional de Enxeñaría en informática de Galicia para a posta en marcha de actividades para o
fomento da sociedade dixital.

26/10/2018

u Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para a supresión de barreiras de comunicación

10/12/2018
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Encomendas
u Resolución do 2 de xaneiro de 2018, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que se
encomenda a TRAGSATEC, os servizos informáticos de administración, soporte, mantemento de aplicacións e tecnoloxías desenvoltas nos eidos de patrimonio natural, calidade ambiental e cambio climático e
medio rural

02/01/2018

u Resolución pola que se encomenda á Axencia Galega de Innovación a xestión de determinadas actuacións
relacionadas coa promoción e desenvolvemento da sociedade dixital en Galicia

23/03/2018

u Resolución da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que se modifica a Resolución do
2 de xaneiro de 2018 pola que se encomenda a TRAGSATEC, os servizos informáticos de administración,
soporte, mantemento de aplicacións e tecnoloxías desenvoltas nos eidos de patrimonio natural, calidade
ambiental e cambio climático e medio rural

30/05/2018

u Resolución do 27 de xuño de 2018, pola que se modifica a resolución do 27 de outubro de 2015, da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que se encomenda á Sociedade Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA, a xestión e mantemento da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia

27/06/2018

Desenvolvemento normativo
u ORDE do 4 de maio de 2017, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
e da Consellería de Facenda, pola que se aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de
solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.
u ORDE do 26 de xuño de 2017 pola que se nomean vogais do Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia.
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